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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Målet med palliativ vård är att behålla livskvaliteten för svårt sjuka och deras 

anhöriga, när det inte längre går att bota sjukdomen eller förlänga livet. Under senare år har 

antalet sjukhusplatser minskat och nya vårdformer etablerats, vilket gjort att den palliativa 

hemsjukvården blivit vanligare. När anhöriga blir vårdare i den palliativa hemsjukvården, 

kommer det att påverka deras liv på olika sätt. Syfte: Att undersöka anhörigas situation som 

vårdare vid palliativ hemsjukvård samt ta reda på vilken betydelse sjuksköterskan har för 

dem. Metod: Vi har gjort en kvalitativ litteraturstudie och materialet har analyserats efter 

Graneheim & Lundmans (2003) analysmodell. Resultat: Den främsta anledningen till att 

anhöriga valde palliativ hemsjukvård var att de hade lovat den sjuke att få vara hemma. 

Hemmet utgjorde en ökad möjlighet att behålla ett så normalt liv som möjligt. Anhörigas 

erfarenheter karaktäriserades av både positiva och negativa känslor. De kände stolthet över att 

få vårda och vara nära den sjuke, samtidigt som de upplevde många brister från hälso- och 

sjukvården. Slutsats: Anhöriga som vårdade i palliativ hemsjukvård hade ofta höga krav på 

sig. Även om upplevelserna hos anhöriga många gånger var lika, bör vi som sjuksköterskor se 

varje vårdsituation som unik.    
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INLEDNING  

 
Förhållandet mellan anhöriga och sjuka, i den palliativa hemsjukvården, är många gånger 

komplext, där alla inblandade påverkas av varandra. Efter att ha arbetat inom hälso- och 

sjukvården och i omsorgen under flera år, har vi träffat många anhöriga som valt att vårda i 

den palliativa hemsjukvården och vi upplever att anhöriga ofta blir bortglömda. Detta medför 

att situationen blir besvärlig för både dem, den sjuke och vårdpersonalen. Vi anser att 

anhörigas välbefinnande, har avgörande betydelse för hur den palliativa hemsjukvården blir. I 

denna studie har vi valt att lägga fokus på de anhöriga. Varför väljer anhöriga att vårda i 

hemmet och hur påverkas de av den sjukes och sina egna förväntningar? Hur kan 

sjuksköterskan stötta de anhöriga i den palliativ hemsjukvården? Förhoppningen med denna 

studie är att öka kunskapen om och förståelsen för anhörigas situation. 

 

BAKGRUND  

Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer av det latinska begreppet ”pallium” som betyder mantel och med 

denna metafor, menas det lindrande, i motsats till kurativ eller botande. En mantel höljer 

någon, för att skydda den från kylan, utan att ta bort själva kylan (Sandman & Woods, 2003). 

Enligt Johansson (2007) betyder palliera att dölja och att tillfälligt lindra. Orden palliativ och 

att lindra, innebär lättnad, mildhet, befrielse, medkänsla, försoning och hjälp.  

 
 

”Med palliativ vård menar WHO: En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom 

ett tvärfackligt sammansatt vårdlag, vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att  

bota, och när målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård 

är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående. Palliativ vård ska tillgodose 

fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den ska också kunna ge anhöriga 

stöd i sorgearbetet. ”(Ternestedt: 1998,s.30). 

 

  

Ofta förknippas palliativ vård med cancervård, men det är inte sjukdomsdiagnosen som avgör 

om det ska erhållas palliativ vård. Det som krävs är att personen har en sjukdom som inte är 

möjlig att bota. Exempel på sjukdomar där palliativ vård kan behövas är KOL, demens, 

tumörsjukdomar, svår hjärtsvikt, aids, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar 

(Widell, 2003). När vården övergår från botande till lindrande, kallas det för en brytpunkt 

(SOU, 2001:6). Inom palliativ vård innebär vården före brytpunkten, både att förlänga liv och 

förbättra livskvaliteten. Vården efter brytpunkten innebär endast att upprätthålla en god 

livskvalitet för den sjuke (Svärd, 2007).  

 

Anhöriga som vårdare i palliativ hemsjukvård 

Ordet anhörig definieras som ” Familjemedlem eller en nära släkting till en själv eller en 

annan familjemedlem” (Wikipedia, 2007). Anhöriga som vårdar i hemmet, har en vardag som 

innebär omvårdnadsinsatser dygnet runt, vilket tär på deras krafter (Grassman, 2003). Det kan 

tyckas självklart att anhörigas situation, i palliativ hemsjukvård, idag ska vara väl 

uppmärksammad. Trots detta är inte den offentliga omsorgen tillräckligt lyhörd inför 

anhörigas situation (Johansson, 2007).  
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De anhöriga behöver stödinsatser från samhället som är direkt riktade till dem. Alla behöver 

individuell stöttning, men det gemensamma behovet är avlösning från vårdandet och den 

