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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Den palliativa hemsjukvården har haft en stadig utveckling sedan 1970-talet. Allt 
mer palliativ vård bedrivs i hemmet, därmed spelar anhöriga en viktig roll i omvårdnaden. Det 
krävs därmed ett ökat psykosocialt stöd till de anhöriga från sjuksköterskan.   
Syfte: Syftet med denna studie är att belysa vilken sorts psykosocialt stöd anhöriga önskar av 
sjuksköterskan, då deras närstående befinner sig i palliativ hemsjukvård. 
Metod: Metoden som har använts är litteraturstudie. Åtta vetenskapliga artiklar med 
kvalitativt innehåll analyserades med inspiration från Graneheim och Lundmans 
innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och fyra subkategorier som visade bland 
annat på att anhöriga har en önskan om information, kommunikation och trygghet. 
Slutsats: Denna studie visar på att anhöriga har önskningar såsom att bli sedda. Dessa 
uppmärksammades inte alltid av sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. 
 
 
Nyckelord: Psykosocialt Stöd, Anhörig, Palliativ hemsjukvård 
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INTRODUKTION 
 
Den palliativa hemsjukvården i Sverige blir allt vanligare, då flertalet personer önskar få vara 
sin sista tid i det egna hemmet tillsammans med sina anhöriga, eftersom detta skapar en 
trygghet för alla parter (Ulfvarson, 1999).  Tidigare forskning har visat på att anhöriga har en 
stor betydande roll inom hemsjukvården, men att de ofta kommer i skymundan (Zapart et al, 
2007).  
Beck-Friis och Strang (2005) beskriver att det behövs eget stöd för att kunna stödja någon 
annan. Detta stöd till de anhöriga kan lätt glömmas bort då sjuksköterskans tid vanligtvis är 
begränsad och mycket av fokus ligger på patienten. Därför vill föreliggande studie undersöka 
och belysa vilket psykosocialt stöd de anhöriga önskar av sjuksköterskan samt hur detta på ett 
naturligt sätt kan vävas in den dagliga omvårdnaden i hemmet. 

 
BAKGRUND 

 
I bakgrunden kommer information om palliativ vård, psykosocialt stöd och anhöriga inom 
hemsjukvården tas upp. Författarna har valt att definiera ”anhöriga” såsom partners och 
gemensamma barn i vuxen ålder. Detta för att dels begränsa vidden i studien och dels för att 
identifiera de närmaste anhöriga.  
 
Terminalvårdens utveckling till palliativ vård 
 
Ordet palliativ härstammar från latinets pallium och översätts som mantel det vill säga, en 
djup symbolik som står för lindrande åtgärder (Beck-Friis och Strang, 2005).  
Whitaker (2004) beskriver företeelsen som då vården ändrar inriktning från kurativ vård till 
istället lindrande vård. Detta för att öka livskvaliteten både för den sjuke och hennes anhöriga. 
Den moderna hospicerörelsen utvecklades under 1960-talet i England. Detta har haft stor 
betydelse för spridningen av filosofin, inte minst till Sverige (Beck-Friis och Strang, 2005). 
I slutet av 1970-talet började avancerad hemsjukvård, såkallad terminalvård bedrivas i 
svenska hem. Den avancerade hemsjukvården skiljer sig från den basala hemsjukvården 
genom att den bland annat är läkarledd, tillgänglig dygnet runt, tillgång till sjukhussäng vid 
behov, huvudsakligen inriktad på palliativ vård och teambaserad. Vanligtvis ingår läkare, 
sjuksköterska, undersköterska, rehabiliteringspersonal och kurator i ett sådant team 
(Socialstyrelsen, 2006). Vården är dessutom mer högspecialiserad och många behandlingar 
såsom blodtransfusioner, cytostatikainfusioner och smärtbehandling ges i patientens egna hem 
(Beck-Friis och Strang, 2005). 
 
Denna vård bygger idag på en specifik vårdfilosofi, som benämns palliativ vård. Vårdfilosofin 
bygger på en aktiv helhetsvård, med hänsynstagande till fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella faktorer. Då bot längre inte är möjligt, ändrar vården inriktning mot att ge 
livskvalitet istället. Denna vårdfilosofi kan vara svår att tillämpa på institution utan kan 
framträda tydligare i hemmet (Beck-Friis och Strang, 2005). Denna form innebär också att 
slutenvården blir avlastad. Emellertid krävs det ändå att vården är professionell dygnets alla 
timmar för att kunna möta de svåra situationer patienten och dess anhörig kan befinna sig i 
(Ulfvarson, 1999). Palliativ vård finns att tillgå i Sveriges alla län (Nationella rådet för 
palliativ vård, 2008).  
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Dock kan inte likvärdig palliativ vård erbjudas över hela landet. Detta kan få till följd att vissa 
patienter måste bege sig till sjukhus för specialistkompetens. Utvecklingen inom området har 
förbättrats sedan millenniumskiftet och mycket arbete bedrivs inom området (Socialstyrelsen, 
2006). 
 
Sjuksköterskans roll inom palliativ vård 
 
I det palliativa teamet spelar sjuksköterskan en viktig roll. Hennes/hans yrkesroll brukar 
emellanåt benämnas som ”spindeln i nätet”. Det är sjuksköterskan som gör den första 
bedömningen av patienten och därmed har identifierat nödvändiga åtgärder. Därför är det 
vanligtvis hon/han som ska koordinera hela teamet. Det är även hon/han som träffar patienten 
och anhöriga mestadels av tiden, då läkare endast utför punktinsatser hos patienten (Beck- 
Friis och Strang, 2005). 
 
Sjuksköterskan har ett stort praktiskt ansvar, såsom att iordningställa ordinationer och utföra 
omvårdnadsåtgärder (Raadu, 2009).  En annan del av sjuksköterskans roll handlar om att 
bygga upp en relation med patienten och anhöriga som vilar på förtroende och tillit. Denna 
relation måste bestå av en balans. En balans där sjuksköterskan försöker sätta sig in i 
patientens och den anhöriges situation, men samtidigt håller relationen på en professionell 
nivå (Beck- Friis och Strang, 2005). 
 
