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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Inom palliativ vård ska både patienternas och deras anhörigas önskemål 
tillgodoses. Genom att tillgodose patientens behov kan god kvalité av vården uppnås och de 
anhöriga får det stöd de behöver. 

Syfte: Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes med en manifest innehållsanalys på 
resultatens artiklar. Totalt fem artiklar användes till resultatet. 

Resultat: Beskedet om patientens tillstånd upplevdes med chock och lidande. Det innebar en 
ny anpassad livssituation där de anhöriga fick ta hänsyn till patientens behov och önskemål. 
Behov av stöd från sjukvårdspersonal och andra anhöriga fanns och stödet stärkte de 
anhörigas livssituation. Genom att få vara närvarande under sista fasen av patientens liv fick 
de anhöriga att känna sig involverade och delaktiga. När de inte kunde hjälpa patienten kände 
de sig maktlösa och hjälplösa. I samband med döden upplevdes ilska och skuldkänslor. Efter 
döden var sorgen också en svår upplevelse där de kände saknad av patienten och ensamhet. 

Slutsats: Mer forskning om anhörigas upplevelser av palliativ vård och deras situation 
behövs. Stöd uppskattas av de anhöriga och behovet finns från sjukvårdspersonal. Anhöriga 
är beroende av kunskap och information för att kunna vårda patienten på bästa sätt i hemmet. 
Genom att ta del av de anhörigas upplevelser kan stöd tillämpas tidigt under vårdtiden och 
efter patientens död. 

Nyckelord: Anhöriga, hemsjukvård, kvalitativ studie, palliativ vård, sjuksköterska, 

upplevelser 
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Introduktion 
Palliativ vård bör utgå från patienternas och deras anhörigas önskemål för att kunna uppnå en 

så god vård som möjligt (Connor, Teno, Spence, & Smith, 2005). Anhörigas upplevelser av 

den palliativa vården har hittills inte uppmärksammats tillräckligt eftersom de anhöriga 

upplever sig osynliga i den palliativa vården och att deras känslor och upplevelser glöms bort 

(Linderholm & Friedrichsen, 2009). Det i sin tur kan leda till att de känner sig osäkra i sin 

roll i vården av patienten (Beck-friis & Strang, 2005). En sammanställning av studier kring 

anhörigas upplevelser är därför intressant att genomföra för att på så sätt ge sjuksköterskor 

större möjlighet att tillgodose patienter och deras anhörigas behov. 

Bakgrund 

Palliativ vård 
Begreppet ”palliativ” kommer från det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel. En 

mantel skyddar från kylan, men tar inte bort den vilket kan tolkas som att sjukdomen inte 

botas men symtomen lindras (Sandman & Woods, 2003). När det gäller palliativ vård kan 

patienten antingen befinna sig i en tidig eller i en sen fas (SOU, 2001:6). Den tidiga fasen kan 

omfatta flera levnadsår medan den sena fasen är kort och den kvarstående livstiden är 

begränsad till dagar, veckor eller någon månad (ibid). 

Enligt Världshälsoorganisationen (2012) är palliativ vård ett förhållningssätt för att förbättra 

livskvaliteten för patienten och lindra lidandet hos de anhöriga genom att tidigt upptäcka, 

bedöma och behandla smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga behov som kan 

uppkomma i samband med en livshotande sjukdom. 

Vård i hemmet innebär att den palliativa vården ges i patientens egen bostad och att 

medicinska åtgärder, omvårdnad och rehabilitering utförs i hemmet av sjukvårdspersonal 

(Socialstyrelsen, 2008). Dessa kan vara läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, eller undersköterskor ( Socialstyrelsen, 2006). 

Sjuksköterskan ska arbeta med att hjälpa patienten med fysiska, psykiska, sociala, kulturella 

och andliga omvårdnadsbehov ( Socialstyrelsen, 2005). Denne bör ha kunskap med att 

samordna medicinska uppgifter och samtidigt visa empati (Linderholm et al., 2009). 
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Kommunikation med de anhöriga är viktig för att de ska få information om vad som 

förväntas i den palliativa vården och vad som händer i döendeprocessen ( Boucher.,Bova., 

Sullivan-Bolyai., Theroux., Klar., Terrien., & Kaufman, 2010). För att kunna få en god 

kommunikation med patienten och anhöriga är det viktigt att sjuksköterskan skapar en dialog 

och är lyhörd ( Linderholm et al., 2009). Anhöriga bör ges möjlighet att reflektera över sin 

situation för att visa förståelse av vad de går igenom (ibid). Det är viktigt att stödet finns 

under vårdtiden framtill patientens död och omedelbart efter patientens död (Berterö & 

Brobäck, 2003). Sjuksköterskan bör se till att de anhöriga har olika möjligheter av att få stöd 

under vårdtiden ( ibid). Sjuksköterskans uppmärksamhet har en betydande roll när de 

anhöriga vårdar patienten i hemmet( Proot., Abu-Saad., Crebolder., Goldsteen., Luker., & 

Widdershoven, 2003). Det kan handla om förändringar i patientens tillstånd där fler 

omvårdnadsåtgärder kan bli aktuella och behöver bli insatta (ibid). Att tillgodose trygghet är 

en annan viktig del i den palliativa vården för att uppfylla god kvalité av vården (SFS 1982: 

763).  

