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Målet för palliativ vård är bästa möjliga livskvalitet för både den sjuke och dennes anhöriga. 

Det var viktigt som vårdpersonal att se till hela familjen, och inte bara den sjuke. När 

vårdpersonal ej ser de anhöriga upplevs det som ett lidande för anhöriga. Livskvaliteten ökade 

för både den sjuke och de anhöriga när vårdpersonalen gav bra vård. Syftet med denna studie 

var att beskriva anhörigas upplevelser av palliativ vård. Metoden som användes var en 

litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som analyserats utifrån kvalitativ metod. Den 

inhämtade data analyserades enligt Burnards (1995) innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i 

fyra kategorier vilka var: att möta vårdpersonal, information och kommunikation från 

vårdpersonal, betydelsen av att få stöd och hjälp från vårdpersonal och vänner samt 

livskvalitet. Det som framkom i studiens resultat var att anhöriga behövde professionell 

vårdpersonal, få mer information om den sjuke. De upplevde att stöd och hjälp från vänner 

och vårdpersonal var viktigt, samt egentid. Genom bättre kunskap om de anhörigas 

upplevelser av den palliativa vården kan vårdarbetet förbättras för alla inblandade. 

Nyckelord: anhöriga, den sjuke, palliativ vård, upplevelser, vårdpersonal. 
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INTRODUKTION 

Sjukdomar och olyckor kan komma plötsligt och helt utan förvarning. Som anhörig kan livet 

förändras på bara någon sekund, då beskedet kommer att ens anhörig ligger inför döden. Detta 

kan vara de anhörigas första möte med döden. För de anhöriga kan detta leda till helt nya 

problem, då de ska hantera sin egen och den sjukes sorg. Nästan överallt kommer 

sjuksköterskan i kontakt med patienter som vårdas palliativt. Av egen erfarenhet har vi 

upplevt att de anhöriga ofta glöms bort i samband med den palliativa vården. Detta ser vi som 

ett omvårdnadsproblem, därför anser vi att det är intressant och angeläget att studera detta.  

 

BAKGRUND 

Historik 
I början på 1900-talet dog många i sitt hem, det var familjens ansvar att ta hand om den sjuke. 

En fördel för både de anhöriga och den sjuke var att de kunde vara tillsammans, medan 

nackdelen var att det kunde vara svårt att ta hand om den sjuke (Andershed, 2001). 

På 1950-talet utvecklades vården vilket medförde att den sjuke kom in på sjukhus. Kvinnorna 

började arbeta och detta ledde till att de inte kunde ta hand om den sjuke i hemmet. Under 

denna tid utvecklades personalens kunskaper om teknisk apparatur och det medicinska. 

Vårdspersonalen på sjukhus behandlade patienterna med ”löpande bandtekniken”, vilket 

resulterade i att den sjuke kände sig ensam och saknade brist på uppmärksamhet och empati. 

Vårdpersonalen undanhöll information för både den sjuke och de anhöriga om 

sjukdomstillståndet. Den sjuke dog oftast ensam, eftersom de anhöriga inte gavs någon plats i 

vården (Andershed, 2001).  

På 1980- till 1990-talet började det humanistiska synsättet präglas. Under 1990-talet börjades 

det bygga hospis och palliativa enheter. Den sjukes livskvalitet ökade, dessutom inkluderades 

familjen i vården. God kvalitativ vård kräver att anhöriga är delaktiga (Andershed, 2001). 

Slutet av 1990-talet och början av 2000-talet började allt fler människor dö i sina hem igen, 

det kunde vara både i det egna hemmet eller inom äldreboenden. Detta berodde på Ädel-

reformen, som innebar att vården skulle komma till den sjuke och inte tvärt om. De anhöriga 

fick en större plats i vården, då de uppmärksammades mer. Vårdpersonal kunde få 

information av dem om den sjuke (Andershed, 2001). 

Palliativ vård 
Målet med den palliativa vården är att patientens anhöriga ska vara med i vården samt att 

palliativ vård ska ges när ingen botande behandling finns. Diabetes och långvarig smärta är 

tillstånd där ingen botande behandling finns, en strikt tolkning av begreppet palliativ vård 

skulle innebära att personer med dessa tillstånd skulle kunna vårdas palliativt. Inom den 

svenska sjukvården används begreppet palliativ vård som vård av patienter som befinner sig i 

livets slutskede. Den definition av palliativ vård som används mest i Sverige är WHO:s 

definition (Sandman & Woods, 2003). SOU (2001:6) har översatt WHO:s definition på 

följande sätt:   
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Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 

patienten och dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller att påskynda dennes 

död. Palliativ vård inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en 

normal process. Palliativ vård innebär att tonvikt läggs på att lindra smärta och andra 

besvärande symtom. Palliativ vård innebär att såväl fysiska, psykologiska som 

existentiella/andliga aspekter förenas till en helhet i vården. Den palliativa vården måste 

kunna erbjuda ett system av stödåtgärder för att hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som 

möjligt till livets slut och ett stödsystem för att hjälpa familjen att orka med situationen under 

patientens sjukdom och under sorgearbetet (SOU 2001:6, s 55). 

Inom den palliativa vården finns fyra hörnstenar, vilka är: symtomkontroll, samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till anhöriga. Symtomkontroll innebär att lindra smärta 

både fysiskt, psykiskt, socialt eller existentiellt/andligt. Med samarbete menas att 

sjukvårdsteam samarbetar med varandra, i sjukvårdsteamet kan läkare, sjuksköterska och 

undersköterska ingå. Kommunikation och relation syftar till att öka patientens livskvalitet, 

genom att sjukvårdsteamet kommunicera med den sjuke och de anhöriga. Stöd till anhöriga 

innebär att de anhöriga ska få stöd både under den sjukes sjukdomstid och efter dödsfallet. 

Stödet kan t.ex. innebära stödplatser för den sjuke utanför hemmet, extra personal och 

hjälpmedel exempelvis en rullstol eller en höj och sänkbar säng (SOU 2001:6). 

Anhöriga 

En svår sjukdom påverkar inte bara den sjuke, utan även de anhöriga. De anhöriga behöver 

inte vara den närmsta familjen, utan kan också vara vänner (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Carnevali (1996) definierar anhöriga som: 

De personer som närmast delar patientens dagliga liv och hälso/sjukdomsupplevelser. 

Behöver inte vara släkt med patienten (Carnevali, 1996, s. 8). 

Anhöriga spelar en stor roll för den sjukes välmående. Om de anhöriga mår bra, speglar sig 

detta ofta till den sjuke på ett positivt sätt. Anhöriga har stort inflytande för hur den sjukes 

välmående är (Åstedt-Kurki, Lehti, Paunonen & Paavilainen, 1999).  