Beck- Friis och Strang (2005) menar att sjuksköterskan kan vara en stor stöttepelare för 
familjen i fråga. Det är till sjuksköterskan de kan vända sig med sina tankar och funderingar 
över situationen. Det är även sjuksköterskan som kan ge information och eventuellt förklara 
läkarens information på den nivå familjen önskar. I vissa fall kan även sjuksköterskan få 
familjen att hitta nytt hopp då hon faktiskt kan belysa saker som går att göra för att underlätta 
tillvaron även då det inte finns någon kurativ behandling att sätta in (a.a). 
 
Beck- Friis och Strang (2005) beskriver att sjuksköterskans kommunikationsförmåga är av 
stor betydelse speciellt inom den palliativa vården, då det krävs en känsla för när man bör tala 
och när man bör vara tyst. Ibland kan tystnaden vara det bästa ordet. Beck-Friis och Strang 
(2005) menar att denna fingertoppskänsla är erfarenhetsrelaterad. 
 
Anhörigas roll inom hemsjukvården 
 
I dagens palliativa hemsjukvård har anhörigas närvaro blivit vanligt förekommande. Detta kan 
förklaras med att de anhöriga vill ha sin käraste i sin närhet. På detta sätt underlättas deras 
vardag; exempelvis slippa långa resor till och från sjukhuset, organisera med barnvakt. Även 
på ett emotionellt plan kan det finnas förklaringar, såsom att anhöriga kan slippa sin ångest 
för att de inte är vid patientens sida på sjukhuset och sin oro över att exempelvis inte hinna till 
sjukhuset om tillståndet skulle försämras för patienten (Wennman-Larsen och Tishelman, 
2002). Vanligtvis väcker denna vårdform mer psykosociala funderingar hos den anhöriga då 
vården av patienten och patientens sjukdom blir mer märkbar i hemmet (Beck-Friis och 
Strang, 2005). 
 
 
 
 
 
 



 5 

Varje anhörig inom hemsjukvården är en unik individ och ska därför också själv få avgöra hur 
stort ansvar han eller hon vill ta för att bistå, vårda och stödja en patient (Regeringskansliet, 
2008). Zapart et al (2007) påpekar å andra sidan, att anhöriga och vänner utför ett stort obetalt 
arbete som oftast kommer i skymundan då en patient vårdas i sitt hem. Detta förväntas också 
delvis av sjukvården för att göra den hembaserade sjukvården möjlig.  
 
Psykosocialt stöd 
 
Karlsson (2004) definierar psykosocialt stöd som det stöd en anhörig behöver i den sociala 
relationen med omvärlden. Det kan innebära tid för att komma iväg till en fritidsaktivitet eller 
att kunna ta en fika med en vän. Att den anhöriga kan känna att det sociala nätverket kan 
vidhållas trots en vardag med sjukdom och lidande.   
 
Kommunikation mellan de professionella vårdarna och den anhöriga kan även det vara ett 
psykosocialt stöd, då det skapar tillit och den anhöriga kan då lättare hantera känslor trots sin 
situation. Genom god kommunikation och närvaro av personal, kan även andra viktiga 
psykosociala faktorer hos de anhöriga stärkas. Viktiga psykosociala faktorer som behöver 
stödjas är: sociala aktiviteter, sociala relationer, emotionellt engagemang, vägledning och 
information (Karlsson, 2004). 
 
Enligt Karlsson (2004) så kan det psykosociala stödet kan vara av två olika karaktärer, 
psykosocialt stöd med buffertverkan eller med kompenserande karaktär.  
Psykosocialt stöd med buffertverkan innebär att stödet har en skyddande effekt när den 
anhörige utsätts för en påfrestande situation. Stödet dämpar effekten av stress och har därför 
betydelse för hälsotillståndet.      
Psykosocialt stöd med kompenserande karaktär innebär att människor som växt upp med ett 
bra socialt stöd får större motståndskraft och klarar påfrestande situationer bättre.  
Dåligt psykosocialt stöd har visat ett samband mellan psykisk ohälsa, ångest, depression och 
självmord (a.a).  
 
Anhörigas reaktioner 
 
I en rapport av Socialstyrelsen (2007) om vård i livets slutskede, går det att finna, att det är av 
stor betydelse om döden sker dramatiskt eller den sker efter en längre tids sjukdom. Anhöriga 
till en person som dör efter en längre tids sjukdom får en längre förberedande tid, såkallad 
”awareness time” (medvetandegörande tid) i kombination av stöd från vårdpersonal under 
denna period gör att de anhöriga löper mindre risk att drabbas av oro och ångest i framtiden 
(Socialstyrelsen, 2007). 
Enligt Cullberg (2006) så kan beskedet om att en patient är döende få de anhöriga reagera 
med följande två faser:  
Chockfasen - Denna fas domineras av försvarsmekanismer som förnekelse och isolering. 
Outhärdliga känslor och faktorer vill hållas ifrån medvetandet.  
Reaktionsfasen - I denna fas ger sig de outhärdliga känslorna till känna. Personen kan lätt bli 
aggressiv och få ett oförklarligt beteende (a.a).  
 
Sorgearbete kan vara starkt energikrävande och mycket i omgivningen blir lidande när en 
människa drabbas av sorg. Det är viktigt att komma ihåg att sorgeprocessen är naturlig både 
innan och efter patientens död och att alla måste ta sig igenom den för att kunna gå vidare 
med sina liv (Cullberg, 2003).  
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Gunnarsson och Öhlén (2006) beskriver den såkallade föregripande sorgen, sorgen som 
inträffar redan innan patienten har avlidit. Denna sorg har studerats bland anhöriga till 
patienter som befinner sig i livets slutskede. De anhöriga beskriver att den föregripande 
sorgen inträffade, då de på allvar tagit till sig att deras partner snart skulle dö. Många av 
deltagarna kunde ange exakt tidpunkt då denna insikt träffade dem. När de närstående kommit 
till denna insikt sätter de även sina egna känslor åt sidan och kämpar med sitt lidande i tystnad 
(a.a). 
 