Människors livssituationer ser olika ut och uppfattas på olika sätt (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I sin yrkesroll möter sjuksköterskan många människor 

och får genom detta ta del av många livsöden och livssituationer (ibid). Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan även uppmärksammar anhörigas livsvärld (ibid). Genom att fokusera på 

livsvärlden uppmärksammas människors liv och vardag och på så sätt går det att se, beskriva 

och förstå världen och hur den uppfattas av olika människor (ibid).  

Teoretisk referensram   
Livsvärlden omfattar den levda världen och den dagliga tillvaron hos människan. Genom 

livsvärlden söker människan livets mening där vi älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och 

tänker. Livsvärlden är en del av oss och så länge vi finns, finns livsvärlden inom oss. 

Människors upplevelser och erfarenheter framställs utifrån människans livsvärld. 

Erfarenheter kan innehålla existentiella sammanhang eller andra handlingar och betydelser i 

vardagen (Dahlberg et al., 2003).  

Upplevelsen av livsvärlden är att uppleva sig som en hel människa som har vördnad för sitt 

eget liv och som en unik människa. För att kunna uppnå en god vördnad över sitt liv måste 

människan kunna hantera sitt lidande. Det innebär också att människans lidande måste ses 

och bekräftas av omgivningen. Lidandet måste ges tid och rum eftersom det ger människan 

möjlighet att kunna gå vidare och försonas med lidandet (Dahlberg et al., 2003). 
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Anhöriga i den palliativa vården  
Anhöriga som tar hand om patienten i hemmet  kan vara make/maka, barn, sambo eller särbo 

(Socialstyrelsen, 2011). Anhöriga har en betydande roll som informella vårdare av patienten 

vid palliativ vård i hemmet, då de oftast blir en frivilligvårdare som tar hand om patienten om 

han/hon vill stanna och vårdas i hemmet (Linderholm et al., 2009). Anhöriga ser sig oftast 

skyldiga att ta hand om patienten, vilket gör att de är i en utsatt position (ibid). Patienten kan 

ha en stor inverkan på de anhörigas roller, situation, välbefinnande och hälsa (ibid). Det 

innebär för de anhöriga att ha kunskap och kontroll av patientens tillstånd (ibid). Om 

patientens symtom förvärras kan anhöriga få hjälp av sjukvårdspersonal (ibid). Därför kan 

anhörigas upplevelser ge en bra upplysning om patientens situation vilket kan bidra till 

förbättrad kvalitet på vården (Connor et al., 2005).  

Syfte 
Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

Metod 
Metoden som valdes till denna studie var en kvalitativ litteraturstudie. En kvalitativ 

litteraturstudie innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa den valda litteraturen samt 

att åstadkomma en sammanställning från tidigare empiriska studier. En litteraturstudie 

användes för att söka upplevelsemässiga beskrivningar av ämnet som studerades (Polit & 

Beck, 2004). Den kvalitativa ansatsen har sin utgångspunkt i att skapa mening och förståelse 

om människors upplevelser i ett sammanhang (Forsberg & Wengström, 2008).  

Eftersom denna studie syftade till att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet 

användes kvalitativ forskning för att få en beskrivande bild av deras upplevelser.  

Urval 
För att få fram aktuell forskning inom området gjordes litteratursökningar i databaserna 

CINAHL och MEDLINE. CINAHL är en referensdatabas för omvårdnadsforskning medan 

MEDLINE innehåller artiklar som handlar mer om omvårdnadstidskrifter, medicinvetenskap 

och hälso- och sjukvårdsadministration (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  
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Studiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara granskade, skrivna på svenska eller 

engelska och de skulle motsvara studiens syfte. De skulle handla om anhörigas upplevelser av 

palliativa vården av vuxna personer över 18 år, vara kvalitativa och publicerade mellan åren 

2000 och 2012 och vara i fulltext. Studier som var kvantitativa, beskrev sjukvårdpersonalens 

upplevelser togs bort. För att få fram rätt engelsk översättning användes CINAHL 

HEADINGS och MESH-termer. Sökorden som användes var: attitudes, attitudes to illness, 

experience, family, family members, palliative care, spouses, och terminal care.  

För att få fram relevanta artiklar kombinerades sökorden (se bilaga 1). Urvalet genomfördes 

genom att artikelns titel lästes igenom och därefter abstract för att se om innehållet 

motsvarade studiens syfte. Om de motsvarade syftet skrevs de ut och lästes igenom och 

därefter bedömdes de om de kunde användas i studien.  