bundenhet som det innebär (Almberg & Holmberg, 2002). Hörnstenarna i palliativ vård är 

symtomkontroll, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till anhöriga. Palliativ vård 

skall innebära en aktiv helhetsvård som även stödjer de anhöriga och låter de vara delaktiga 

samt skall kunna erbjudas dygnet runt. Beslutet om palliativ vård ska fattas av läkaren och ske 

i samråd med den sjuke och de anhöriga (Widell, 2003). Sjuka i behov av palliativ vård skall 

diagnostiseras i huvudsak med grundsjukdomen och efter den sätts tilläggsdiagnosen palliativ 

vård Z51.5 (Ohde, 2002). Omställningen från kurativ till palliativ vård kan vara svår för både 

patienten, de anhöriga och sjukvårdspersonalen. Uttrycket ”det finns inte mer att göra” 

används ofta felaktigt och får inte utgöra ett hinder för en god palliativ vård (Beck- Friis & 

Strang, 1995). Den palliativa vårdens uppgift är att försöka få den sjuke och dess anhöriga att 

orka leva så normalt som möjligt (Twycross, 1998). Palliativ vård kan även innehålla kurativa 

åtgärder, som t.ex. att bota den sjuke från en lunginflammation. De palliativa åtgärderna 

fortsätter ändå, i relation till den sjukes grundsjukdom (Sandman & Woods, 2003).  

 

I dag tillbringar allt fler svårt sjuka sin sista tid i hemmet. Detta beror på att antalet 

sjukhusplatser blir färre, vårdformer byggs ut samt att olika yrkesprofessioner och medicinsk 

apparatur, kan vara tillgängliga i hemmet (Sandman & Woods, 2003). Hemmet är en plats där 

alla ska kunna vara sig själva. Det är utformat för att bo i, men vid hemsjukvård kan det 

upplevas som en arbetsplats eftersom det innebär ett krävande fysiskt och psykiskt arbete. 

Detta kan underlättas med medveten planering såsom bostadsanpassning. Det finns en risk att 

anhörigas möjlighet till vila, integritet och frihet försvinner vid hemsjukvård, vilket kan leda 

till att de har svårt att hitta en frizon (Grassman, 2003). En förutsättning för att kunna vårdas 

hemma är att de anhöriga är positiva till detta och att det finns ett nära samarbete mellan 

anhöriga, distriktssköterska, undersköterska, distriktsläkare och hemtjänstpersonal. Det kan 

även bli aktuellt med sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, präst och dietist. 

Distriktssköterskan är den som skall vara vårdteamets arbetsledare. Den mest betydande 

aspekten vid hemsjukvård är kontinuiteten, vilket innebär att det bör vara så få människor 

inblandade i vården som möjligt. En trygghet för den sjuke och dess anhöriga är möjligheten 

att kunna nå personal dygnet runt. Skulle belastningen på den anhörige bli för stor eller om 

den sjuke själv önskar det, är en möjlighet till slutenvårdsplats på sjukhuset, en nödvändighet 

för att hemsjukvården skall fungera (Beck-Friis & Strang, 1995). En slutenvårdsplats innebär 

att den sjuke har rätt till en plats på den avdelning, där de tidigare varit inskrivna. Hit kan de 

komma utan att behöva passera akutmottagningen (Carlström, 2001). Om de anhöriga ska 

klara av att göra tiden hemma fin och värdefull, måste de vara upplysta om vilken hjälp de 

kan få. Informationen om sjukdomen och dess behandling har stor betydelse för hur de 

anhöriga upplever sin situation. När både anhörig och den sjuke får den informationen så kan 

de stötta varandra och det ökar deras känsla av kontroll. Det är vanligt att anhöriga i den 

palliativa hemsjukvården upplever ensamhet. Ensamhetskänslan uppkommer efter att de blivit 

isolerade från sitt vanliga umgänge och efter otillräcklig stöttning från hälso- och sjukvården 

(Kaasa, 2001). Om den sjuke och de anhöriga har en öppen kommunikation, blir det till stor 

hjälp när det uppstår problem (Widell, 2003). Anhöriga kan komma i konflikt med sitt eget 

lidande och förväntningarna om att lindra den sjukes lidande och de kan då bli osäkra på sin 

förmåga att stötta (Arman & Rehnsfeldt, 2006).  
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När slutet för den sjuke, närmar sig, är det oftast mer påfrestande för den anhörige, än för den 

sjuke. Den som är sjuk kan lättare släppa taget om oron inför döden, medan den anhörige är 

fylld av oro inför det som ska ske och hur de ska klara av det (Fridegren & Lyckander, 2001).  

När anhöriga inser att döden är oundviklig, börjar oftast sorgeprocessen och sorgearbetet. De 

kan då känna hjälplöshet, ha höga krav på sig och ofta uppleva att de skall vara starka inför 

den sjuke. Det är inte konstigt om pressen blir för stor och de anhöriga måste få ge utlopp för 

oron, känslorna och besvikelserna. Som sörjande anhörig är det helt normalt att vara trött, att 

sova dåligt och att vara tankspridd (Kaasa, 2001). Sömnbrist och brist på avkoppling, kan till 

slut påverka medkänslan för den sjuke. Detta gör att de anhöriga ofta känner skuldkänslor 

(Hanratty & Higginson, 1997).  