Beck- Friis och Strang (2005) beskriver att många anhöriga upplever en sänkt livskvalitet på 
grund av att de känner att de inte vill vara till besvär för sjukvården och inte riktigt vet hur de 
skall begära hjälp. Emellanåt ses detta som ett av de största problemen när en patient vårdas 
inom den palliativa hemsjukvården. Vidare beskrivs det att detta kan leda till att 
kommunikationen mellan anhörig och patient blir sämre och sämre med tiden. Detta i sin tur 
kan leda till att den anhörige känner en stark känsla av otillräcklighet för patienten (a.a). 

 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Travelbee (1971) hävdar att vi måste förstå vad som sker mellan patient och sjuksköterska, 
hur dessa samspel kan upplevas och vilka dessa konsekvenser kan ha för patienten, för att 
kunna förstå vad omvårdnad är. 

 
“Nursing is an interpersonal process whereby the professional nurse practitioner assists an 
individual family, or community to prevent or cope with the experience of illness and suffering 
and, if necessary, to find meaning in these experience.”                           (Travelbee, 1971, s.7) 
 
Travelbee (1971) beskriver bland annat fem viktiga element i sin teori, människan som 
individ, lidande, meningen, mänskliga relationer och kommunikation. 
Travelbee menar att upprätta en ”mellanmänsklig” relation, att sjuksköterskan tillgodoser 
patientens, anhörigas eller samhällets behov är det viktigaste syftet med omvårdnaden. 
En mellanmänsklig relation är inget som uppstår direkt då sjuksköterskan och personen i fråga 
träffas. Denna relation växer fram och blir starkare och starkare efter varje möte. Målet är att 
en ömsesidig förståelse och kontakt ska uppstå. 
Sjuksköterskan förmåga att kunna se den andra personen påverkas av hennes förmåga att ”gå 
utanför sig själv”. Därmed kan den hjälpbehövande personen se sjuksköterskan som en 
individ och inte bara som en yrkesroll.  
Travelbee (1971) påstår att sympati lindrar lidandet genom att den lidande personen inte 
behöver bära sin börda själv utan kan dela den med en människa i sin närhet.  
 
En av sjuksköterskans viktigaste hjälpmedel inom sitt yrke är kommunikationen. 
Kommunikation är en ömsesidig process där människor delar och förmedlar sina tankar och 
känslor. Travelbee (2006) menar att kommunikationen kan skapa en mellanmänsklig relation, 
därmed blir det lättare att uppnå sina mål för omvårdnaden. 
Kommunikation är både av verbal och av icke-verbal karaktär, därför spelar attityden mellan 
de två parterna en viktig roll. Det verbala mötet mellan de olika parterna kan antingen lindra 
eller förstärka känslan av isolering och ensamhet. 
 
Travelbee (2006) hävdar att kommunikation är en väldigt komplicerad process, där det är 
viktigt att har kunskap, känsla och ett utvecklat sinne för val av bra tidpunkt. Detta är inget 
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människan kan studera sig till, utan det kommer med ens yrkeserfarenhet som sjuksköterska 
(a.a). 
 
Travelbee (1971) menar på att varje människa är en unik individ som i många fall kan 
jämföras med en annan person. Människor upplever vanligtvis många allmänmänskliga 
erfarenheter exempelvis sjukdom, lidande och förlust. Travelbee menar dock på att vi som 
individer upplever dessa fenomen enskilt och individen får därmed en egen erfarenhet som 
inte gå att jämföras med någon annans.  
Travelbee (1971) ser lidandet som en grundläggande mänsklig erfarenhet, alla människor får 
förr eller senare i livet uppleva ett lidande. Lidandet uppstår först då vi bryr oss om 
någon/något och inser att vi kanske kan förlora det. Travelbee påpekar att vid akut lidande, 
lidande som inträffar utan förvarning spelar sjuksköterskan en viktig roll för personen i fråga. 
Sjuksköterskan bör då genast agera och stödja personen i frågan för att minska lidandet. Att 
hitta en mening i livets skiftande händelser är av stor vikt för att kunna se att en svår situation 
också kan ge en erfarenhet i livet. Kunna se det positiva i situationen kan därmed öka en 
människas kraft att orka ta sig igenom en svår tid. Emellertid behöver personen stöd av 
sjuksköterskan för att klara av att ta sig igenom denna period (Travelbee, 1971).  
 
 

SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att belysa vilken sorts psykosocialt stöd anhöriga önskar av 
sjuksköterskan, då deras närstående befinner sig i palliativ hemsjukvård. 
 

METOD 
 
För att nå studiens syfte har litteraturstudie använts som metod. Denna metod användes för att 
sammanställa tidigare forskning och belysa det stöd anhöriga önskar i den palliativa 
hemsjukvården. I studien har kvalitativa artiklar nyttjats, då en kvalitativ ansats beskriver 
mänskliga upplevelser, händelser, processer och relationer. Genom en kvalitativ ansats 
kartläggs upplevelser och uppfattningar (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006).   
  
En litteraturstudie resulterar i en beskrivande översikt av problemområdet. Detta ger kunskap 
som kan påverka det praktiska vårdarbetet och visa på vidare problem som forskningen inte 
belyst tillräckligt (Friberg, 2006). Samt tolka och skapa en mening i människans subjektiva 
upplevelse (Forsberg och Wengström, 2003).   
 
Urval 
 
För att begränsa antalet artiklar och få aktuell forskning har sökningar från 1998 och framåt 
gjorts i databasen CHINAL och sökmotorn ELIN @Blekinge. Ett antal inklusions- och 
exklusionskriterier användes för att ytterligare begränsa vidden på sökningen. Artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska eller svenska, ha en kvalitativ ansats, handla om vuxna 
anhöriga, både kvinnor och män, röra vård i patientens egna hem samt vara Peer Reviewed. 
Artiklar som beskrevs ur patientens synsätt, hade enbart en kvantitativ ansats eller var 
översiktsartiklar valdes bort.     
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Sökvägar och sökord 
 