Kvalitetsgranskning 
De valda artiklarna kvalitetbedömdes enligt protokoll (se bilaga 2) för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod (Willman et al, 2011). För att på bästa sätt bedöma kvalitén av 

artiklarna poängsattes varje fråga med 1 poäng, som motsvarade 14 poäng i sin helhet. Den 

totala poängen omvandlades sedan i procent. Två frågor togs bort i protokollet eftersom de 

ansågs obetydliga och oförståeliga, vilket slutligen ledde till att den totala poängen efterhand 

blev 12. De artiklar som uppfyllde mellan 10-12 poäng motsvarade 90-100 procent och 

klassades som hög kvalité. Medelhög kvalité omfattade 8-10 poäng som motsvarade 80-90 

procent och de som bedömdes som låg kvalité omfattade 6-8 poäng vilket motsvarade 60-70 

procent.  

Artiklar med låg kvalité uteslöts och enbart de med hög och mellanhög kvalité inkluderades 

om de motsvarade studiens syfte. Slutligen resulterade sökningen i fem artiklar (se bilaga 3). 

Analys  

En manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) användes vilket innebär 

att det synliga analyseras och tolkas. Först lästes de valda artiklarna för att få en helhetsbild 

av innehållet och därefter lästes artiklarnas resultat ett flertal gånger för att få en djupare 

förståelse för dess innehåll. När detta var gjort valdes meningsbärande enheter ut. En 

meningsbärande enhet är en mening eller ett ord som relaterar till varandra i 

textsammanhanget (Graneheim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna skrevs ner 

för sig själv och därefter översattes de till svenska för att underlätta kondenseringen. En 
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kondensering innebär att texten kortas ner men utan att innehållet går förlorat (ibid). Genom 

att göra kondensering var det lättare att få överblick av texten. Efterhand kodades texten 

(ibid). Detta innebar att den kortades ytterligare utan att innehållet gick förlorat (ibid). 

Koderna sorterades efter sitt innehåll. Därefter bildades specifika kategorier vars syfte var att 

det viktigaste av texten sammanfattades (ibid). Kategorierna fick namn utifrån sitt innehåll 

(se bilaga 4). 

Etiska överväganden 
Alla artiklar förutom en hade etiskt övervägande och var godkända från etiska kommittén. 

Den ena artikeln som inte beskrev etiskt övervägande inkluderades eftersom innehållet 

svarade på studiens syfte. 

Resultat 
I resultatredovisningen ingick totalt fem artiklar. Tre artiklar var från Sverige, en från Japan 

och en från Irland. Efter att ha genomfört en manifest innehållsanalys formulerades fem 

kategorier. Dessa var: anhörigas upplevelser av beskedet, anhörigas upplevelser av 

begränsningar, anhörigas upplevelser av stöd från familj och sjukvårdspersonal, anhörigas 

upplevelser av maktlöshet och hjälplöshet, anhörigas upplevelser av döden och sorgen.  

Anhörigas upplevelser av beskedet 
Anhöriga upplevde beskedet om patientens diagnos som chockartat och dramatiskt. Ensamhet 

och brist på stöd upplevdes också i samband med beskedet. Sorgen upplevdes i samband med 

diagnosen men även vid sekundär sjukdom eller när beslut fattades om upphörande av 

behandling (Agnew., Donaghy., & Manktelow, 2008).  

 

När de anhöriga fick besked om patientens tillstånd upplevdes ett stort behov av att prata om 

hur de skulle klara sig utan honom/henne (ibid). Samtidigt hade de svårt att prata om det och 

de var besvikna över detta då de alltid tidigare hade kunnat prata om och dela allt med 

varandra (ibid). De anhöriga upplevde stor förvirring och kände att de behövde hitta tillbaka 

till sig själv för att på något sätt försöka inse vad som höll på att hända och att det inte fanns 

någon återvändo (ibid). Det fanns även de som trots det svåra beskedet försökte se framåt och 

leva i nuet (ibid). Känslor av ilska och orättvisa uttrycktes om det lidande som sjukdomen 
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drabbat dem och de hade rädsla och oro över att själv bli sjuka (Persson., Pusa., & Sundin, 

2011). 

Anhörigas upplevelser av begränsningar 
De anhöriga upplevde att deras liv begränsades när patienten blev sjuk genom att de fick 

anpassa sitt eget liv efter den nyuppkomna situationen och efter patientens behov och 

önskemål (Andersson., Edberg., & Ekwall, 2010). Det i sin tur ledde också till att deras frihet 

begränsades (ibid). Att vårda patienten i hemmet innebar ansvar och att vara ett stöd både 

praktiskt och emotionellt (Persson et al., 2011). Anhöriga anpassade sig genom att finnas 

närvarande och tillgängliga dygnet runt allt för att patienten inte skulle vara ensam 

(Andersson., Edberg., & Ekwall, 2010). Det var både fysiskt och psykiskt krävande att vara 

närvarande men samtidigt som det begränsade deras liv kände de även tillfredställelse av att 

vara involverade och delaktiga (Fridlund., Munck., & Mårtensson, 2008).  