Enligt Åstedt-Kurki et al. (1999) tar oftast anhöriga inom palliativ vård på sig för mycket 

ansvar för den sjuke och detta kan leda till oro, huvudvärk, högt blodtryck, magsmärtor, 

minskad aptit, utmattning och sömnproblem. I och med att de anhöriga tar på sig för mycket 

ansvar får de mindre tid för sig själva. När de får mindre tid för sig själva hinner de inte utföra 

aktiviteter eller träffa vänner (a.a). De anhöriga känner att de alltid står i beredskap, på grund 

av detta upplever de att det är svårt att bara ta det lugnt. Denna beredskap innebär att de alltid 

är förberedda på att något ska hända den sjuke. De anhöriga har all kunskap om den sjuke, 

eftersom de träffas dygnet runt alla dagar om året (Melin-Johansson, Axelsson & Danielsson, 

2007). När den sjuke blir inlagd på sjukhus, måste anhöriga för sitt eget välmående överlåta 

ansvaret på vårdpersonalen när de lämnar avdelningen. Det är viktigt för de anhöriga att 

kunna släppa taget när de lämnar sjukhuset (Kirkevold & Strömsnes-Ekern, 2001). 

Livskvalitet 
Begreppet livskvalitet har med hur människor upplever välbefinnande och tillfredställelse i 

den situationen de befinner sig (Nordenfelt, 1991). Livskvalitet är olika för olika individer, 

det relateras till det goda livet. För att en människa ska kunna öka sin livskvalitet, måste hon 

kunna få utföra de aktiviteter som önskas (Beck-Friis & Strang, 2005). Den palliativa vårdens 

uppgift är att försöka få både den sjuke och dennes anhöriga att orka leva så vanligt som 



 3 

möjligt (Melin-Johansson et al., 2007).  

 

Målet för palliativ vård är bästa möjliga livskvalitet för både den sjuke och dennes anhöriga. 

När den sjukes och anhörigas önskningar motsvarar och uppfylls av den aktuella situationen 

är livskvaliteten god. När det föreligger stora avvikelser mellan önskningar och den aktuella 

situationen är livskvaliteten dålig. För att förbättra livskvaliteten är det nödvändigt att minska 

klyftan mellan den sjukes och de anhörigas önskningar och faktiska möjligheter (Twycross, 

1998).  

De anhöriga och vårdspersonal  
När vårdspersonal möter de som vårdas palliativt och deras anhöriga ställs det en del krav på 

personalen. Vid första mötet är det viktigt att skapa en relation som präglas av förtroende och 

tillit. För att detta ska kunna ske krävs det att vårdpersonalen ger den sjuke och dennes 

anhöriga uppmärksamhet. Förhållandet till dem som vårdas palliativt samt de anhöriga ska 

präglas av empati och respekt för den enskilde individen (Widell, 2003).  

Melin-Johansson et al. (2007) skriver i sin studie att det är viktigt att de anhöriga får stöd från 

personalen. När de får stöd och känner sig uppmärksammade, kan de stödja den sjuke på ett 

bättre sätt. De anhöriga och den sjuke föredrar att få information av samma sjuksköterska, då 

de utvecklar en förtroenderelation med sjuksköterskan. Det gör att de anhöriga och den sjuke 

kan känna välmående (a.a). 

Kommunikation och information samt stöd från personalen har stor betydelse för hur anhöriga 

upplever situationen (Andershed, 1998). Tidigare studier visar på att anhöriga behöver 

information, stöd och kunskap från vårdpersonalen både för sin egen skull och för att kunna 

vårda (Andershed, 2001). Det är viktigt att använda de anhöriga som informationskälla för att 

få information om patienten (Melin-Johansson et al., 2007). Vårdpersonalen kan ofta se de 

anhörigas behov, men behoven blir inte alltid tillgodosedda (Andershed, 1998).  

Om de anhöriga mår bra, förbättras oftast den sjukes psykiska tillstånd, därför är viktigt att 

stödja de anhöriga i den palliativa vården. Den sjukes tillstånd påverkar de anhöriga och 

tvärtom. Många anhöriga har ofta gles kunskap om sjukdomar och palliativ vård. Något som 

anhöriga värdesätter i palliativ vård är tillgänglighet, kontinuitet, personalens attityd och 

annan symtomkontroll. För de anhöriga är det viktigt att kunna veta att de kan nå avdelningen 

alla timmar under dygnet. Om de anhöriga får mycket uppmärksamhet av vårdpersonalen 

upplever de anhöriga att de vårdar den sjuke tillsammans (Beck-Friis & Strang, 2005). 

  

Stajduhar och Davies (1998) skriver i sin studie att de anhöriga gärna vill vara delaktiga i den 

palliativa vården. Andershed (2001) skriver att det kan innebära att hjälpa den sjuke med mat, 

hygien, förflyttningar och passa dropp. En önskan att göra det bästa för den sjuke är många 

anhörigas önskan (a.a).  

Det kan medföra svårigheter för de anhöriga om enbart den sjuke står i centrum, speciellt om 

de anhöriga behöver samtala med den sjuke och/eller personalen för att få information. Detta 

för att kunna stödja och hjälpa den sjuke och för att kunna hantera sin egen situation. Idag 

skrivs allt sjukare patienter ut efter en kortare vårdtid, vilket ofta påtvingar anhöriga ett 

ansvar. Det är viktigt att anhöriga förbereds för den kommande tiden (Andershed, 2001). 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Anhörigas lidande kan vara minst lika uttalat och tydligt som den sjukes eget lidande. Den 

sjukes anhöriga har ofta under en tid sett att den sjuke har förändrats, t ex. att han eller hon 

blivit sämre i sin sjukdom (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Verbet lida betyder att pinas och våndas. Det som plågar människan är något ont. Kämpa och 

utstå är att lida, men det kan även vara att försonas (Eriksson, 1994). Eriksson (1994) säger att 

”Lidandet är en kamp mellan det onda och det goda” (s. 30). Att lidandet hör samman med det 

onda är en allmän uppfattning. Inför lidandet bär människan på rädsla, ångest eller oro. En 

orsak till lidandet kan vara ångest. När människan är medveten om sin ångest, kan hon 

samtidigt gå in i lidandet. Det är alltid en kamp att lida, det är en fri vilja att gå in i kampen 

men också att ge upp den. När människan är inne i kampen om lidandet, har hon ofta svårt att 

förmedla sitt lidande till andra. När kampen har upphört finns inte lidandet kvar (Eriksson, 

1994).  

Lidandet är mångsidigt och kan enligt Eriksson (1994) delas in i tre delar, vilka är: 

bekräftandet av lidandet, själva lidandet och försoningen. Bekräftande av lidandet innebär att 

andra människor ser lidandet, därmed kan de även hjälpa den lidande människan. Det ska ske 

på olika sätt t.ex. med beröring, en vänlig blick eller ett ord. Om personer i omgivningen inte 

bekräftar lidandet, förvärras lidandet för den lidande personen. Lidandet måste ges tid och 

rum. Den lidande människan vill oftast vara ensam, men trots detta vill hon känna gemenskap. 

När människan känner sig övergiven i sitt lidande, upplevs ofta hopplöshet. Hopplöshet leder 

i sin tur till förtvivlan. Försoningen innebär att gå vidare och att lidandet har fått en mening 

(a.a).  