Sökningar i CHINAL gjordes med MeSH-termer, i ELIN @Blekinge användes 
fritextsökning. De sökord som användes var palliativ vård, anhöriga och stöd i olika 
kombinationer som: Palliative Care, Terminal Care, family, support, Psychosocial, Home 
Health Care, Caregivers, Caregiver’s Experiences och Terminal Palliative Care (Bilaga 1).  
Artiklarna valdes därefter ut genom att titeln och abstraktet lästes igenom. Stämde detta 
överens med syftet skrevs artiklarna ut i pappersform. Därefter läste författarna igenom 
artiklarna varför sig, för att se om innehåller kunde användas i studien (Polit och Beck, 2004).  
Författarna diskuterade sedan innehållet och kom fram till vilka artiklar som bäst besvarade 
syftet och därmed skulle användas i studien (Bilaga 2). Författarna valde även att göra en 
manuell sökning. I den manuella sökningen gick referenslister i borttagna artiklar, böcker och 
avhandlingar igenom, varav ytterligare tre artiklar valdes ut (Bilaga 1).  
Flera sökkombinationer gjordes där urvalet var noll artiklar. Det totala urvalet av artiklar var 
åtta stycken.  
För att försäkra sig om att artiklarna höll en hög vetenskaplig standard, kvalitetssäkrades de 
enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa 
studier. Alla artiklar genomgår granskning i form av 15 steg och måste uppnå ett procentvärde 
över 80 % det vill säga, 11 av 15 steg som är godkända. Alla valda artiklar uppnådde gränsen 
för godkänt. 
 
Analysmetod 
 
Innehållet i de vetenskapliga artiklarna som användes i litteraturstudien har valts att 
analyseras ur en kvalitativ ansats enligt Graneheim och Lundmans (2003) beskrivning av 
analysmetoder (Bilaga 3).  
 
Steg 1: De artiklarna som valts ut lästes igenom ett antal gånger enskilt för att skapa sig en 
helhetssyn samt en förståelse för innehållet. Hur många gånger artikeln lästes berodde på hur 
lätt innehållet var att förstå.  
 
Steg 2: Meningsbärande enheter som motsvara studiens syfte valdes ut och ströks över med 
överstyckningspenna. När alla meningsbärande enheter i de olika artiklarna valts ut 
diskuterade författarna gemensamt igenom innehållet och vissa meningsbärande enheter 
utökades eller kortades ner efter gemensamt beslut. Därefter valdes de enheter som bäst 
stämde in på studiens syfte ut för vidare analys.  
 
Steg 3: De utvalda meningsbärande enheterna översattes till svenska, formulerades om och 
kondenserades. Graneheim och Lundman (2003) beskriver kondensering som då en text 
kortas ned men innehållet i texten behålls.  
 
Steg 4: Kondenseringarna bröts sedan ner ytterligare i kategorier. Vissa av dessa kategorier 
fick sedan en subkategori för att komma närmare kärnan av innehållet.  
 
Steg 5: När meningarna hade kondenserats delades de in i kategorier. De kategorier som hade 
gemensam innebörd delades sedan i gemensamma kategorier som stämde in på syftet. En 
kategori är en grupp texter som delar samma innehåll (Graneheim och Lundman, 2003). 
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Författarna kom fram till tre stycken kategorier och fyra subkategorier som kommer att utgöra 
våra rubriker och underrubriker i resultatet. Kategorierna som framkom var information, 
kommunikation och trygghet. Subkategorierna var, praktiska behov, respektfullt bemötande, 
gemenskap och kunskap. 
 

RESULTAT 
 
De åtta artiklarna som inkluderats i detta arbete hade sitt ursprung i följande länder: Sverige 
(n=5), Holland (n=1), USA (n=1) och Australien (n=1). Författarna identifierade tre 
kategorier – Information, Kommunikation, Trygghet – samt fyra subkategorier – Kunskap, 
Respektfullt bemötande, Gemenskap, Praktiska behov – under analysen (Graneheim & 
Lundman, 2003) som alla tolkades vara av vikt för anhöriga till patienter i palliativ vård.  
 
 
Information 
 
Friedrichsen (2003) beskriver att då anhöriga vårdade patienten i hemmet framkom det att 
informationsbehovet var stort hos de anhöriga. Den information som efterfrågades var 
vanligtvis information om sjukdomen och hur vården av en patient med en dödlig sjukdom i 
hemmet kan se ut. Hur sjukdomsförloppet skulle kunna se ut för patienten var också en viktig 
fråga att få svar på för de anhöriga. Hur dödsprocessen kunde gå till var viktigt att känna till 
för de anhöriga. Denna kunskap minskade oro och skapade en mental förberedelse för de 
anhöriga innan döden inträffade hos patienten.  
Motivationen för att skaffa sig information var vanligtvis en vilja att skapa sig själv en 
förståelse och kunna förbereda sig för patientens bortgång. Därmed kunde de anhöriga börja 
organisera sitt dagliga liv, vilket var viktigt för att kunna klara att leva så normalt som 
möjligt. Få en förståelse för hur framtiden kan komma att se ut, skapade i förlängningen en 
mental förberedelse. Anhöriga önskade att den information som personalen gav var rak, klar 
och anpassad efter de anhörigas kunskapsnivå. Positivt sågs även att information återgavs ett 
flertal gånger då anhöriga upplevde att det kunde vara svårt att ta in all information vid ett och 
samma tillfälle. Anhöriga ville samtidigt ha samma information som patienten fick då detta 
ansågs skapa en bättre relation mellan patienten och den anhörige (Friedrichsen, 2003).  
 

 
”After getting the information we talked more openly with one another, and I think I’ve 
changed a lot. I have a different outlook on life. Many things that were so important before 
now seems trivial. We talk to each other. That’s why this information is so important. It’s 
extremely important that both of us have the same information”     (Friedrichsen, 2003, s.243) 
 
Milberg, Strang, Carlsson och Börjesson (2003) har på samma sätt kommit fram till att 
information är av stor vikt för de anhöriga. Vidare menas att anhöriga har ett behov av 
medicinsk information. Herbert, Schulz, Copeland och Arnold (2009) beskrev att det var 
viktigt att rätt personalkategori informerade om sitt område till de anhöriga. Även här 
beskrevs det stora behovet av information till anhöriga om sjukdomen, dess förlopp och 
dödsprocessen. 
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En ärlig information från sjukvårdpersonalen var något som värdesattes högt hos de anhöriga. 
Även om informationen kunde vara hård och brutal ville de ändå höra den utan 
omskrivningar. Trots allt ville de få informationen på ett respektfullt vis av personalen 
(Andershed och Ternestedt, 2000). Information från sjukvårdspersonalen skulle komma 
fortlöpande och inte alltid efter att de anhöriga hade bett om den. När de anhöriga fick 
fortlöpande information om exempelvis vilka komplikationer som kunde uppstå hos patienten 
relaterat till hans/hennes sjukdom kände de sig mer förberedda. De anhöriga kunde därmed 
skapa mer realistiska föreställningar om hur patienten skulle kunna komma att må och bete 
sig (Proot et al, 2003). Informationen önskades av de anhöriga i ett tidigt skede, många 
anhöriga ville också veta vilken roll de skulle kunna ha i vårdprocessen (Hudson, 2006). 
 