 

Sjuksköterskans roll i den palliativa hemsjukvården 

En sjuksköterska måste alltid ha i minnet att en döende person är en levande och älskad 

människa ända till slutet och ta hänsyn till detta i omvårdnaden. Eftersom den sjuke vanligtvis 

har både anhöriga och en vänkrets är det väsentligt att sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

även inkluderar dem (Hanratty & Higginson, 1997).  En del anhöriga kan behöva mer stöd än 

andra beroende på tidigare upplevelser och erfarenheter (Fridegren & Lyckander, 2001). Det 

är viktigt att det från första mötet skapas en relation som präglas av förtroende och tillit. För 

att den sjuke ska kunna känna trygghet måste sjuksköterskan förse både denne och dennes 

anhöriga med saklig information. Det gäller att vara lyhörd för vad den sjuke och de anhöriga 

kan klara av att ta emot. Sjuksköterskan måste således visa att hon är både en professionell 

yrkesutövare och medmänniska (Widell, 2003). Anhöriga i den palliativa hemsjukvården 

befinner sig i kris och sjuksköterskan måste ha förståelse för deras reaktioner (Beck-Friis & 

Strang, 1995). Sjuksköterskan bör vara vaksam på förträngda känslor som kan uppkomma och 

stimulera dem till att gråta eftersom gråten är viktig i en sorgeprocess (Kaasa, 2001).  

 

Vårdpersonal måste vara medveten om att en del problem kan uppstå för de anhöriga och de 

bör därför vara beredda på att ge lämpligt stöd. Det kan innebära att: lära ut olika 

omvårdnadsmetoder, ge beröm och försäkra dem om att det alltid finns vårdpersonal 

tillgänglig, ordna med stödinsatser nattetid, ordna möjlighet till dagvård, se till att den sjuke 

tas in på sjukhus vid behov och så långt som det är möjligt, uppnå kontinuitet (Hanratty & 

Higginson, 1997). Vårdpersonalen bör tänka på att inte lämna de anhöriga ensamma med sin 

oro. När den sjuke vårdas i hemmet är det mer naturligt att anhöriga tar ett större ansvar.  

Det är då viktigt att vårdpersonalen är observanta på om de anhöriga verkar trötta och i så fall 

erbjuda avlastning (Widell, 2003). Det är även betydelsefullt att den sjuke och dess anhöriga 

får vara tillsammans den sista tiden och detta bör vårdpersonalen stimulera till (Kaasa, 2001). 

Att stötta de anhöriga fortsätter även efter dödsfallet tills de kan återvända till vardagen som 

för alltid kommer att vara förändrad. Sorgen ändras med tiden, medan saknaden består 

(Fridegren & Lyckander, 2001). I efterhand kan vara bra att få möjlighet till att diskutera 

diagnosen en gång till, men även att få samtala om tankarna kring sjukdomen och döden. Det 

kan vara skönt för de anhöriga att få höra att de inte gjort något fel (Beck- Friis & Strang, 

1995).  

 

I en tidigare studie har det framkommit att sjuksköterskan, inom den palliativa 

hemsjukvården, måste förstå att det är viktigt för de anhöriga och den sjuke att få information, 

för att få möjlighet att förbereda sig inför det som kan inträffa. Sjuksköterskan måste även 

vara medveten om vilken information som skall ges och när den skall ges (Kennedy, 2005). 

Hudson (2004) har studerat vilka problem som kan uppstå när anhöriga vårdar i palliativ 
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hemsjukvård och har funnit att de ofta saknar rätt kunskap om sjukdomen och dess 

behandling, vilket gör att de anhöriga upplever en känsla av oro och rädsla.  

Ekwall & Hallberg (2007) undersökte i sin studie tillfredsställelsen hos äldre personer (över 

75 år) som vårdade anhöriga. I studien framkom det att upplevelsen av tillfredsställelse hos de 

anhöriga skiljde sig åt mellan könen. Studien visade att männen var mer tillfreds och hade en 

bättre förmåga att finna olika strategier för att klara av sin situation som vårdare. En del kände 

även att vårdandet hade hjälpt dem att växa som personer. 

 

TEORETISK ANKNYTNING  

 

Travelbee (1972) framhåller interaktionen mellan människor. Denna interaktion utvecklas i 

fem faser som innefattar: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och 

ömsesidig förståelse. Hon talar om mellanmänskliga relationer och menar att dessa endast kan 

existera mellan människor, inte mellan roller som sjuksköterska, den sjuke och anhörig. 