Eriksson (1994) skriver att lidandet finns i många olika nivåer, det beror på vilken nivå 

människan lever på. För vissa människor är det sociala i livet det primära, om dessa 

människor utesluts ur sitt kamratskap och upplever att de inte har en plats i kamratskapet, blir 

det ett lidande för dem. Att vara ensam och att vara oförstådd är ett lidande. Någon gång 

kommer människan att stå inför ett lidande som är outhärdligt. Människan är till viss del 

ensam i sitt lidande, hon står inför ett oundvikligt öde i lidandet.  Lidande uttrycks på olika 

sätt för varje individ, ofta är det svårt att uttrycka det känslomässiga och istället omvandlas 

lidandet till en annan form. Denna form kan uttryckas på ett mer tydligt sätt, och lidandet 

tvingas att få en förklaring. Nu förvandlas lidandet till smärta eller ångest, vilket andra 

människor runt omkring den lidande människan nu upptäcker (a.a).  

Lika viktigt som att bekämpa olika former av lidande är det att arbeta för välbefinnande. 

Välbefinnande och lidande går hand i hand, för att kunna uppleva välbefinnande måste 

personen ha upplevt lidande och tvärtom. Lidande och välbefinnande kan förekomma 

samtidigt. De som vårdar en sjuk människa blir delaktiga i lidandet. Det kan handla om att 

våga vara kvar hos den sjuka människan. När vårdaren är kvar ökar välbefinnandet hos den 

sjuke. Med små medel som att vårdpersonal tilltalar den sjuke och de anhöriga vid namn ökar 

välbefinnandet för både den sjuke och de anhöriga. Det kan även handla om att någon stannar 

upp och frågar hur det är (Dahlberg et al., 2003). Travelbee (1971) skriver att med små medel 

kan sj uksköterskan hjälpa anhöriga att känna sig bättre, det kan t.ex. handla om att erbjuda 

kaffe. 

 Det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela familjen i omvårdnaden och inte bara den sjuke 

(Travelbee, 1971). Andershed (2001) skriver att anhöriga före mitten av 1990-talet glömdes 

bort i samband med palliativ vård. Enligt Åstedt-Kurki et al. (1999) har attityderna på senare 
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åren från vårdspersonal förändras och blivit mer positiv och de samarbetar mer med de 

anhöriga. Detta är positivt för båda parterna (a.a). Davidsen-Nielsen (1997), WHO:s 

definition och en av de fyra hörnstenarna inom den palliativa vården (SOU 2001:6) påtalar att 

det är viktigt att se till hela familjen inom den palliativa vården (a.a). Det är viktigt att både 

den sjuke och de anhöriga får en bra vård, så att livskvaliteten ökar för dem båda (Twycross, 

1998). Det som tidigare angetts har vårdpersonal en viktig uppgift inom den palliativa vården. 

När en människa vårdas palliativt drabbar detta även de anhöriga. Det är därför angeläget att 

studera de anhörigas upplevelser av palliativ vård. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av palliativ vård. 

 

METOD 
Metoden som använts i studien var en litteraturstudie som genomfördes utifrån kvalitativ 

metod. Friberg (2006) skriver att en litteraturstudie baseras på redan skriva artiklar inom ett 

visst område, som har granskats och värderats (a.a). Den bygger på primärkällor som 

vetenskapliga artiklar eller rapporter. Valet av artiklar eller rapporter görs systematiskt och 

metoden för urvalet är preciserad. En tydlig frågeställning ska finnas med, sökvägarna för 

artiklarna ska vara väl beskrivna och även artiklarnas inklusions- och exklusionskriterier. En 

analys av artiklarnas resultat ska ha genomförts. Artiklar och rapporter ska ha 

kvalitetsgranskats som ingår i litteraturstudien. (Forsberg & Wengström, 2003).  

Upplevelser och erfarenheter är svårt att skapa en förståelse för i en kvantitativ forskning. 

Dessa fenomen är lättare att förstå i en kvalitativ forskning (Friberg, 2006). Därför passade 

artiklar som analyserats utifrån kvalitativ metod passade bäst in i denna studie, då det var 

upplevelser och erfarenheter som skulle undersökas.   

Datainsamling 

Både databas- och manuella sökningar gjordes på artiklar. De databaser som användes var 

Cinahl och Medline.  

Cinahl är en databas som innehåller referenser från alla engelskspråkliga 

omvårdnadstidskrifter (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Cinahl användes eftersom den 

är specialiserad på omvårdnadsartiklar. Det gjordes även en manuell sökning på efternamnet 

Andershed i Cinahl. Den manuella sökningen på Andershed gjordes på grund av att under 

projektplanskrivandet upptäcktes det att Birgitta Andershed hade gjort många studier samt 

skrivit böcker om palliativ vård.  

Medline är en databas som innehåller information om medicin, omvårdnad, odontologi, 

veterinärmedicin och hälso- och sjukvårdsadministration. Denna databas är mer medicinskt 

inriktad än Cinahl (Willman et al, 2006). Medline användes för att utöka sökningen och att 

den till viss del är inriktad på omvårdnad.  

I Cinahl markerades att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer reviewed), 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska och inte vara publicerade före år 1995. I Medline 
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markerades att språket i artikeln skulle vara på engelska, artiklarna skulle vara publicerade år 

1995 eller senare och de skulle vara granskade (review articles). 

Mesh-termerna eller motsvarande sökbegrepp som användes vid sökningarna i databaserna 

var: palliative care, terminal care, family, caregivers, home care services, terminal ill, 

experience, family caregivers, end-of-life care och home. (Se bilaga 1).  

Urval 
Sökningarna på de olika sökkombinationerna resulterade i många träffar på artiklar (se bilaga 

1). Av dessa träffar på artiklarna valdes de ut som hade en relevant titel samt sammanfattning 

som stämde överens med studiens syfte. Av träffarna valdes 20 artiklar ut för vidare analys. 

Dessa 20 artiklars sammanfattning överensstämde med syftet i denna studie. Därefter lästes de 

20 artiklarna fullständigt igenom.  

De 20 artiklarna granskades enligt Willman et al. (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod. Kvalitetsbedömningen innebar att artiklarna ska ha kontrollerats 

om kontexten var presenterad och att urvalet var relevant och strategiskt. Metodens urval av 

datainsamling och analys skulle vara klart beskrivet och kontroll av giltighet av data i 

resultatet samt analysmättnad. Resultatet ska vara redovisat klart och tydligt samt att resultatet 

ska vara redovisat i förhållande till en teoretisk referensram (a.a).    

Efter kvalitetsbedömningen av de 20 artiklar fanns det nio artiklar kvar, eftersom de nio 

artiklarna belyste studiens syfte. Artiklarna som uteslöts handlade om patientperspektivet, 

palliativ vård, en artikel var för medicinskt inriktad, flera var kvantitativa eller ej 

vetenskapliga artiklar. Patientperspektivet uteslöts då det var de anhörigas upplevelser som 

skulle studeras. Den medicinskt inriktade artikeln uteslöts eftersom den ej var 

vårdvetenskaplig. Artiklarna handlade om personer som befann sig i slutet av livet och 

vårdades palliativt. De nio artiklarna som resultatet baserades på kom ifrån Canada, 

Nederländerna, Sverige, USA, Lettland och Schweiz, och de publicerades mellan åren 1998 

och 2008. (Se bilaga 2). 

Inklusionkriterierna för artiklarna som användes var de som handlade om både den slutna 

vården och hemvården samt att de var skrivna på engelska, då engelska är ett språk som 

behärskas.  