Kunskap 
 
Friedrichsen (2003) belyser att det finns ett behov av kunskap om sjukdomen och 
sjukdomsförloppet. Detta för att de anhöriga på egen hand ska kunna minska sina eventuella 
fantasier som kan uppstå då de inte vet vad som kommer att hända. Kunskap kunde dessutom 
innebära att de anhöriga bättre kunde hjälpa patienten på ett konkret sätt. 
 
Kommunikation 
 
Anhöriga ansåg att en god kommunikation mellan dem själva och personalen kunde leda till 
att de lättare kunde handskas med ovissheten. Därmed kunde de förbereda sig för patientens 
kommande död och därmed sorgen. De anhöriga beskrev att detta ibland gick förlorat. En 
kommunikation som överensstämmer hela tiden det vill säga att all personal förmedlar samma 
budskap i sin kommunikation efterfrågades av anhöriga. Kommunikationen önskades vara 
klar och trovärdig (Herbert, Schulz, Copeland och Arnold, 2009). 
Hudson (2006) beskrev att en öppen och ärlig kommunikation mellan anhöriga och personal 
visade sig vara efterfrågat. Detta för att de skulle känna sig mer delaktiga när patienten 
vårdades i hemmet. Vidare önskade anhöriga en bättre uppföljning i form av samtal från 
personalens sida då patienten hade avlidit. Det upplevdes som bäst om den personal som varit 
mest involverad i patientvården skötte denna uppföljning med de anhöriga. Även Milberg och 
Strang (2000) beskrev att en kontakt efter döden bör skapas. Initiativet behöver i de flesta fall 
tas av sjukvårdspersonalen, då de anhöriga känner att de saknar energi i en sådan situation. 
 
Anhöriga hade en önskan om en förbättrad kommunikation mellan dem själva och personalen 
angående medicinskt tillstånd och vad palliativ vård egentligen innebär (Milberg och Strang, 
2000). De anhöriga önskade sig också mer egen tid med personalen, för att slippa anpassa sina 
frågor så att de inte sårade patienten. På detta vis upplevde de anhöriga att de kunde vara mer 
öppna och vågade fråga det de egentligen ville ha svar på (Friedrichsen, 2003). 
Även Proot et al (2003) beskrev vikten av att anhöriga och vårdpersonalen hade en god och 
öppen kommunikation, där de anhöriga gavs möjlighet att ställa sina frågor utan att behöva 
känna sig generade över frågans karaktär. 
 
”You can’t ask questions about things that she might be thinking about, that might hurt her; 
you have to watch out for such questions. If she’s there then I have to be careful, but if I’m 
alone then I can be straightforward.”                                           (Friedrichsen, 2003, s.242) 

 
Anhöriga upplevde emellertid att de var nonchalerade av personalen då kommunikationen 
brast mellan involverade parter. Detta i sin tur kunde innebära att den anhöriga gick miste om 
viktig information kring patienten och hans/hennes tillstånd.  
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Anhöriga önskade hellre att de blev kontaktade med kort varsel till möten med exempelvis 
läkare eller sjuksköterska, istället för att personalen struntade i det helt och hållet (Milberg 
och Strang, 2003). 
 
Respektfullt bemötande 
 
Andershed och Ternestedt (2000) beskrev att anhöriga önskade ett respektfullt bemötande 
som visade på öppenhet och därmed inbjöd till kommunikation från personalen. Personalens 
attityd, kroppsspråk och tonfall spelade en stor roll för de anhöriga. Vid dålig attityd från 
personalen upplevde den anhöriga situationen svårare. Anhöriga uttryckte också en önskan att 
personalen hade respekt för den situation hela familjen befann sig i och därmed inte uttryckte 
sina eventuellt negativa personliga åsikter inför familjen.  
Milberg och Strang (2003) beskrev att det emotionella stödet också ska vara fyllt av respekt 
inför den anhöriga. Individen bör stå i centrum och personalen skall lyssna uppmärksamt och 
vara öppen och ärlig men inte brutal mot den anhörige. Proot et al (2003) beskrev att de 
anhöriga hade en önskan av att självständigt få avgöra hur mycket de skulle involvera sig i 
vården av patienten. Detta beslut ville de anhöriga sedan att personalen respekterade. Milberg, 
Strang, Carlsson och Börjesson (2003) beskrev att en positiv attityd och mänskligt bemötande 
var av stor vikt för de anhöriga. 
 
Trygghet 
 
Milberg, Strang, Carlsson och Börjesson (2003) beskrev att om det fanns tillgång till personal 
dygnet runt, såväl sjuksköterskor som läkare, upplevdes detta skapa en trygghet för de 
anhöriga, men även för patienten. De anhöriga upplevde en mental trygghet då de visste att 
det alltid fanns personal att ringa. Vetskapen om att man som anhörig alltid kunde kontakta 
personal för alla sina frågor stärkte tryggheten.  
Att använda sig av hemsjukvård stärkte de anhörigas trygghet då miljön där patienten 
vårdades i var bekant och ansågs som sitt eget livsområde av de anhöriga. Vilket ledde till att 
de anhöriga i större utsträckning kunde vara sig själva. Vidare beskrevs det att personalens 
attityd spelade roll för hur tryggt den anhöriga upplevde situationen (a.a). 
 
Anhöriga kände en trygghet då de hade kunskap om vart samt till vem de borde vända sig,  
om de hade frågor rörande patientvården. Yttligare faktorer som stärkte tryggheten var 
vetskapen om att sjukvårdspersonal alltid kom vid efterfrågan. Var det samma personal som i 
längsta möjligaste mån kom och därmed kände till patienten bäst, upplevde de anhöriga att 
tryggheten successivt ökade (Milberg och Strang, 2000). 
 