Travelbee ser människan som en helhet. Travelbee talar även om betydelsen av att se 

människan som en människa, inte som en sjukdom. Sjukdom är något en person har, inte 

något den är. Genom sin individualistiska människosyn sätter Travelbee människan i centrum 

och menar att anhöriga är viktiga. Sjuksköterskan är inte bara där för den sjuke utan även för 

de anhöriga och ska vara medveten om att det som påverkar dem även påverkar den sjuke. 

Travelbee menar att kommunikationen är sjuksköterskans viktigaste redskap. En 

sjuksköterska ska kunna hantera både det verbala och icke verbala språket. Kommunikationen 

möjliggör en överföring av tankar och känslor. Det är viktigt att tänka på att människor inte 

delar med sig av viktig information, förrän de har ett förtroende för den andre personen. 

Kommunikation är en ömsesidig process som sjuksköterskan använder sig av för att delge 

information och för att försöka få fram information av de sjuka och deras familj, för att kunna 

hjälpa dem (Travelbee, 1972). 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att undersöka anhörigas situation som vårdare vid palliativ 

hemsjukvård samt ta reda på vilken betydelse sjuksköterskan har för dem.  

 

METOD 

Litteratursökning 

Vi har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie. Bahtsevani, Stoltz & Willman (2006) menar 

att omvårdnadsvetenskapens forskningsperspektiv handlar om kunskapen om mänskliga 

händelser, upplevelser, processer och relationer. Därför används ofta kvalitativa 

forskningsmetoder som genom intervjuer beskriver människors upplevelser. De använda 

databaserna var: Academic Search Elite (EBCOhost) och Elin@Blekinge.  Sökord som valdes 

var: palliative, palliative care, family, family members, care givers, relative, expectations, 

spouses, caring, next of kin, home. Dessa sökord har även kombinerats (se bilaga 1).  

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt granskade, skrivna på 

engelska, kvalitativa och skrivna mellan åren 2000-2007. Artiklarna skulle utgå från de 

anhörigas perspektiv. Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om barn och ungdomar. 

Från början var det tio stycken artiklar som efter granskning, reducerades till sju (se bilaga 2).  
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Två av artiklarna som valdes bort stämde inte med vårt syfte. Den tredje artikeln hade en 

kvantitativ ansats, men eftersom den stämde med vårt syfte, valde vi att använda den i 

bakgrunden. 

 

Analysmetod 

Enligt Friberg (2006) innebär analysarbetet att gå från en helhet till delar för att sedan skapa 

en ny helhet. Den analysmetod som valdes är hämtad ifrån Graneheim & Lundman (2003). 

Efter att ha läst artiklarna flera gånger, antecknades det essentiella i dem. Efter detta 

diskuterades det kring anteckningarna, för att få en gemensam uppfattning om innehållet. 

Vidare plockades det ut meningsbärande enheter som kunde kopplas till syftet. Därefter bröts 

dessa meningsbärande enheter ner till koder för att sedan kunna få fram kategorier (se bilaga 

3). 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån sju kategorier: Beslutet om vård i hemmet, brist på egen tid, 

informationens betydelse, behovet av stöd, verbal och icke- verbal kommunikation, 

upplevelse av rädsla och upplevelse av ensamhet.  

 

Beslutet om vård i hemmet 

Några avgörande faktorer för valet av palliativ hemsjukvård var att de anhöriga hade lovat 

den sjuke att få dö hemma och att ha möjligheten att få leva ett så normalt liv som möjligt.  

Hemma var det inga bestämda måltider, sovtider eller besökstider vilket gjorde det lättare för 

dem att styra sin vardag. Beslutet att vårda hemma togs oftast tidigt eller sent i sjukdomens 

förlopp. De anhöriga som hade lovat att vårda hemma och som kunde hålla löftet, kände 

stolthet (Davies & Stajduhar, 2005). Anhöriga upplevde att de var skyldiga att vårda i hemmet 

och de kände ett ansvar att ge tillbaka all den kärlek och omtanke som de i sin tur hade fått 

(Berterö & Brobäck, 2003). Anhörigas belåtenhet över de egna vårdinsatserna, minskade 

deras sårbarhet (Abu- Saad, et al., 2003). Fördelen med hemsjukvård innebar att de anhöriga 

slapp långa resor till sjukhus. När de var nära den sjuke, slapp de ha dåligt samvete (Tiselman 

& Wennman- Larsen, 2002).  

 
” So I think it’s not only that people want to be at home for their space and their privacy, but because they 

also have some measure of control or they’re delegating that control to their family member.”  (Davies & 

Stajduhar, 2005, s. 27). 