De anhöriga hade förutom patienten även en familj att ta hand om vilket också ytterligare 

begränsade deras situation som gjorde att det var svårare att hantera (Andersson et al., 2010).  

Det upplevdes som en stor belastning för de anhöriga och det tog mycket kraft och energi 

(ibid).  

Anhörigas upplevelser av stöd från familj och sjukvårdspersonal 
En del anhöriga fick stöd vilket uppskattades och upplevdes positivt medan andra inte 

upplevde stöd och kände att de hade behov av det från både sjukvårdspersonal och andra 

anhöriga (Andersson et al, 2010; Fridlund et al., 2008).  

De var även nöjda över att inte behöva begära någon hjälp om de kände att de kunde ordna 

det själva (Andersson et al., 2010). Genom att uppmärksammas av sjukvårdspersonalen fick 

de anhöriga att uppleva att de blev styrkta i sin situation (ibid).  

När sjukvårdspersonalen lyssnade på vad de hade att säga, tog emot de vänligt och fick de att 

känna sig bekräftade uppstod en känsla av hållbarhet i situationen (ibid). Speciellt när 

situationen var helt ny för dem var stödet oerhört väsentligt och betydelsefullt (ibid). När de 

anhöriga inte var ensamma om situationen och när de hade någon att dela sina upplevelser 

med kände de styrka, stabilitet och en inre frid (ibid). Det innebar en lättnad och en minskad 

börda (ibid). Det i sin tur skapade bättre förutsättningar att kunna kommunicera med 

sjukvårdspersonal, andra anhöriga samt med patienten vilket ledde till minskade psykiska 



10 
 

belastningar (ibid). Uppriktighet, öppenhet och flexibilitet upplevdes som god 

kommunikation och omsorg enligt anhöriga (Persson et al., 2011).  

Anhöriga hjälpte och stöttade varandra under den svåra situationen och det gjorde att de både 

kom närmare och lärde sig mer om varandra (Andersson et al., 2010).  

Positiva tankar fick de anhöriga att återfå sin styrka och känna gemenskap men också när 

sjukvårdspersonalen visade dem hur de skulle utföra vården av patienten (Persson et al., 

2011). Sysselsättning, rutiner och aktivitet gav de anhöriga en känsla av välbefinnande (ibid). 

Anhöriga upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från sjukvårdspersonalen vilket 

medförde oro över att förlora kontrollen över livssituationen på grund av brist på information 

och resurser (Fridlund et al., 2008). Brist på information kunde omfatta patientens pågående 

och planerade vård och det fick de anhöriga att känna sig obetydliga och utslagna vilket 

komplicerade kommunikationen med sjukvårdspersonalen (Andersson et al., 2010). 

Sjukvårdspersonalen ansågs okunniga och osynliga i sin roll vilket skapade känslor av 

isolering, osäkerhet och aggression hos anhöriga (Persson et al., 2011). 

Upplevelse av maktlöshet och hjälplöshet hos anhöriga 
Maktlöshet och hjälplöshet uppkom när de anhöriga kände att de inte kunde göra något åt 

situationen, när de såg patienten lida samt när de var trötta och frustrerade. De upplevde att 

de förlorade fotfästet och kontrollen över sin livssituation (Fridlund et al., 2008).  

De upplevde hela livssituationen som kaotisk, och att de var i obalans. Anhöriga upplevde 

stress, oro och lidande över hur de skulle hantera sitt liv efter patientens död (Persson et al., 

2011). 

Även om de anhöriga hade gjort allt de kunnat för patienten kom alltid tankarna och frågorna 

om de hade kunnat göra mer och gjort saker bättre för patienten (Kawabata., Maezawa., 

Murakami., & Wakunami, 2009).  

Anhörigas upplevelser av döden och sorgen 
Anhöriga upplevde döden som en vändpunkt där fokus flyttades från patienten tillbaka till 

dem själva (Persson et al., 2011). Efter patientens död upplevde de anhöriga brister på 

emotionellt stöd medan andra inte kunde acceptera att patienten hade dött (Kawabata et al., 

2009). 
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Även om döden var väntad upplevdes den oftast ändå som en chock och många av de känslor 

som uppkom under patientens sjukdomstid kom tillbaka (Agnew et al., 2008). Anhöriga 

kände stor ilska och de var arga på hela världen samtidigt som de även hade skuldkänslor för 

att de inte visste mer om sjukdomen eller att de inte hade gjort tillräckligt för patienten (ibid). 