“… knowing all the while that doctors and other staff members were accessible 24 hours a 
day. This gave us security, and it was a privilege to have this arrangement during a difficult 
time.”                                                       (Milberg, Strang, Carlsson & Börjesson, 2003, s.752) 
 
Proot et al (2003) menade att det över lag fanns ett behov av emotionell trygghet men det 
finns vissa anhöriga som inte alltid önskar sig detta. 
Milberg och Strang (2003) tog upp behovet av stöd samt att personalen tog initiativ till att ta 
upp saker till diskussion. Detta uppskattades mycket av de anhöriga, då situationen blev mer 
hanterbar och de fick en ökad trygghet. 
En trygghet kunde skapas om den anhöriga hade ett realistiska förhoppningar om hur döden 
kan komma att gå till och en tro på att patienten kommer att möta en fridfull och lugn död 
(Proot et al, 2003). 
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Gemenskap 
 
För de anhöriga var det viktigt att uppleva gemenskap och samhörighet, så de inte blev 
isolerade. Detta kunde skapas då vårdpersonalen fanns till hands och uppmärksammade de 
anhöriga. En gemenskap uppstod först då de anhöriga utvecklat en relation till personalen. 
Återigen poängterade de anhöriga vikten av att personalen bjöd in till kommunikation 
(Milberg och Strang, 2003). Milberg och Strang (2000) påpekar att gemenskapen stärktes då 
de anhöriga fick vårda sin närstående i hemmet och känslan av att det fanns personal att tillgå 
när det behövdes.  
 
Praktiska behov 
 
Anhöriga hade ofta en önskan om att få praktiskt stöd med exempelvis avlastningsplats, så de 
själva fick en möjlighet att vila upp sig, både fysiskt och psykiskt (Milberg, Strang, Carlsson 
och Börjesson, 2003). Att få tid till aktiviteter utanför det egna hemmet, att få koppla bort 
situationen hemma för en stund var även viktigt för de anhöriga. Det fanns en önskan om att 
detta stöd skulle erbjudas från sjukvårdspersonalen utan att de som anhöriga var tvungna att 
be om det (Milberg och Strang, 2000). Även Proot et al (2003) beskrev att de anhöriga hade 
ett behov av egentid för att kunna vidbehålla sina egna aktiviteter och sociala kontakter. 
Därför önskade de anhöriga att personalen kunde erbjuda tid då vårdpersonalen tog över hela 
ansvaret för patienten, och den anhöriga kunde därmed koppla av med gott samvete. 
 
”I wish that they would have offered my husband alternative Care for a week every now and 
then, without me having to ask for it. Sometimes I was so terribly tired that I could not stand 
myself”                                                                                       (Milberg & Strang, 2000, s.534) 

 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken sorts psykosocialt stöd de anhöriga önskar av 
sjuksköterskan då deras närstående befinner sig i palliativ hemsjukvård. Metoden som valts är 
litteraturstudie, eftersom en empirisk studie kräver mer förberedelser och vår tid är begränsad. 
Författarna anser också att ämnet på studien är av så känslig karaktär och därför skulle det 
behövas finnas tillgång till professionell hjälp i krishantering för anhöriga, vilket det inte finns 
på denna nivå. Vidare anser författarna att det redan finns mycket material att tillgå inom 
ämnet vilket också stärker valet av metod. Studien skulle säkerligen kunna utföras genom att 
läsa och analyserar skönlitterära böcker, men författarna anser att vetenskapliga studier ger 
mer tyngd i resultatet, inom detta ämne. Detta för att fler människors upplevelser kommer till 
tals.  
 
Sökningar av artiklar gjordes i databasen CHINAL och i sökmotorn ELIN @Blekinge. Dessa 
sökinstrument valdes eftersom författarna valt att inrikta sig på omvårdnadsforskning och inte 
medicinsk forskning. Å andra sidan finns det fler sökinstrument som inriktar sig på 
omvårdnadsforskning. Men författarna kände sig väldigt bekväma med de valda 
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sökinstrumenten. Skulle andra sökinstrument ha använts antar författarna att resultatet 
antagligen kunde ha sett annorlunda ut.  
 
I början av sökningen hade författarna vissa svårigheter med att finna relevanta artiklar på 
grund av många träffar. Detta kunde dels beror på att vissa av sökorden, exempelvis 
experience som egenord inte existerade som MeSH-term. Författarna etablerade därför en 
bibliotekskontakt, för att uppdatera sina sökkunskaper. Därefter gav sökningarna ett mer 
specifikt resultat gentemot studiens syfte. Efter sökningarna upplevdes materialet tunt och 
därför gjordes även en manuell sökning efter andra artiklar som kunde stämma in på studiens 
syfte. Detta resulterade i att ytterligare tre artiklar hittades.  
Alla valda artiklar i studien är kvalitetsgranskade av experter på området det vill säga Peer 
Reviewed. Dock är författarna medvetna om att denna kontroll är av olika kvalitet. Därför 
valde författarna att själva kvalitetsbedöma artiklarna enligt Willmans, Stoltzs och 
Bahtsevanis (2006) kvalitetsbedömning för studier med kvalitativa metod. Författarna anser 
sig ha begränsade kunskaper för att kunna utföra bedömningen fullt ut. Problem uppstod då 
författarna skulle ange ”Är kontexten presenterad?”, ”Råder datamättnad?” och ”Råder 
analysmättnad?” av artiklarna (a.a).  
Dock anser författarna att denna kunskap inte spelar in på det slutliga resultatet, då det i alla 
artiklar gick att hitta ett tydligt manifest innehåll. 
 
De valda inklusions- och exklusionskriterierna som författarna angivit var inte till något 
problem, det gav snarare mer specifikt resultat vid sökningarna. Författarna valde medvetet 
artiklar som låg så nära i tiden som möjligt, för att få ett så aktuellt resultat som möjligt. 
Därför skulle författarna kunnat vara snävare i sina exklusionskriterier angående årtal på 
artiklar i starten av studien. 
 