Exklusionskriterierna för artiklarna som användes var att de inte fick handla om personer 

under 18 år, vara medicinskt inriktade och inte ha publicerats före år 1995. Årtalet 1995 

valdes på grund av att begränsa antalet träffar i sökningarna och för att använda de senaste 

studierna som gjorts. Andershed (2001) skriver att i slutet av 1990-talet började folk dö i sina 

hem och de anhöriga fick en större roll i vården (a.a). På grund av detta valdes årtalet 1995 för 

att få med alla väsentliga artiklar under slutet av 1990-talet.  

Analysmetod 
För att analysera inhämtad data valdes Burnards (1995) innehållsanalys. Denna analysmetod 

valdes på grund av att kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod att använda då en 

textnära och stegvis bearbetning av materialet minskar risken för informationsbortfall.  

Enligt Burnard (1995) läses artiklarna flera gånger, därefter delas den insamlade data in i 

olika mindre stycken eller meningsenheter. Inga fakta går förlorad på detta sätt, texten kortas 

bara ner (kondensering), medan innebörden är den samma. Den kondenserade texten tilldelas 

en färg och varje färg representeras av en överstrykningspenna. På detta sätt delas det 
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kondenserade materialet upp lättare. Efter det klipps de olika färgade kondenseringarna ut, 

och samlas i grupper. Här bildas koder. Efter att denna analys ägt rum är det vår uppgift att 

lämna förklaringar till koder som finns. Det är vid detta steg då kategorierna dyker upp eller ej 

från den analyserade texten. Därefter har det framkommit en fullständig analyserad data. Mer 

än tolv kategorier ska helst inte användas (a.a).  

Analysförfarandet i denna studie 

Steg 1 – På varsitt håll lästes texterna igenom ett flertal gånger där stycken och 

meningsenheter ströks under. Tillsammans bearbetades sedan styckena och meningsenheterna 

som hade framkommit på varsitt håll. Genom att stycken och meningsenheterna jämfördes, 

beslutades vilka som kunde användas i studien.  

Steg 2 – Styckena och meningsenheterna grupperades och kortades ner (kondensering), utan 

att innebörden förlorades. Det som ansågs mindre viktigt i artiklarna kasserades, därigenom 

användes bara de styckena i artiklarna som belyste studiens syfte.  

Steg 3 – Varje kondensering tilldelades en egen färg, detta för att på bästa sätt kunna dela upp 

de i olika koder. Efter färgläggningen av kondenseringen klipptes de ut. De parades därefter 

ihop i olika grupper och bildade koder. En överskådlig bild framkom av de olika koderna. 

Steg 4 – Koderna bildade kategorier som belyste studiens syfte. När analysen hade gjorts 

framkom följande kategorier: Att möta vårdpersonal, information och kommunikation från 

vårdpersonal, betydelsen av att få stöd och hjälp från vårdpersonal och vänner, och 

livskvalitet (se tabell 1).  

Tabell 1. Exempel på kategorisering. 

Meningsenhet Översättning 
till svenska 

Kondensering  Kod Kategori  

Patients and 
family members 
appreciated care 
providers 
who introduced 
themselves, 
said ”hello” and 
”goodbye” and 
engaged 
occasionally in 
everyday 
conversations. 
(Spichiger, 2008, 
s 224-225). 

Patienter och 
familjemedlemmar 
uppskattar när 
vårdspersonal 
presenterar sig 
själv, säger “hej” 
och “hejdå”, och 
ibland för en 
vardaglig 
kommunikation. 

Uppskattning när 
vårdspersonalen 
för en vardaglig 
kommunikation. 

Bemötande. Att möta 
vårdpersonal. 

 

RESULTAT  

Kategorierna som framkom i metoden presenterades i resultatet som olika rubriker. De olika 

kategorierna beskriver var för sig anhörigas upplevelser av att möta vårdpersonal, information 

och kommunikation från vårdpersonal, betydelsen av att få stöd och hjälp från vårdpersonal 

och vänner, sista kategorin var livskvalitet. 
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Att möta vårdpersonal  
Enligt en studie av Spichiger (2008) föredrog de anhöriga trevlig vårdpersonal. En vänlig och 

trevlig röst, ett leende eller ett vänligt ansikte kunde öka hoppet för de anhöriga. De anhöriga 

upplevde det positivt när vårdpersonalen sa ”hej” och ”hejdå” och att vårdspersonalen förde 

en vardaglig kommunikation med dem. Några anhöriga sade att de upplevde att 

sjuksköterskorna var speciellt snälla, och de tyckte att varje ny sjuksköterska var trevligare än 

den förra. De anhöriga upplevde att sjuksköterskorna representerade värme och bra humör, 

vilket var uppmuntrande och det minskade obehagen för de anhöriga. Anhöriga uppskattade 

när vårdspersonalen visade empati och var omtänksamma (a.a). När bemötandet mellan 

vårdpersonal och anhöriga var bra upplevdes det att livskvaliteten ökade för alla inblandade. 

De anhöriga uppskattade när vårdpersonal pratade med dem, lyssnade på dem, visade respekt 

och följde upp deras välmående (Foley Pierce, 1999). När dessa fyra hörstenar uppfylldes av 

vårdpersonalen, utvecklas ett förtroendeförhållande mellan de anhöriga och vårdspersonalen 

(Andershed & Ternestedt, 2000).  

I en studie av Proot M., Huijer Abu-Saad., Crebolder F.J.M., Goldsteen., Luker A och 

Widdershoven A.M (2003) upplevde de anhöriga att läkaren gav ett bra bemötande till dem 

när läkaren sade ”vad pigg du ser ut idag”, vilket underlättade för stunden för de anhöriga 

(a.a). 

En del anhöriga upplevde att vårdspersonalen inte lade märke till dem, de frågade inte hur de 

mådde, de fick inget stöd, det var precis som vårdspersonalen inte såg de anhöriga, vilket 

upplevdes negativt (Andershed & Ternestedt, 2000). En anhörig som hade sin man på sjukhus 

berättade om bemötandet med vårdspersonal: 

There was never anyone who asked… They didn’t ask about anything, not how X felt or 

whether he needed anything…. They didn’t do anything before we asked for it (Andershed & 

Ternestedt, 1998, s. 110). 

Information och kommunikation från vårdpersonal 
I en studie av Andershed och Ternestedt (1999) påpekade de anhöriga att de ville ha 

information om den sjukes symtom, diagnos och prognos. De ville även veta hur 

vårdpersonalen planerade den sjukes vård, vad som skulle hända med den sjuke och hur den 

sjuke mådde. När personalen tog sig tid för de anhöriga och diskuterade den sjukes situation, 

upplevde de anhöriga detta tillfredställande (a.a). En anhörig upplevde tacksamhet för att 

läkaren hade tagit sig tid att prata och informera henne. Läkaren beskrev hela situationen om 

den sjuke, det var därför den anhöriga klarade av situationen bra. Hon frågade hur lång tid den 

sjuke hade kvar i livet och fick ett ärligt svar av läkaren. När hon fick det ärliga svaret av 

läkaren kände hon sig bra till mods (Andershed & Ternestedt, 2000). En anhörig berättar om 

sitt möte med läkaren:  

They took their time…. They talked, they were interested…. The doctor didn’t even sneak a 

look at the clock…. He sat and talked with X and me and also with the little guy, exactly as 

long as was needed, until we didn’t have any more to say just then…. The staff were fantastic 

(Andershed & Ternestedt, 1999, s. 47).  