Anhöriga kände sig emotionellt balanserade efter patientens död och upplevde en ny mening 

med livet då de kunde gå vidare och hantera sina egna liv (Persson et al., 2011). Under 

sorgearbetet upplevde de anhöriga enorm saknad av patienten och kände sig ensamma (ibid). 

Det påverkade deras vardag och tog mycket energi vilket ledde till att de upplevde sig svaga 

(ibid). Under sorgearbetet framkom känslor av ensamhet fast de anhöriga hade ett socialt liv 

(ibid). De upplevde sig isolerade och övergivna (Agnew et al., 2008). 

Efter ett år av sorg upplevde anhöriga att de åter började tänka på framtiden och planera för 

den (Persson et al., 2011). Även om sorgen var svår och de anhöriga fortfarande kände sig 

upprörda och ensamma upplevdes sorgen mindre intensiv jämfört med tiden då patienten dog 

(ibid). De fick själv identifiera sin sårbarhet och aktivt söka hjälp för sina psykiska problem 

till följd av sorgen de bar (Agnew et al., 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden som användes till denna studie var litteraturstudie. Nackdelen med att göra en 

litteraturstudie är att materialet blir styrt. Om tid hade funnits att göra en intervjustudie hade 

kanske anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet framkommit mer tydligt. Studien 

baserades på artiklar från databaserna CINAHL och MEDLINE. 

 Urvalet kan ha begränsats genom detta eftersom det finns fler databaser att söka 

vetenskapliga artiklar i. Dessa databaser valdes eftersom den litteratursökning som gjordes 

gav tillräckligt med underlag för denna studie.  

Till denna studie användes Willman, Stoltz och Behtsevanis (2011) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod för att bedöma artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet. Enligt detta protokoll var artiklarna som användes i analysen av god kvalité. 

Eftersom det inte funnits någon medförfattare har det inte funnits möjlighet att diskutera 

analysförfarandet, kondenseringen eller kategoriseringen med någon vilket kan ha påverkat 
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resultatet. Samtliga artiklar som användes i studien var på engelska vilket kan ha medfört 

översättnings- och tolkningsfel vilket också kan ha påverkat resultatet. 

Eftersom artiklar från Sverige, Japan och Irland valdes kan sjukvårdssystemet se olika ut 

samt kulturen kring synen på vården. I Sverige och Irland ser sjukvårdssystemet liknande ut 

(SOU, 2002:31). I Japan ser vården däremot annorlunda ut jämfört med Sverige och Irland. I 

Japan finns en sjukförsäkringslag som innebär att alla japaner har rätt till en ersättning som 

har en anslutning till en sjukförsäkring när en anhörig vårdar patienten i hemmet. Anhöriga 

täcks av dessa försäkringar och det finns ett högkostnadsskydd (Sand, 2007). Detta kopplas 

till en av resultatens artiklar som var från Japan där anhöriga tog hand om patienten i hemmet 

och hade rätt till denna försäkring (ibid). Försäkringsbolaget i Japan betalar resterande 

kostnader efter en avgiftsplan som bestäms av hälsodepartementet (ibid). Avgifterna täcker 

åtgärder som medicinering, injicering och omvårdnad (ibid). Detta kan uppfattas som en 

uppskattning och trygghet hos de anhöriga när de vårdar patienten i hemmet vilket på så 

sättet kan kopplas till de anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

 

I Japan ses också hemsjukvården på ett annorlunda sätt jämfört med Sverige (Beck-friis et al., 

2005). I Japan utförts vård i hemmet av någon familjemedlem, oftast av en kvinna och de har 

oftast ingen professionell hjälp medan i Sverige vårdas patienten antingen med eller utan 

anhörig och har oftast alltid någon form av professionell hjälp (ibid). Människor med olika 

kulturella bakgrunder kan ha olika upplevelser när det gäller sjukdom, lidande, död och sorg 

(SOU, 2001:6). Detta kan ha påverkat studiens resultat eftersom artiklarna var från olika 

länder där upplevelserna av döden var annorlunda, exempelvis i Japan. Det var svårare att 

acceptera döden i Japan eftersom åldern hade stor betydelse på patienten (Kawabata et al., 

2009). Om patienten var yngre än 80 år ansågs det för ungt att dö ( ibid). 

 

 

 I Sverige upplevde en del anhöriga sorgen svår men samtidigt upplevde de sig befriade där 

de åter kunde gå vidare med sina liv (Persson et al., 2011). I Irland skulle det kunna tänka sig 

vara liknande som i Sverige. Resultatens ena artikel var från Irland och där framkom det inte 

tydligt om det fanns skillnader i upplevelserna av döden.  
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Eftersom studiens syfte tidigare även var inriktad på anhörigas upplevelser av palliativ vård 

inom slutenvård och hospice kan resultatet ha påverkats. Andra sökord hade använts och 

sökningen hade varit mer inriktad på hemmet vilket hade kunnat ge bättre resultat. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att de anhöriga upplevde situationen dramatisk  och med chock när de fick 

besked om patientens tillstånd. Berterö et al (2003) styrker med att chock upplevdes när de 

anhöriga vid bekräftelse av en diagnos och de anhöriga var oftast oförberedda på 

informationen och för den nya förändrade livssituationen. De anhöriga behövde tid att 

förbereda sig samt acceptera den förändrade livssituationen av att bli informell vårdare. I 

resultatet framkom det  att anhöriga försökte se framåt och leva i nuet även om beskedet 

upplevdes svår.  