Fem av studierna som ligger till grund för resultaten är utförda i Sverige. Detta stärker 
resultatet då omvårdnad kan skilja sig från land till land. En av studierna är utförd i Holland, 
vilket kan innebära vissa skillnader på synen på omvårdnad. Å andra sidan bör inte dessa 
skillnader vara avsevärda då Holland säkert också har ett europeiskt synsätt. Två studier var 
utförda i USA och Australien, dessa kan dock skilja sig mer från den Europeiska synen på 
omvårdnad. Å andra sidan får vi på detta sätt en inblick i hur dessa länder kan se på 
omvårdnad. Denna kunskap kan också användas då Sverige har ett stort antal immigranter 
(Statistiska Centralbyrån, 2009). 
Antalet deltagare i de olika studierna varierar från 13 stycken till 217 stycken (Bilaga 2), detta 
är en stor variabel. I alla studierna sågs ett genomgående tema hos de anhöriga. Detta tema 
var önskningar i olika former så som exempelvis information.  
 
Analysmetoden som valdes var inspirerad av Graneheim och Lundman (2003). Detta för att 
författarna ansåg att detta var en metod som passade studiens syfte. Genom att använda denna 
analysmetod togs det manifesta innehållet ut ur artiklarna. Författarna är väl medvetna om att 
andra analysmetoder även passar in på syftet exempelvis Dahlberg et al (2003). Å andra sidan 
kände författarna sig mest trygg med den valda analysmetoden.  
Materialet översattes så ordagrant som möjligt till svenska från engelska. I detta skede kan en 
egen tolkning ha förekommit, men författarna var noggranna vid översättningen att inte 
omformulera eller omtolka meningen. Dock är författarna klara över att en omedveten 
tolkning av innehållet i artiklarna kan ha förekommit på grund av förkunskap i ämnet 
(Dahlberg et al, 2003). 
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Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar på att information var det mest önskade från de anhöriga för att känna 
psykosocialt stöd och för att kunna skapa en mental förberedelse innan patienten avlider. 
Brajtman (2003) styrker även att behovet av information var stort och en central del för de 
anhöriga. Beck- Friis och Strang (2005) menar på att information kan verka förberedande och 
därmed skapa en trygghet för de anhöriga. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) styrker 
delvis att anhöriga har rätt till information angående patientens hälsotillstånd, undersökningar 
etcetera, om inte särskilda hinder finns för det (Raadu, 2009).  
Ulfvarson (1999) beskriver att information till anhöriga är ett måste för att den palliativa 
hemsjukvården skall upplevas tillfredsställande. Information kunde även ges i form som 
kunskap och därmed hjälpa de anhöriga att hantera situationen korrekt med exempelvis 
smärtlindring. Ulfvarson (1999) styrker detta genom att lägga tyngdpunkt på att anhöriga kan 
utföra lättare sysslor, såsom administration av smärtstillande läkemedel. Detta för att familjen 
skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. 
 
Kommunikation mellan anhöriga och personal efterfrågades i stor utsträckning. 
Kommunikationen önskades generellt vara öppen och ärlig. Beck- Friis och Strang (2005) 
styrker detta med att säga att de anhöriga är i stort sett helt beroende av att kunna lita på 
vårdpersonalen, därför krävs det uppriktighet och ärlighet av personalen för att skapa en 
ömsesidig relation. Millberg och Strang (2006) menar på att kommunikationen är ett av de 
viktigaste hjälpmedlen för att skapa en relation med de anhöriga. Travelbee (2006) menar 
också på att kommunikationen kan hjälpa till att uppnå målen för omvårdnaden. Travelbee 
påstod vidare att attityden mellan de två kommunicerande parterna är av betydelse. 
Kommunikationen kan antingen lindra eller förstärka känslan av isolering och ensamhet  
(a.a). För att kommunikationen ska kunna fungera så bra som möjligt var det viktigt att 
klimatet är bra. Det skulle finnas en öppen och ärlig attityd som skapade ett respektfullt 
bemötande av de anhöriga. Liikka, Kankkunen och Suominen (2006) menar att ett respektfullt 
bemötande ansågs som väldigt viktigt hos de anhöriga. Beck- Friis och Strang (2005) påpekar 
att sjukvården bör se patienten och de anhöriga ur ett holistiskt perspektiv för att skapa ett så 
bra bemötande som möjligt.        
 
Utöver önskan om information och kommunikation sågs trygghet som en viktig del. Anhöriga 
upplevde en trygghet då det var samma personal som i möjligaste mån vårdade patienten. 
Ulfvarson (1999) understryker vikten av tillgänglighet av personal dygnet runt som en viktig 
faktor för att kunna skapa trygghet hos de anhöriga. Vidare beskrivs att anhöriga måste känna 
att de inte stör eller är i vägen för personalen för att de ska uppleva en trygghet (a.a). Beck- 
Friis och Strang (2005) påpekar värdet av att det skapas en trygghet hos de anhöriga. Detta 
kan göras med en sjuksköterskekontinuitet, det vill säga samma sjuksköterska så långt det är 
möjligt. Detta resulterar vanligtvis sedan i bättre kommunikation.  
Travelbee (1971) beskriver vikten av att hitta mening i livets skiftande händelser. 
Sjuksköterskan kan ge människan stöd för att orka ta sig igenom en svår tid, vilken kan ses 
som att tryggheten ökar hos den anhörige.  
 
En annan önskan anhöriga hade var gemenskap med personalen som vårdade patienten. Att 
tillfälle till gemenskap gavs stärkte de anhörigas trygghet. Travelbee (1971) menar på att en 
sådan gemenskap, mellan sjuksköterskan och den anhöriga, är svårt att uppnå på kort tid, men 
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en sådan gemenskap måste till för att skapa en bra omvårdnad. Denna relation måste växa 
fram och med tiden kommer en djupare och mer ömsesidig förståelse att ha skapats. 
 