  

Brist på egen tid 

Anhöriga upplevde att de var isolerade i hemmet och detta sågs som en av nackdelarna med 

palliativ hemsjukvård. De upplevde även att de inte hade någon egen tid över till aktiviteter 

som de tidigare utfört (Brobäck & Berterö, 2003; Abu- Saad, et al., 2003). En del av de 

anhöriga kände att de inte hade tillräckligt stora möjligheter till ett eget liv (Davies & 

Stajduhar, 2005). För en del anhöriga var det viktigt att få fortsätta med sitt yrkesarbete, för 

att få den tiden för sig själva. Det var ett sätt att få leva som de gjorde före sjukdomens start 

(Tishelman & Wennman- Larsen, 2002). Däremot kunde en del anhöriga, som hade ett arbete 

vid sidan om, uppleva en känsla av otillräcklighet. Skulle de vara hos den sjuke eller på 

jobbet? Känslan av att aldrig vara på rätt plats vid rätt tillfälle var vanligt förekommande 

(Berterö & Brobäck, 2003).  
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” I do feel really tied down…. Like sometimes i wish i was on another planet. But I am tied down. There´s 

no question about it…. My girlfriend called to say that they just got back from a month away. It’s not that I 

would go away, but it´s just that she has the choice and I haven’t got a choice.” ( Davis & Stajduhar, 

2005, s 25).  

 

Informationens betydelse 

Berterö & Brobäck (2003) fann i sin studie att anhöriga ofta kände sig oförberedda och hade 

svårt att acceptera sin nya situation som vårdare. Otillräcklig eller bristande information från 

sjukvården ökade deras känsla av osäkerhet. Anhöriga som däremot fick adekvat information 

om sjukdomen och dess förlopp, kände trygghet. När de kände denna trygghet ökade deras 

vilja att ta emot instruktioner såsom administrering av läkemedel, rätt lyftteknik och hantering 

av syrgas (a.a). En del av de anhöriga ansåg att informationen, ibland var tung att bära och de 

hade istället endast velat ha den, när de bad om den (Tiselman & Wennman- Larsen, 2002). 

Anhöriga beskrev att de inte hade förstått vad de gav sig in på, när de beslutade att vårda i 

hemmet. De hade för liten tid på sig att ta in informationen för att kunna förbereda sig. 

Informationsbehovet varierade mellan olika anhöriga, där några av dem kände att de hade 

behövt hjälpmedel såsom litteratur om palliativ hemsjukvård, för att kunna väga för och 

nackdelar av att vårda i hemmet (Davies & Stajduhar, 2005). Anhöriga ansåg sig ha rätt till 

information och kunskap om sjukdomen. När de fick det så blev dialogen, mellan dem och 

den sjuke mer naturlig. Informationen behövde även upprepas för att ge dem en ökad 

förståelse för sin situation. Kunskapen om den sjukes tillstånd, gav anhöriga möjligheter att 

organisera sitt liv. Detta ledde till en ökad känsla av kontroll som gjorde att de vågade planera 

resor och besök. Dessutom förväntade sig släktingar och vänner att de anhöriga var 

informerade.  Informationen hade även en betydelse för den mentala förberedelsen inför 

dödsprocessen. Anhöriga tyckte att det var viktigt att ha all fakta, för att undvika att fantisera 

om och oroa sig inför den (Friedrichsen, 2003). 

 
”If i had known, maybe i wouldn’t have been quite so forthcoming about making that promise [to take care 

for him at home].” (Davies & Stajduhar, 2005, s. 24). 

 

Behovet av stöd  

Bertrö & Brobäck (2003) kom i sin studie fram till att de anhöriga upplevde att ansvaret av 

vården låg hos dem och det kunde ibland kännas tungt. I vissa fall kände anhöriga att de hade 

varit i behov av professionell psykologisk hjälp, men de ville inte sätta sina behov före den 

sjukes. Det upplevde även att de fick för lite stöd från hälso- och sjukvården i form av 

avlastning (a.a). Ibland upplevde anhöriga att det inte fanns tillräckligt med tid inom 

sjukvården, för att ge information (Abu- Saad, et al. 2003). En del anhöriga var inte medvetna 

om vilket stöd de kunde erhålla. De blev positivt överraskade och kände sig trygga när de fick 

veta att de kunde få hjälp både dag och natt (Tishelman & Wennman- Larsen, 2002). När 

vårdteamet gjorde små saker, som inte ingick i deras arbetsuppgifter, upplevde de anhöriga 

detta som ett stort stöd. De små sakerna kunde vara att ge tips och råd (Davies & Stajduhar, 

2005).  Anhöriga kände ett stort stöd i att få vara en del av vårdteamet och det hjälpte dem i 

vårdandet och även i deras sorg. Den kontinuitet och flexibilitet som vårdteamet erbjöd, var 

betydelsefull. Det fanns en ömsesidig tillit mellan vårdteamet och anhöriga vilket gagnade 

båda parter. Sjuksköterskans stöttning innebar att alla i familjen kände sig betydelsefulla 

(Holmberg, 2006).  
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” My son and daughter-in-law felt very miserable as the value of spending some time physically close was of 

great importance for both of them. The nurses observed the dilemma. After some thoughts, they managed to 

” rebuild” the new madras so both sides of the bed had the same level. ” (Holmberg, 2006, s. 282). 