Resultatet från denna studie visar att det var ett stort ansvar och även både fysiskt och 

psykiskt krävande att vårda patienten i hemmet. Anhöriga upplevde att de fick anpassa sig 

efter detta. Proot et al. (2003) styrker med att vårda patienten innebar både mentala och 

fysiska påfrestningar. Enligt Berterö et al. (2003) upplevde de anhöriga att de levde ett dubbel 

liv eftersom det var ansträngande och ett stort ansvar att vårda patienten i hemmet. 

 I resultatet framkom det att det var en stor belastning för de anhöriga och det tog mycket 

kraft och energi. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan livslidande upplevas i samband med 

livssituationen. Berterö et al. (2003) styrker med att anhöriga anpassades till den nya 

situationen och försökte så gott det gick fast det var svårt att tillämpa omställningen och 

livsförändringen. Resultatet i studien visade att det innebar att vara närvarande dygnet runt 

och det begränsade de anhörigas frihet.  

Enligt Berterö et al. (2003) kände anhöriga att de var bundna i hemmet vilket ledde till 

isolering och de var även rädda över att lämna patienten ensam eftersom han/hon kunde 

försämras eller dö.  

I resultatet framkom det också att de anhöriga fick anpassa sig alltför att patienten inte skulle 

förbli ensam. Om något hade hänt med patienten hade de anhöriga aldrig kunnat förlåta sig 

själva (Berterö et al., 2003).   
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Proot et al. (2003) menar att rädsla fanns av att lämna patienten ensam för att de var oroliga 

av att göra fel om han/hon hade velat annorlunda. Det var en tidpunkt för de anhöriga att visa 

patienten  att de bryr sig och de kände ett ansvar att ge tillbaka  all den kärlek och omtanken 

som de fått tidigare i livet av patienten (Berterö et al., 2003).  

Resultatet i studien visade att stödet från sjukvårdspersonal och anhöriga stärkte anhörigas 

situation samt att anhöriga tyckte det var viktigt att sjukvårdspersonalen lyssnade på dem och 

att de togs emot vänligt. Boucher et al. (2010) styrker med att en god kommunikation enligt 

anhöriga var att sjukvårdspersonalen lyssnade, var tillgängliga och förklarade vad som händer 

i den palliativa fasen.  

Boucher et al. (2010) menar att anhöriga upplevde kommunikationen som stödjande och 

hjälpsamt. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan vårdlidande uppkomma när en person är otrygg 

med något i en situation. Detta kan kopplas till Boucher et al. (2010) som stärker med att 

dålig kommunikation yttrade sig genom att sjukvårdspersonalen gav de anhöriga dålig 

information och motstridiga råd. I resultatet framkom det att anhöriga inte fick tillräckligt 

med stöd från sjukvårdspersonalen vilket medförde oro över att förlora kontrollen över 

livssituationen på grund av brist på information och resurser. Berterö et al. (2003) styrker 

med att anhöriga upplevde brist på stöd, information när det gäller sjukdomsförloppet samt 

om hjälpmedel som kan underlätta i hemmet.  Enligt Proot et al. (2003) uttalade anhöriga 

ibland brist på information på grund av att det inte fanns någon möjlighet att tala med 

sjukvårdspersonalen eller att de gav information till bara patienten. Proot et al. (2003) styrker 

med att brist på stöd fanns hos sjukvårdspersonal när de inte var tillgängliga. Vidare betonar 

Proot et al. (2003) att behov av emotionellt stöd fanns från sjukvårdspersonalen i 

hemsjukvården.  

Resultatet från denna studie visar att maktlöshet och hjälplöshet uppkom när anhöriga kände 

att de inte kunde göra något åt situationen, när de såg patienten lida samt när de var trötta och 

frustrerade. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan vårdlidande yttra sig som maktlöshet. 

  

I resultatet framkom det att de anhöriga upplevde hela sin livssituation som kaotisk, och att 

de var i obalans. Detta styrker Berterö et al. (2003) med att de anhöriga kände sig frustrerade 

när de ville uppfylla att vårda patienten men som ledde till att de inte alltid kunde klara av 

det. I resultatet framkom det att anhöriga kunde fundera om de gjort tillräckligt för patienten 
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även om de gjort allt de kunnat. Berterö et al. (2003) betonar också att de anhöriga kunde 

känna sig otillräckliga. Enligt Proot et al. (2003) kunde de anhöriga känna sig hjälplösa och 

värdelösa när de inte fick lära sig tillräckligt om vad man ska göra i olika situationer. De 

försökte hålla kontrollen över situationen (ibid). 