Något som de anhöriga upplevde jobbigt var att ställa frågor och uttrycka sitt missnöje med 

vården till vårdspersonalen på sjukhus. De var rädda att den sjuke skulle få en sämre vård på 

grund av det. I denna situation upplevdes maktlöshet av de anhöriga, vilket ledde till minskat 

välmående och ökat lidande (Foley Pierce, 1999).  
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På en kirurgavdelning upplevde en anhörig att hon fick för lite information om den sjuke av 

vårdpersonalen. När hennes man flyttades vidare till hospis upplevde hon att personalen hade 

mer tid att samtala med både anhöriga och den sjuke. Vårdspersonalen på sjukhus undvek att 

ha djupgående samtal med de anhöriga. En anhörig berättade att vårdpersonalen inte brydde 

sig om de anhöriga, de pratade aldrig med dem eller frågade hur de mådde. De sade bara att 

om någon hjälp behövdes kunde de säga till vårdpersonalen (Andershed & Ternestedt, 1998).  

Betydelsen av att få stöd och hjälp från vårdpersonal och vänner 
De anhöriga upplevde att det var viktigt att få stöd och hjälp av både vårdpersonal och vänner. 

Stödet från vännerna kunde handla om småsaker, som att få hjälp med handling, matlagning, 

städning eller att bara finnas där (Perreault, Fothergill-Bourbonnais & Fiset, 2004). När 

vårdspersonal på sjukhus visade omtanke till anhöriga och gav dem bra stöd tidigt i 

sjukdomsskedet upplevdes detta positivt (Andershed & Ternestedt, 2000).  

En make vars fru hade coloncancer upplevde att hemtjänsten gav dem ett bra stöd. De visste 

att de kunde ringa hemtjänsten när som helst under dygnet och att de var snabbt på plats 

(Andershed & Ternestedt, 1998). Mannen berättade följande: 

I’ll say this still another time, what when HBHC came into the picture we saw another side to 

the public health care sector, and I think this side should be looked at more closely and 

copied and learned from (Andershed & Ternestedt, 1998, s.111). 

Anhöriga som vårdade en palliativ familjemedlem hemma upplevde generellt att de fick för 

lite hjälp från hemtjänsten (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  Det fanns ett stort behov 

av emotionellt stöd till de anhöriga, detta stöd kunde inte alltid ges av hemtjänsten (Proot M et 

al., 2003). 

De flesta anhöriga upplevde huvudsakligen ett bra stöd från sin husläkare. Några få anhöriga 

berättade att de hade tillgång till en läkare, specialiserad på palliativ hemvård, de sista 

veckorna i livet, vilket de upplevde som positivt (Perreault et al., 2004). Läkarna på sjukhus 

hade oftast inte tid att prata med den sjukes anhöriga, och de var inte psykologiskt förberedda 

att prata med dem. Detta upplevdes oftast jobbigare för de anhöriga än för den sjuke (Kalnins, 

2006).    

När den sjuke flyttade till en palliativ avdelning och fick hjälp av vårdspersonal och rätt 

utrustning upplevde de anhöriga det väldigt positivt. De anhöriga visste att den sjuke skulle få 

rätt vård och behandling och de kunde nu känna sig trygga (Perreault et al., 2004). I en studie 

av Spichiger (2008) upplevde de anhöriga att vårdspersonalen på sjukhus gjorde mer 

uppgifter än vad som krävdes av dem, vilket de uppskattade. Det kunde exempelvis handla 

om att vårdpersonalen gav den sjuke rosmarinkompresser mot förstoppning eller att 

vårdpersonalen smärtlindrade den sjuke före röntgenundersökning (a.a).   

En fru och dotter vars man/pappa hade dött upplevde att de fick bra stöd efter det att 

mannen/pappan dött på sjukhus men ej under sjukhusvistelsen (Andershed & Ternestedt, 

1998). De berättade följande: 

It was so strange, as if they didn’t believe X had pain. I sat there and saw that X had 

spasms…. But they never came in except when they hung a new infusion. They never looked at 

X…. If only he’d had a different kind of care than what he received…. We think a lot of things 

went wrong and were so offensive (Andershed & Ternestedt, 1998, s.109). 



 10 

Livskvalitet 
När de anhöriga gav vård till den sjuke upplevde de en positiv känsla av att vårda, vilket ledde 

till tillfredställelse för de anhöriga (Proot M et al., 2003).  

I en studie av Wennman-Larsen och Tishelman (2002) betonade anhöriga att de behövde ha 

tid för sig själva för att kunna ge den bästa möjliga vården. En del föredrog att ha ett jobb vid 

sidan om, andra föredrog att shoppa på sin fritid. De anhöriga beskrev att det var en 

förhandlingsprocess mellan den sjuke, de anhöriga och andra viktiga personer för att de 

anhöriga skulle få egentid. Denna process var inte alltid enkel eller lyckad (a.a). Många 

anhöriga berättade att deras sociala nätverk minskade när den sjuke blev sämre (Perreault et 

al., 2004).   

Det var viktigt för anhöriga som vårdar hemma att ha någon att prata med, det behövde inte 

vara en psykolog, det räckte med en vän. Många anhöriga kände sig ensamma i situationen att 

vårda hemma och upplevde att ingen annan kunde hjälpa dem. De anhöriga hade velat prata 

med den sjuke om sin egen situation, men de upplevde att de inte kunde göra det (Wennman-

Larsen & Tishelman, 2002). När den sjuke levde gömde oftast de anhöriga som vårdade 

hemma sina känslor och de sörjde istället när den sjuke inte längre var i livet (Kalnins, 2006). 

Emotionellt stöd från hemtjänsten bidrog till att de anhöriga hade kontroll över situationen 

med den sjuke. De anhöriga kunde fortsätta med sina fritidssysselsättningar och sociala 

kontakter, samt att de kunde hålla hoppet uppe. Det emotionella stödet gav tillfredställelse för 

de anhöriga, vilket upplevdes att rädslan, osäkerheten och ensamheten minskade (Proot M et 

al., 2003). 

Att vårda hemma upplevdes som en rädsla för många anhöriga, då de var rädda för att de inte 

kunde ge den behövda vården, samtidigt som de skulle behålla en bra relation med den sjuke 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). De anhöriga var rädda för när döden skulle inträffa 

och vad som skulle hända efter döden. Att känna hopp var viktigt för att minska rädslan hos 

de anhöriga. Hoppet för de anhöriga kunde vara att den sjuke fick en bra och fridfull död 

(Proot M et al., 2003). Hjälplöshet var något många anhöriga upplevde när de tog hand om sin 

döende familjemedlem, speciellt när de bevittnade när sin familjemedlem försämrades i sin 

sjukdom (Perreault et al., 2004).  

I en studie av Proot M et al. (2003) skiftade den sjuke ofta i sin fysiska och psykiska hälsa, 

vilket upplevdes jobbigt av de anhöriga. När den sjuke var fri från smärta upplevdes det bra 

för de anhöriga, medans när den sjuke led av smärta påverkade detta dem på ett negativt sätt. 