Slutligen hade anhöriga en önskan om att få praktiska behov tillgodosedda, utan att själv 
behöva fråga om det ett flertal gånger. Detta kunde röra tillgång till en avlastningsplats för 
patienten, så anhöriga fick möjlighet att vila upp sig. Ulfvarson (1999) styrker detta med att 
påpeka att anhöriga alltid måste få vara anhöriga och därmed inte ses som vårdpersonal. 
Ulfvarson uppmärksammade även att anhöriga upplevde det som ett problem att hela tiden 
behöva fråga om praktiska behov. Milberg, Rydstrand, Helander och Friedrichsen (2005) 
betonar anhörigas viktiga roll i den palliativa hemsjukvården, utan dem skulle den inte bli så 
tillfredsställande som den är. Dock krävs det stöd och avlastning för att de anhöriga ska orka 
med att befinna sig i en sådan komplicerad situation som hemsjukvård kan innebära. Även 
Travelbee (1971) tar upp vikten av att sjuksköterskan omedelbart ger olika former av stöd till 
en människa som befinner sig i ett lidande. 
      

SLUTSATS 
 
Denna studie visar på att anhöriga har önskningar som inte alltid uppmärksammas av 
sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal. Anhöriga vill vara en tillgång för sin närstående i 
den palliativa sjukvården, men samtidigt vill de anhöriga ha tillgång till stöd för att ha kraft 
till att leva i den komplicerade situation som de anhöriga faktiskt gör. Författarna ser gärna att 
speciellt personal inom den palliativa hemsjukvården kunde ta del av studien och därmed 
påbörja utvecklingsarbetet. Processen måste bli en naturlig del av omvårdnaden, där 
information, kommunikation och trygghet vävs in i det dagliga mötet mellan sjuksköterska 
och anhöriga. Det ultimata skulle givetvis vara om sjuksköterskan hade avsatt tid för de 
anhöriga i sitt arbete. Det finns många sätt att uppmärksamma vårdpersonalen på att inte 
glömma bort de anhöriga. Det kan vara allt från att använda sig av Internet för att ständigt bli 
påmind till att använda sig av gästföreläsare i ämnet. Å andra sidan räcker det kanske med att 
sjuksköterskan har dessa tankar med sig, och blir därmed påmind om hur mycket det lilla kan 
göra för den anhöriga.  
Vi anser att det skulle behövas en djupare forskning inom området angående vissa delar 
såsom ”praktiska behov” och ”gemenskap” då dessa endast togs upp i en liten skala.  
Dock är det viktigt att komma ihåg; att lika många anhöriga som det finns inom den palliativa 
hemsjukvården - lika många önskningar finns det säkerligen. 
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Sverige 
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qualitative 
evaluation through 
open-ended 
questions.  
 
Palliative 
Medicine 
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anhörigas  
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Kvalitativ 
n= 94 anhöriga till 
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fenomenologisk 
ansatsintervju 
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Många anhöriga 
var väldigt nöjda 
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Milberg, A. & 
Strang, P.  
2003 
Sverige 

Exploring 
comprehensibility 
and manageability 
in palliative home 
care: An interview 
study of dying 
cancer patient’s 
informal carers. 
 
Psycho-Oncology 

Beskriva 
sammanhanget 
inom palliativ 
hemsjukvård av 
begripligheten 
och 
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Med 
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Antonovsky’s 
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Kvalitativ 
n= 19 anhöriga till 
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Hermeneutisk 
intervjumetod 
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begriplig krävdes 
det öppen 
information, 
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uppnå 
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BILAGA 3 

Exempel ur innehållsanalys 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodord Kategori Subkategori 

The family 
members described 
their need to clarify 
facts to understand 
the situation as it 
really was.  
Friedrichsen, M. J. 
(2003) pp. 241 

Klar och rak 
information för att 
förstå. 

Klar 
information 

Information - 

Caregivers also 
identified the need 
for improvement in 
communication 
between service 
being utilized by 
patient, and 
between staff and 
caregivers. 
Hudson, P. L. (2006) 
pp. 699 

Anhöriga efterlyste 
bättre 
kommunikation 
mellan personal 
och anhöriga. 

Bättre 
kommunikation 

Kommunikation 
 

- 

When HBHC staff 
also talked to the 
patient about the 
need for changing 
accommodation 
(Due to several 
falls), the informal 
carer felt relieved 

Anhöriga vill dela 
ansvaret för 
patienten med 
personalen och få 
stöd vid 
beslutsfattning  
trygghet 

Trygghet av 
personal 

Trygghet - 
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when the 
responsibility was 
shared, and this 
made the situation 
more manageable. 
Milberg, A. & Strang, 
P. (2003) pp. 612  

 

 

 

 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodord Kategori Subkategori 

It was that receiving 
more knowledge 
made them better 
prepared to help the 
patient in a concrete 
way.  
Friedrichsen, M.J. (2003) 
pp. 242 

Mer kunskap för att själv 
kunna hjälpa. 

Mer kunskap Information Kunskap 

Positive staff attitude 
and good 
communication skills 
were expressed in 
words such as being 
calm, positive, 
friendly, warm, 
helpful, engaged, 
humble, respectful, 
and/or humanistic. 
Other positive staff 
aspects concerned 
giving honest 
answer, not showing 
signs of stress, and 
taking time to listen 
to the family’s 
thoughts, worries, 
and questions. 
Milberg, A. Strang, P. 
Carlsson, M. & 
Börjesson, S. (2003) pp. 
752 

Positiv attityd, god 
kommunikationsförmåga, 
respektfullt och 
mänskligt bemötande, 
ärlighet, tid för samtal för 
familjen var viktigt. 

Positiv attityd, 
kommunikationsför
måga, 
Respektfullt och 
mänskligt 
bemötande. 

Kommunikation Respektfullt 
bemötande 
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Togetherness made 
the informal carers 
experience that they 
were not alone 
Milberg, A. & Strang. P. 
(2003) pp. 612 

Samhörighet stärkte 
anhöriga 

Samhörighet 
uppskattades 

Trygghet Gemenskap 

The needs of the 
next-of-kin or the 
family, such as 
individual support, 
counseling or sleep 
had not been 
recognized by the 
staff.  
Milberg, A., Strang, P., 
Carlsson, M. & 
Börjesson, S. 
(2003) pp. 752 

Behov av stöd, 
rådgivning och sömn hos 
anhöriga. 

Behov av stöd, 
rådgivning och 
sömn. 

Trygghet Praktiska 
Behov 

 