Resultatet från denna studie visar att anhöriga kände sig emotionellt balanserade efter 

patientens död och upplevde en ny mening med livet då de kunde gå vidare och hantera sina 

egna liv. Proot et al. (2003) styrker med att anhöriga såg framemot en framtid med att kunna 

komma vidare.  

Resultatet visar att anhöriga upplevde döden som en vändpunkt där fokus flyttades från 

patienten tillbaka till dem själva. Proot et al. (2003) styrker att när de anhöriga blev ensamma 

kunde de leva ett meningsfullt liv och släppa de påfrestningar de gått igenom.  

Enligt anhöriga innebar detta att se framåt i framtiden och inse att patienten inte fanns i den 

för att fylla tomheten på ett meningsfullt sätt (Proot et al., 2003). Detta kan kopplas till 

Dalberg et al. (2001) som betonar vikten att studera personers livsvärld, speciellt i samband 

med att en förändring, som exempelvis förlusten av en anhörig äger rum, eftersom det oftast 

är först då som en person själv uppmärksammar och blir medveten om sin livsvärld. Dahlberg 

et al. (2001) menar att genom livsvärlden går det att få förståelse på ett djupare plan och bli 

medveten om omvärlden som finns runt omkring en. 

Slutsats  
Denna studie har både gett kunskap och förståelse om de anhörigas upplevelser om den 

palliativa vården, om deras situation och roll som informella vårdare. Genom att 

sjuksköterskan uppmärksammar de anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet tidigt 

under vårdtiden kan hon vara ett stöd både med sina omvårdnadskunskaper och som 

medmänniska. Resultatet från denna studie visar att stödet är oerhört viktig för att de 

anhöriga ska ha styrka och mod av att klara ta hand om patienten i hemmet. Det är viktigt att 

se till att anhöriga alltid känner sig delaktiga i vården av patienten.  

Genom att uppmärksamma både patienternas och de anhörigas upplevelser skapas helheten 

av vården och på det sättet visar sjuksköterskan kunskap i sin profession.  
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Studier visar att mer forskning behövs om den palliativa vården i hemmet när det gäller 

anhörigas upplevelser av sin situation som informella vårdare. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl     

Fritext sökning (*)               

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Palliative care OR Terminal 
care (*) 

3275 2012-04-21 
 

- - 

Experiences OR Attitudes (*) 29891 2012-04-21 
 

- - 

Family (*) 20909 2012-04-21 
 

- - 

Qualitative studies  

 

19225 2012-04-21 
 

- - 

Palliative care AND Attitudes 
AND Family AND 
Qualitative studies 

79 

 

2012-04-22 
 

8 

 

0 

 

Palliative care OR Terminal 
care AND Experiences OR 
Attitudes AND Family AND 
Qualitative studies 

191 

 

2012-04-22 
 

21 

 

5 
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Sökningar i Medline 

Fritext sökning (*) 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Palliative care OR Terminal 
care 

201 2012-12-10 - - 

Experience (*)  OR Attitude  1242 2012-12-10 - - 

Experience (*) OR Attitude to 
illness (*) 

32 2012-12-10 - - 

Palliative OR Terminal care 
AND Experience OR Attitude 
AND Family AND 
Qualitative Research 

0 2012-12-10 - 0 

Palliative care OR Terminal 
care AND Family AND 
Experience 

5 2012-12-10 5 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll  
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) rekommendationer 

PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV 

METOD 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ……………………………………………………. 

Finns det ett tydligt syfte?                                 Ja                         Nej                      Vet ej 

Patientkarakteristika                                     Antal …………………………………………. 

       Ålder …………………………………………. 

       Man/kvinna ………………………………….. 

Är kontexten presenterad?                                Ja                          Nej                       Vet ej 

Etiskt resonemang?                                          Ja                           Nej                       Vet ej  

Urval 

- Relevant?                                                        Ja                          Nej                        Vet ej 

- Strategiskt?                                                     Ja                          Nej                        Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?                 Ja                          Nej                       Vet ej 

- datainsamling tydligt beskrivet?                    Ja                           Nej                       Vet ej 

- analys tydligt beskrivet?                                 Ja                          Nej                       Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?                    Ja                           Nej                        Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt)             Ja                           Nej                       Vet ej 

- Råder analysmättnad?                                    Ja                           Nej                       Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?           Ja                          Nej                        Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till             Ja                          Nej                        Vet ej 

en teoretisk referensram? 
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Genereras teori?                                               Ja                          Nej                        Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/ -n fenomen/ upplevelse/ mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

     Hög                 Medel                   Låg 

Kommentar …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Granskare (sign) …………………………………………………………………….. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Andersson, M., Ekwall, A., &  
Edberg, A-K. 
2010 
 
Sverige 
 

The experience of being next 
of kin to an older person in the 
last phase of life 

Intervju  med 17 anhöriga. De skulle vara anhöriga till personen (75+) som är 
i palliativ fas som behöver vård, kunna förstå och 
prata bra svenska. De skulle befinna sig i södra 
Sverige med ca: 30 000 invånare. 