 

Verbal och icke- verbal kommunikation 

För många av de anhöriga var bristen på kommunikation mellan dem och den sjuke en av de 

mest påfrestande upplevelserna. Detta kunde bero på en bristande kommunikation sedan långt 

tillbaka, före sjukdomens uppkomst. De som inte hade en god verbal kommunikation 

angående den sjukes försämring och förestående död, kände en ökad distans i förhållandet 

dem emellan. Detta var en smärtsam upplevelse som stannade kvar lång tid efter dödsfallet 

(Gunnarsson & Öhlén, 2006). 

De anhöriga som sedan tidigare haft en bra relation med den sjuke, kunde lättare 

kommunicera kring sjukdomen och döden. Denna öppenhet gav en ökad möjlighet till att ta 

ett gemensamt beslut att vårda i hemmet, vilket ledde till att vården upplevdes lättare (Davies 

& Stajduhar, 2005). Ibland ansåg de anhöriga att den sjukes medicinering kunde utgöra ett 

hinder för en god kommunikation (Gunnarsson & Öhlén, 2006). Kommunikationen hade 

betydelse för både anhöriga och den sjuke före dödsögonblicket. Den icke- verbala 

kommunikationen visade sig genom kroppskontakt som att hålla handen och ge massage. 

Genom den verbala kommunikationen gavs det möjlighet att lugna varandra inför framtiden. 

En anhörig upplevde den icke-verbala kommunikationen tydligt i form av sjuksköterskans 

respektfulla tystnad. Båda var medvetna om att det inte fanns några ord som gjorde 

situationen mindre smärtsam (Holmberg, 2006). 

 
 ” I continued to talk about all the things he had given all of us and that he could be assured that his 

daughter would be supported in all possible ways. Everybody would do their utmost to manage to go on.” 

(Holmberg, 2006, s. 283). 

 

Upplevelse av rädsla 

Anhöriga uttryckte rädsla inför svåra akuta situationer, inför lidande och en plågsam död. 

Rädslan upplevdes olika. För en del var den övergripande och för andra var den endast en del 

av vardagen (Gunnarsson & Öhlén, 2006). Anhöriga var ofta rädda för att tappa kontrollen 

över sitt liv. De tyckte att det var viktigt att kunna ha ett realistiskt hopp för att minska 

rädslan. Ofta styrdes deras välmående av hur den sjuke mådde (Abu- Saad, et al., 2003). 

Ovanan av att vårda och ta beslut gjorde dem osäkra. Anhöriga var ofta rädda att göra fel och 

att visa den sjuke att de var oroliga, ledsna och arga. En annan rädsla som var tydlig, var den 

inför nya rutiner och vanor. Att behöva ändra sitt liv gav dem en känsla av osäkerhet (Bertrö 

& Brobäck, 2003).  Många anhöriga kunde känna rädsla inför att lära sig nya saker, som att ta 

hand om hushållet eller ekonomin (Tishelman & Wennman- Larsen, 2002).  

 
” I was terrified. And I believe that fear and terror somehow knocked over grief…. Grief became a second 

priority.” (Gunnarsson & Öhlén, 2006, s. 342). 

 

Upplevelse av ensamhet 

Känslan av ensamhet var en faktor som bidrog till en ökad sårbarhet (Abu- Saad, et al., 2003). 

Enligt Tishelman & Wennman- Larsen (2002) så kände de anhöriga sig ensamma eftersom att 

de inte hade någon att prata med, trots att de hade vänner, barn och andra familjemedlemmar. 

De anhöriga ville helst prata med den sjuke, men valde att inte göra det eftersom de inte ville 

öka dennes ångest. I de relationer där det tidigare funnits en öppen dialog, ökade känslan av 
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ensamhet när de upptäckte att de inte längre kunde prata öppet med varandra (a.a). Att inte 

kunna dela sin sorg med någon, ökade ensamheten för de anhöriga och detta hindrade dem 

från att kunna sörja (Gunnarsson & Öhlén, 2006). När ingen frågade hur de anhöriga mådde 

eller efter deras åsikter, kände de sig förolämpade och ensamma. De upplevde att det endast 

patienten som var i fokus (Berterö & Brobäck, 2003).  

 
” That there are not a lot of people who are really there for you. That’s what makes it more difficult, 

because you really have to do it all alone.” (Abu- Saad, et al., 2003, s.116). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Från början av denna studie, hade vi en tydlig frågeställning som har hjälpt oss att hitta 

artiklar som motsvarar vårt syfte. Vi valde att använda oss av databaserna Academic Search 

Elite och Elin@Blekinge för att vi fick flera träffar med samtliga sökord där och artiklarnas 

abstrakt motsvarade vårt syfte väl. Om vi hade valt att använda oss av andra databaser, så 

kunde resultatet ha blivit annorlunda. Detta var en risk vi var medvetna om.  

För att få ett bredare urval och för att minimera risken att gå miste om väsentliga artiklar har 

det använts flera synonymer på ordet anhörig. De artiklar som vi fann, tog upp samma saker 

och de kompletterade även varandra väl, vilket gjorde att det täckte det som vi ville ha fram. 