Osäkerheten kring den sjukes hälsa ledde till att de anhöriga upplevde att de inte hade kontroll 

över sitt eget liv, vilket ledde till att de fick sämre livskvalitet (a.a). Smärta, nutrition och 

kommunikation var något de anhöriga som vårdade hemma upplevde som ett problem hos den 

sjuke. Detta problem ökade desto närmre slutet av livet den sjuke kom. De anhöriga kände sig 

fysiskt och emotionellt utmattade när den sjuke fortfarande var i livet (Kalnins, 2006).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av palliativ vård. Metoden var en 

litteraturstudie. En empirisk studie hade varit mer tillfredställande, då det hade varit intressant 
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att få höra de anhörigas upplevelser av den palliativa vården. Om en empirisk studie hade 

gjorts hade resultatet i studien byggt på primärkällor, istället för sekundärkällor som använts i 

studien. Primärkällor hade lett till ett mer tillförlitligt resultat då vi hade tolkat och analyserat 

intervjuerna. Tiden ansågs inte räcka till för att göra en empirisk studie, därför valdes en 

litteraturstudie.   

När artikelsökningen utfördes i Cinahl upptäcktes det att alla artiklar inte fanns i fulltext och 

att de var tvungna att beställas. Beställningen gjorde att artikelgranskningen försenades, då 

vissa artiklar anlände en och en halv vecka efter det att beställningen gjorts. En del av 

artiklarna som beställdes gick inte att använda i studien då de inte uppfyllde kraven för 

kvalitetsbedömning. Det framgick inte alltid när sammanfattningen av artiklarna lästes i 

Cinahl om artiklarna var kvalitativa, vetenskapliga eller ej. Det visade sig efter det att 

artiklarna anlänt och lästs igenom. Sökningen begränsades till årtalet 1995, då den senaste 

forskningen inom området vill användas. Den äldsta artikeln i studien publicerades år 1998, 

detta anses rimligt då anhöriga inom den palliativa vården började få en allt större roll. Varför 

ej personer under 18 år fick vara med i studien, beror på att de är barn och det var ej anhörigas 

upplevelser till barn som skulle undersökas. 

Om andra sökord hade använts, hade eventuellt andra användbara artiklar framkommit och 

därmed hade troligen resultatet sett annorlunda ut. En manuell sökning på efternamnet 

Andershed utfördes, för att det påträffades flera studier och böcker skrivna av Andershed 

under projektplansskrivandet. Under artikelsökningen påträffades inte artiklarna skrivna av 

Andershed och Ternestedt, vilket kan bero på att sökorden som valts var begränsade. I 

efterhand gjordes en ny artikelsökning för att se om dessa artiklar hade missats under den 

första artikelsökningen. Artiklarna påträffades ej med de sökord som användes i studien. 

 De nio artiklar som resultatet baseras på belyser studiens syfte. Det ansågs rimligt att 

använda sig av nio artiklar, vilket resulterade i ett brett resultat. Genom att artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006) protokoll framkom det att artiklarna kunde 

användas i studien, då de uppfyllde kvalitetsbedömningens krav. Genom att 

kvalitetsbedömningen gjordes resulterade det i att artiklar med hög kvalitet användes i 

resultatet. Valet av att använda tre stycken artiklar skrivna av Andershed och Ternestedt är att 

de tar upp olika perspektiv i de olika artiklarna som använts i denna studie. Artikeln Being a 

close relative of a dying person skriven av Andershed och Ternestedt, har inget konkret syfte. 

Denna artikel valdes eftersom den belyste studiens syfte och hade värdefull data till denna 

studies resultat. Resultatet i denna artikel hade användbar information om anhörigas 

upplevelser som belyser denna studies syfte. Valet att ha med artiklar från både sjukhus, 

hospis eller hemvården anses inte ha påverkat resultatet, eftersom det är anhörigas upplevelser 

som belyses. De flesta artiklar i resultatet baseras på berättelser av kvinnliga anhöriga. 

Resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut om det istället baserats på berättelser av manliga 

anhöriga eller om det hade varit könsmässigt jämt fördelat. Resultatet kan ha påverkats genom 

att artiklarna kom ifrån olika länder, då den palliativa vården kanske inte ser likadan ut i 

världen.  

Burnards (1995) innehållsanalys valdes då den ansågs tillfredställande, eftersom den är 

lättförstålig för att sammanställa data. Enligt Olsson och Sörensen (2007) används 

innehållsanalys för att analysera dokument. Forsberg och Wengström (2003) skriver att 

innehållsanalys identifierar olika mönster och teman, där målet är att uppmärksamma 

specifika fenomen (a.a). Denna studie tar upp upplevelser, därför är det lämpligt med en 

innehållsanalys.    
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 Genom att artiklarna lästes på varsitt håll, framkom bådas syn på artiklarna, vilket bedömdes 

som mest lämpligt. Därmed bildade var och en egna uppfattningar om artiklarna. 

Kategorierna som framkom var lätta att få fram, då meningsenheterna var enkla att koda. Att 

artiklarna var skrivna på engelska, kan ha påverkat resultatet, då översättningen kan ha 

feltolkats. 

 Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom det att anhöriga upplevde att det var viktigt att få stöd och hjälp av 

både vårdpersonal och vänner samt att få information av vårdpersonal. Vidare framkom det 

att anhöriga upplevde att de behövde egentid. 

Det visar sig att de anhöriga anser att hemtjänsten ger bra stöd och att de känner att de kan 

ringa och fråga hemtjänsten dygnet runt. Melin-Johansson et al. (2007) och Åstedt-Kurki et 

al. (1999) fick fram i sina studier att det är viktig som anhörig att få stöd från vårdpersonal. 

När de anhöriga får stöd av vårdpersonalen kan de i sin tur hjälpa den sjuke på ett bättre sätt 

(a.a). Travelbee (1971) beskriver också hur viktigt det är att stödja hela familjen inom den 

palliativa vården (a.a). En av de fyra hörstenarna inom den palliativa vården är stöd till 

anhöriga, där de anhöriga ska få stöd både under den sjukes sjukdomstid och även efter 

dödsfallet. I WHO:s definition av palliativ vård tas det upp att det behövs stöd från 

vårdpersonalen för att hjälpa de anhöriga (SOU 2001:6). När anhöriga som vårdar den sjuke i 

hemmet har tillgång till en läkare som är specialiserad på palliativ vård upplevs detta bra, 

tyvärr har inte alla denna tillgång. Läkare har oftast inte tid att samtala med den sjukes 

anhöriga och de är inte psykologiskt förberedda.  

Anhöriga föredrar trevlig och vänlig vårdpersonal. De anhöriga anser att sjuksköterskorna står 

för värme och ett bra humör.  Livskvaliteten ökar när vårdpersonalen visade ett bra 

bemötande. Det är viktigt som vårdpersonal att skapa en förtroenderelation med den sjuke och 

dennes anhöriga. Widell (2003) skriver att det ställs höga krav på vårdpersonalen vid mötet 

med de anhöriga. Det är viktigt att tillit och förtroende sker genom att vårdpersonalen ger den 

sjuke och de anhöriga uppmärksamhet (a.a). Dahlberg et al. (2003) skriver att livskvaliteten 

ökar för de anhöriga och den sjuke när vårdpersonalen visar ett vänligt bemötande (a.a). Vad 

som framkom i resultatet är, när anhöriga inte uppmärksammas av vårdspersonalen uppleves 

detta negativt för de anhöriga. Enligt Dahlberg et al. (2003) minskar välbefinnande då de 

anhöriga inte uppmärksammas. Vilket blir ett lidande för de anhöriga (Eriksson, 1994).  