 

90-100 % 

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

2010 

Sverige 

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

Intervju i de anhörigas 
hem. Totalt 9 anhöriga 
deltog. 

De anhöriga som tog hand om personen i hemmet  

90-100% 

Persson, C., Pusa, S., & Sundin, K 

2011 

Sverige 

Significant others´ lived 
experiences following a lung 
cancer trajectory- From 
diagnosis and after the death 
of a family member 

Intervju med 11 anhöriga, 
ett år efter personen hade 
gått bort. 

Anhöriga som är involverade under 
sjukdomsförloppet av lungcancer och där deras 
situation påverkades på ett eller annat sätt. 

 

90-100% 

Kawabata, H., Maezawa, M., 
Murakami, M., & Wakunami, M 

2009 
Japan 

Families´ acceptance of near 
death: A qualitative study of 
the process for introducing 
end-of-life care 

Intervju med anhöriga. 
Totalt 23 anhöriga deltog 
och var indelade i olika 
grupper. 

Familjemedlemmar som gjorde nytta i medicinska 
beslut och tog hand om personen i hemmet. 

 

80-90% 

Agnew, A., Donaghy, K., & 
Manktelow, R 

2008 

Irland 

User Perspective on Palliative 
care Services: Experiences of 
Middle-aged Partners 
Bereaved through Cancer 
Known to Social Work 
Services  

Intervju med anhöriga 
(n=10) 

Deltagarna skulle vara antingen partner/ anhörig 
till personen, skulle inte vara skild från personen 
under sorg, bortfallet av personen skulle vara 
relaterat av cancer, inte finnas någon diagnos om 
psykisk sjukdom, inte ha några sorts av 
insatser/hjälp, vara bosatta inom det området som 
vid dödsfallet av personen. 

 

         

 90-100%             
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Bilaga 4 Exempel på Artikelanalys 
Meningsbärande enheter Kondensering Kod Kategori 

“Furthermore emotions of anger and unfairness 
were expressed regarding the suffering that the 
disease had afflicted on the family”. 

”Känslor av ilska och orättvisa uttrycktes om det 
lidande som sjukdomen drabbat dem”. 

Beskedet Upplevelser av beskedet 

“This involvement meant that both their work and 
their own family situations were affected. The 
combination of being next of kin to a dying old 
person, having a family of their own, and in many 
cases having a full time job was onerous; it drained 
energy and strength to such an extent that it was 
sometimes difficult to handle the situation”. 

”Familjen och deras arbetsliv påverkas att både ha en 
familj och personen att se över var betungande. Det 
tog mycket energi och styrka samtidigt som det var 
en svår situation att hantera”. 

 

Anhörigas situation 

 

Upplevelser av begränsningar 

 

“Basic things such as being received kindly and 
being acknowledged and listened to led to feelings of 
being strengthened in the situation”.  

”Att lyssna, tas emot vänligt och bli bekräftad gav 
känsla av hållbarhet i situationen”. 

 

Stöd Upplevelser av stöd 

“The next-of-kin caregivers felt powerless seeing 
their loved one suffer. The lost their footing and 
control over their life situation”. 

“Anhöriga kände sig maktlösa över att se sin 
närstående lida. De förlorade kontrollen över sin 
livssituation”. 

Maktlöshet Upplevelser av maktlöshet och 
hjälplöshet 

 “Dichotomous feelings of having a social life and at 
the same time feeling lonely were experienced in the 
bereavement period”. 

“Dikotomiska känslor av att ha social liv och 
samtidigt känna sig ensam upplevdes under 
sorgearbetet”. 

Sorgfasen Upplevelser av döden och 
sorgen 

 


	Introduktion
	Bakgrund
	Palliativ vård
	Teoretisk referensram
	Anhöriga i den palliativa vården

	Syfte
	Metod
	Urval
	Kvalitetsgranskning
	Analys

	Etiska överväganden

	Resultat
	Anhörigas upplevelser av beskedet
	Anhörigas upplevelser av begränsningar
	Anhörigas upplevelser av stöd från familj och sjukvårdspersonal
	Upplevelse av maktlöshet och hjälplöshet hos anhöriga
	Anhörigas upplevelser av döden och sorgen

	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsats
	Referenslista
	Bilaga 1 Databassökningar
	Bilaga 2 Granskningsprotokoll
	Bilaga 3 Artikelöversikt
	Bilaga 4 Exempel på Artikelanalys