Eftersom den palliativa hemsjukvården har utvecklats de senaste åren, tror vi att det varit till 

resultatets fördel att artiklarna varit relativt nya och har speglat den senaste forskningen. Om 

det hade upptäckts att resultatet i artiklarna skilde sig mycket åt, beroende på var studierna var 

gjorda, hade vi valt att begränsa vår sökning till ett land istället. Innehållsanalysen av 

Graneheim & Lundman (2004) har legat till grund för vår analys av artiklarna. Detta gav oss 

möjligheten att plocka ut koder och kategorier som stämde överens med vårt syfte. Det var 

inga svårigheter att ta fram koder, däremot var det ibland svårt att formulera en kategori 

utifrån koderna utan att riskera att tappa det väsentliga ur texten. En del av resultatet var svårt 

att placera, därför att de kunde passa under flera av kategorierna. Då samtliga artiklar var 

skrivna på engelska, var det ofta tidskrävande och svårt att översätta upplevelser och känslor 

med rätt ord.   

 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar varför anhöriga väljer att vårda i hemmet, hur de upplever bristen på egen 

tid, vilket behov av stöd de har, den verbala och icke-verbala kommunikationens betydelse, 

informationens betydelse, varför de känner rädsla och orsakerna till varför de upplever 

ensamhet.  

 

Den största anledningen till varför anhöriga väljer att vårda i hemmet är att de hade lovat den 

sjuke att få vara kvar där. Det kan ibland vara svårt att hålla det löftet, eftersom det ofta ges 

tidigt i sjukdomen och anhöriga inte förstår innebörden då. När önskan från den sjuke är att få 

vara hemma, kan det vara svårt för de anhöriga att känna efter vad de själva vill och anser sig 

klara av. De väljer att sätta den sjukes behov, framför sina egna.  
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Hanratty & Higginson (1997) menar att den sjuke kan känna sig mer avslappnad och nöjd i 

sitt eget hem, i närheten av sina anhöriga. En annan anledning till varför anhöriga väljer att 

vårda hemma är att det är lättare att leva ett relativt normalt liv där. I hemmet har de större 

möjlighet att kunna styra sin vardag och de slipper resor till sjukhuset. Vänner och bekanta 

kan lättare hälsa på eftersom de inte behöver anpassa sig efter bestämda tider. Resultatet visar 

att i hemmet får den sjuke vård av människor som de känner sedan tidigare. Detta gör det 

känslomässigt lättare i den svåra situationen som de befinner sig i. Cerza-Kolf, (2001) menar 

att anhöriga och sjuka har lättare att visa sina känslor för varandra, i hemmet. 

 

Många anhöriga upplever en känsla av isolering i det egna hemmet och de har inte lika 

mycket tid för sig själva. Anhöriga som får stöd, i form av avlastning i hemmet, kan känna att 

de får sin egen tid när de är på sitt arbete. De som däremot inte har avlastning, kan inte 

uppskatta denna tid för sig själva och känner en otillräcklighet både hemma och på jobbet.  

Travelbee (1972) skriver att sjuksköterskan bör vara till för de anhöriga, eftersom det som 

påverkar dem, även påverkar den sjuke. Grassman (2003) menar att det vid hemsjukvård finns 

en risk att anhörigas möjlighet till vila och frihet försvinner. Trots att de är i sitt hem, upplever 

många anhöriga att de saknar ett eget rum, en frizon där de kan hämta kraft.  

Fridegren & Lyckander (2001) anser att det ibland kan vara bra om den sjuke får vård utanför 

hemmet, så att de anhöriga kan få möjlighet till vila. I vissa fall kan det bli nödvändigt med en 

avlastningsplats.  

 

Information har en stor betydelse för de anhöriga i den palliativa hemsjukvården. Det gäller i 

första hand information om vad hemsjukvård innebär, men även om sjukdomen och dess 

förlopp. Det framkommer i resultatet att om anhöriga får bra information, så blir de tryggare i 

sin roll som vårdare. Behovet av information varierar mellan olika anhöriga. Det finns de som 

upplever att den kan vara tung att bära, men de flesta vill ändå ha information. Informationen 

får även betydelse för de anhörigas och den sjukes relation, eftersom det ger en möjlighet till 

en bättre kommunikation. Wallskär (2005) skriver att oavsett om vården skall bedrivas 

hemma eller på sjukhus, så är god information en förutsättning för att den skall bli bra. Enligt 

Andershed (1998) är anhöriga inte alltid nöjda med den information som ges. Anhöriga 

känner att de har svårt att få kontakt med vårdpersonalen och får inte alltid svar på de frågor 

som de har. Genom god information, kan missförstånd undvikas mellan vårdpersonal, den 

sjuke och dess anhöriga. Kennedy (2005) anser att sjuksköterskan har ansvaret, gentemot 

anhöriga och den sjuke, att ge rätt information vid rätt tidpunkt för att förbereda dem inför 

kommande situationer. Kaasa (2001) menar att när anhöriga får information tillsammans med 

den sjuke, minskar risken för att de ska dölja delar av den i syfte att skydda varandra.  