Det är viktigt att vårdpersonal informerar de anhöriga. Informationen kan handla om vad som 

ska hända den sjuke och vilken prognos som väntas. När vårdpersonalen uppfyller detta 

upplever de anhöriga detta som tillfredställande vilket ökar välbefinnandet. När vårdpersonal 

tog sig tid till att sitta ner och prata med de anhöriga utan att vara stressade av klockan, 

upplevs detta positivt. Steinhauser, Clipp, McNeilly, Christakis, McIntyre och Tulsky (2000) 

påtalar i sin studie att anhöriga har ett behov av att få information om den sjukes tillstånd. 

Dahlberg et al. (2003) skriver att det är viktigt att arbeta för ett välbefinnande, eftersom 

lidandet minskar då välbefinnandet ökar (a.a).  

De anhöriga är rädda att ställa frågor och ta upp med vårdpersonalen om vad de anser är dåligt 

med vården. När de anhöriga har ställt dessa frågor eller visat sitt missnöje, blev de oroliga att 

den sjuke skulle få en sämre vård. Denna dåliga vård tror de anhöriga att den sjuke ska få på 

grund av att de har beskrivit sitt missnöje. Detta leder till ett lidande för de anhöriga.  

Eriksson (1994) skriver att rädsla och oro är något människan bär på inför ett lidande. 

Lidandet kan uttryckas på olika sätt av olika individer (a.a). Den sjuke och de anhöriga 

upplever en bättre vård och ett bättre bemötande på hospis än på en vårdavdelning på ett 

sjukhus. Det beror på att vårdpersonalen har mer tid på ett hospis än på en vårdavdelning. 
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Enligt SOU (2001:6) är det viktigt att vårdpersonal informerar och kommunicerar med de 

anhöriga och inte bara den sjuke (a.a).  

De anhöriga behöver egentid. För att de anhöriga ska kunna öka sin livskvalitet, måste de 

kunna få utföra de aktivtetrar som de önskar. Beck-Friis och Strang (2005) skriver att 

livskvalitet beskrivs som olika för olika individer. Vidare skriver dem att människan kan öka 

sin livskvalitet genom att utföra de aktiviteter som önskas (a.a). WHO tar upp i sin definition 

av palliativ vård att det huvudsakliga målet med palliativ vård är att uppnå bästa livskvalitet 

för både den sjuke och dennes anhöriga (SOU 2001:6). Enligt Åstedt-Kurki et al. (1999) tar 

de anhöriga på sig för mycket ansvar för den sjuke inom den palliativa vården. När de tar på 

sig för mycket ansvar får de mindre egentid. Egentiden behövs för att kunna träffa vänner 

eller att utföra aktiviteter. När de anhöriga tar på sig för mycket ansvar, kan detta bland annat 

leda till oro (a.a). Inför ett lidande bär människan på oro, för att kunna övervinna oron måste 

den omvandlas till ett lidande. Det är fel att kalla oro för lidande och försöka ta bort denna 

känsla istället för att omvandla den till ett lidande och börja kampen. Denna kamp kan 

människan gå in i, men hon kan även ge upp kampen. När hon vinner kampen försvinner 

lidandet (Eriksson, 1994). De anhörigas sociala nätverk minskar när den sjuke blir sämre i sin 

sjukdom. Det är viktigt som anhörig att ha någon vän att prata med. Resultatet visar att vikten 

av emotionellt stöd från vårdpersonal till de anhöriga är viktigt. Om det emotionella stödet ges 

känner de anhöriga att de kan fortsätta med sina fritidssysselsättningar och sociala kontakter. 

När det emotionella stödet ges minskar rädslan, osäkerheten och ensamheten, därmed ökar 

livskvaliteten. Eriksson (1994) tar också upp ensamhet som ett lidande. Hon menar att om en 

människa utesluts ur sitt kamratskap leder detta till ett lidande. För de människor som vill 

tillfredställa sina egna behov kan lidandet vara en ensamhet, denna ensamhet kan uppfattas att 

hon inte är förstådd. Människan som lider vill oftast vara ensam, men trots detta vill hon 

känna gemenskap (a.a). När de anhöriga är osäkra kring den sjukes hälsa, leder det till att de 

förlorar kontrollen över sitt egna liv. När kontrollen förloras medför det sämre livskvalitet för 

de anhöriga. Dahlberg et al. (2003) skriver att det är viktigt att bekämpa olika former av 

lidande, och det är lika viktigt att arbeta för välbefinnande. För att en människa ska kunna 

uppleva välbefinnande måste hon ha upplevt lidande och tvärtom. Om inte de anhöriga inom 

den palliativa vården blir sedda, leder det till ett lidande för dem (a.a).  

Slutsats 

Mötet med vårdpersonal och anhöriga inom palliativ vård är av stor betydelse, då anhöriga har 

ett behov av att bli sedda. Det är viktigt att de anhöriga får bra stöd under den sjukes 

sjukdomstid och även efter dödsfallet. Genom detta ökar de anhörigas välmående och därmed 

livskvaliteten. Idag uppmärksammas de anhöriga mer inom den palliativa vården än vad de 

gjorde för tio år sedan. För att vi som blivande sjuksköterskor ska kunna ge professionell och 

stödjande vård i samband med palliativ vård, är det viktigt att ha kunskap och medvetenhet 

om hur anhöriga upplever vården. När vi som blivande sjuksköterskor vet hur anhöriga 

upplever den palliativa vården, kan vi förbättra kontakten med de anhöriga och därmed öka 

deras välmående.  
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BILAGA 1  

Sökvägar   

Databas Sökord 
 

Datum för 
sökningar 

Antal träffar 
 

Urval 
 

CINAHL 

Palliative care 
AND Family 
AND Caregivers 
 

08-05-19 
 

59 
 

2 

CINAHL 

Palliative care 
AND Family 
AND Experience 
 

08-05-19 
 

112 
 

0 

CINAHL 

Terminal ill AND 
Family AND 
Experience 
 

08-08-25 59 4 

CINAHL 

Terminal care 
AND Family 
AND Home care 
services 
 

08-08-26 6 0 

CINAHL 
 

Family AND 
Terminal care 
AND Home AND 
Experience 
 

08-08-26 38 0 

CINAHL 
 

Family AND 
Terminal care 
AND End-of-life 
care AND 
Experience 
 

08-08-27 62 0 

 
 
CINAHL 
 
 

Andershed 08-08-27 20 3 

MEDLINE 
 

End-of-life AND 
Palliative care 
AND Family 
AND Experience 
 

08-08-28 17 0 

MEDLINE 
 

Palliative care 
AND Family 
AND Caregivers 
AND Experience 
 

08-08-28 15 0 
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BILAGA 2 

Artikelöversikt 

Författare/Land Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat 
Andershed, B., 
Ternestedt, B-M. 
 
Sverige 

Involvement of 
relatives in the 
care of the dying 
in different care 
cultures: 
Involvement in 
the dark or in the 
light? 

Cancer Nursing, 
1998. 

Att öka kunskapen om 
släktingars deltagande i 
vården, till svårt sjuka 
patienter på olika 
vårdenheter. 

Intervjuer med sex 
släktingar till patienter 
med obotlig cancer 
som vårdades på olika 
vårdenheter. 

Deltagandet i ljuset 
baserads på en förtroende- 
relation mellan familjen och 
vårdpersonal. Deltagandet i 
mörkret baserades på 
otillräckligt samspel och 
samarbete, vilket gjorde att 
anhöriga inte blev sedda 
eller igenkända av 
vårdpersonalen.  

Andershed, B., 
Ternestedt, B-M. 
 
Sverige 

Involvement of 
relatives in care 
of the dying in 
different care 
cultures: 
development of a 
theoretical 
understanding. 

Nursing Science 
Quarterly, 
1999. 

Att identifiera och 
kategorisera släktingars 
deltagande i vården av en 
döende familjemedlem, 
på olika vårdenheter och 
att utveckla en teoretisk 
förståelse av deltagandet. 

Intervju av sex stycken 
maka/make till en 
person med obotlig 
cancer.  

Tre kategorier framkom i 
resultatet, de var ”att veta”, 
”att vara” och ”att göra” för 
de anhöriga. Att veta 
innebar att få information 
från patient, vårdpersonal 
eller andra. Att vara innebar 
att vara närvarande med 
patienten. Att göra innebar 
att vårda patienten.  

Andershed, B., 
Ternestedt, B-M. 
 
Sverige 

Being a close 
relative of a 
dying person – 
Development of 
the concepts 
“involvement in 
the light and in 
the dark”. 

Cancer Nursing, 
2000.  

 Intervjuer med 52 
släktingar till patienter 
som dött för sex 
månader sedan. 

Resultatet delades in i ljuset 
och i mörkret. Ljuset 
baserades på respekt, 
öppenhet och att fastställa 
samverkan. I mörkret var de 
anhöriga till viss del 
informerade om situationen, 
men informationen var inte 
tillräcklig. 

Foley Pierce, S. 
 
USA 

Improving end-
of-life care: 
gathering 
suggestions from 

Nursing Forum, 
1999. 

Att beskriva 
familjemedlemmars 
reaktioner vid ett dödsfall 
inom familjen i den slutna 

Intervju med 29 
familjemedlemmar.  

Familjemedlemmar gjorde 
tre förslag för att förbättra 
och underlätta vården för 
döende patienter på 
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family members. vården. Genom att 
studera 
familjemedlemmarnas syn 
av dödsfallet kan i 
vårdspersonal sin tur 
förbättras i sitt arbete.  

sjukhus.  Underlätta 
interaktionen mellan den 
döende patienten och 
familjen, förbättra 
interaktionen mellan 
vårdgivarna och 
patient/familj och att skapa 
en bättre omgivning eller 
miljö. 

Kalinins, I. 
 
Lettland 

Caring for the 
terminally ill: 
experiences of 
Latvian family 
caregivers. 

International 
Nursing Review, 
2006. 

Att öka förståelsen för 
lettiska 
familjemedlemmars 
upplevelser och behov av 
att vårda en palliativ 
familjemedlem. 

En kvalitativ studie, 
intervjuer med 18 
familjemedlemmar. 

Anhöriga berättade om sina 
upplevelser om att vårda en 
palliativ patient, avbrottet 
från det ”normala” livet och 
att ta på sig vårdgivarrollen, 
etablera nya mönster och att 
lära sig rollen som 
vårdgivare. Vårdgivarna var 
förberedda inför döden, och 
ville inte förlora sina 
arbetsuppgifter som 
vårdgivare.      

 
Perreault, A., 
Fothergill-
Bourbonnais, F., 
Fiset, V. 
 
Canada 

 
The experience 
of family 
members caring 
for a dying loved 
one 

 
International 
Journal of 
Palliative 
Nursing, 2004. 

 
Att beskriva 
familjemedlemmars 
upplevelser av att vårda 
en anhörig hemma.  
Att förstå rollen som 
stödperson i 
familjevården. 

 
Intervju med sju 
familjer. 

 
Familjevårdare kände sig 
hjälplösa med den sjukes 
sjukdomsutveckling och 
deras oförmåga att minska 
smärtan på den sjuke.  

Proot M, I., Huijer 
Abu-Saad, H., 
Crebolder F.J.M, 
H., Goldsteen, M., 
Luker A, K., 
Widdershoven 
A.M, G. 
 
Nederländerna 

Vulnerability of 
family caregivers 
in terminal 
palliative care at 
home; balancing 
between burden 
and capacity. 

Scand J Caring 
Sci, 
2003. 

Att beskriva 
familjevårdares 
upplevelser av behov av 
hemsjukvård och vilken 
hjälp de behövde. 

Kvalitativ, intervjuer 
med 13 familjevårdare.  

Att ta hand om en palliativ 
patient hemma krävde att 
som person klarar av 
vårdbördan. Vårdbördan 
ökade rädslan, osäkerheten, 
ensamheten och att möta 
döden, brist på känslor, 
dessa faktorer ökar 
familjevårdarens sårbarhet. 
Familjevårdarna upplevde 



 19 

att vårdspersonal inte gav 
tillräcklig information.  

Spichiger, E. 
 
Schweiz  

Living with 
terminal illness: 
patient and 
family 
experiences of 
hospital end-of-
life care. 

International 
Journal of 
Palliative 
Nursing, 2008.  

Att förklara palliativa 
patienters och deras 
familjers upplevelser av 
palliativ vård på sjukhus. 

Intervjuer med tio 
patienter och tio 
anhöriga. 

Människor har ett unikt liv, 
och när en obotlig sjukdom 
trängde sig på livet, kommer 
de ändå fortsätta försöka 
leva sitt vardagliga liv även 
under en sjukhusvistelse.  
Sjukhuset upplevs olika av 
olika personer; som ett 
fängelse, himlen, eller som 
en nödvändig vistelse. 
Vårdspersonalen hade en 
avgörande roll för hur 
patienten och anhöriga 
upplevde vården. När 
vårdspersonalen hade brist 
på kunskap eller om de inte 
kände igen patienten eller 
familjemedlemmarna blev 
patienten och familjen 
lidande. Bra vård gjorde att 
livskvaliteten ökades för 
både patient och familj.     

Wennman-Larsen, 
A., Tishelman, C. 
 
Sverige 
 
 

Advanced home 
care for cancer 
patientes at the 
end of life: a 
gualitative study 
of hopes and 
expectations of 
family 
caregivers. 

Scand J Caring 
Sci, 2002. 

Att förklara släktingars 
anledning till varför de 
vårdar en döende anhörig 
i hemmet.  

Intervju med elva 
anhörigvårdare till 
cancerpatienter.  

Familjevårdarna beskrev sig 
själva som personen som 
först och främst tog hand om 
vården av den sjuke. Många 
bekymmer uppkom över 
deras egen situation, 
speciellt när döden inträffat. 
De fick även för lite 
information av 
vårdspersonal. 

 