 

Behovet av stöd är stort för alla anhöriga, men de vill oftast inte erkänna det, varken för sig 

själva eller för andra. Vårdpersonalens tidsbrist upplevs som en brist på stöd. De anhöriga 

känner att vårdpersonalen inte har tillräckligt med tid för att ge information till dem. Anhöriga 

upplever även en brist på stöd i form av för lite avlastning från hälso- och sjukvården.  

Widell (2003) skriver att när den döende vårdas i hemmet, blir det naturligare att anhöriga tar 

ett större ansvar. Det är då viktigt att vara uppmärksam på hur de anhöriga mår och erbjuda 

dem avlastning. Ekwall & Hallberg (2007) menar att det är viktigt att se att behovet av stöd 

till anhöriga kan skilja sig åt mellan män och kvinnor. Eftersom männen var mer tillfreds, bör 

stödet till kvinnorna uppmärksammas ytterligare. Det är därför angeläget att stödet från hälso- 

och sjukvården individanpassas så att eventuella negativa konsekvenser av vårdandet kan 

minska.   
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Betydelsen av vårdpersonalens kontinuitet och flexibilitet är återkommande i resultatet.  

Flexibiliteten visar sig genom att sjuksköterskan gör små saker som inte ingår i den vanliga 

arbetsrutinen och det har stor betydelse för den enskilde. Kontinuiteten ökade tilliten till 

vårdpersonalen och det gjorde att de anhöriga kände sig trygga. Travelbee (1972) menar att 

interaktionen mellan vårdare och sjuka sker i olika faser, som inte kan uppstå utan kontinuitet.   

 

Det är viktigt för anhöriga att få känna sig delaktiga i vården av den sjuke. Resultatet visar att 

detta betraktas som ett stort stöd och det kan hjälpa dem i deras sorg. Hanratty & Higginson 

(1997) menar att det är viktigt att både anhöriga och vänner får vara delaktiga i 

omvårdnadsarbetet.  

 

De anhöriga och sjuka som har en bra verbal kommunikation sedan tidigare, har lättare för att 

prata med varandra om sjukdomen och om döden. Detta påverkar de anhöriga även efter 

dödsfallet, då det lindrar deras sorg. Ett hinder för en god verbal kommunikation kan vara att 

den sjuke får många läkemedel och blir påverkad av dessa. I resultatet visar det sig vidare att 

den icke- verbala kommunikationen är viktig eftersom den kan säga mer än ord. Att kunna 

visa närhet till den sjuke med kroppsspråket är betydelsefullt, bara genom att hålla i handen. 

Kaasa (2001) hävdar att om orden inte stämmer överens med kroppsspråket, så väljer 

lyssnaren att tro på det som kroppsspråket uttrycker. 

 

Enligt Travelbee (1972) ska sjuksköterskan kunna hantera både den verbala och icke- verbala 

kommunikationen, för att lättare kunna skapa en relation med anhöriga och den sjuke. Enligt 

Widell (2003) är kommunikationen en av de viktigaste delarna i den palliativa vården. 

 

Det finns exempel på hur anhöriga upplever sin rädsla vid den palliativa hemsjukvården. För 

en del tar rädslan över allt och för andra är den en del av vardagen. Rädslan grundar sig i 

ovissheten inför framtiden och hur de ska hantera en akut situation. Kaasa (2001) styrker detta 

och menar att det är viktigt att anhöriga får information om vilka reaktioner de kan förvänta 

sig under sjukdomsförloppet. Wallskär (2005) skriver att anhöriga känner oro inför förmågan 

att räcka till för den sjuke och inför själva dödsögonblicket. De kan även känna rädsla inför 

livet efter dödsfallet. Hudson (2004) skriver att anhörigas oro och rädsla ökar när de inte har 

tillräcklig kunskap om sjukdomen.  

 

Den förändring som det innebär att vårda palliativt i hemmet, kan göra att anhöriga blir 

osäkra. De blir osäkra på sig själva och rädda att göra fel. Vidare visar resultatet att anhöriga 

är rädda att visa inför den sjuke, hur de känner sig och väljer hellre att gå undan.  

Anledningarna till anhörigas upplevelser av ensamhet är mångfacetterad. Trots att anhöriga 

har många runt omkring sig att prata med, så väljer de oftast att inte göra det. Grunden till det 

ligger i att de inte vill belasta vare sig den sjuke, vänner eller övrig familj. Detta leder till att 

de upplever ensamhet, trots att de egentligen inte är ensamma. Vid palliativ hemsjukvård är 

det självklart att patienten ska vara i fokus, men detta kan leda till en ensamhetskänsla hos 

anhöriga, då de känner att ingen frågar hur de mår.  

Arman & Rehnsfeldt (2006) styrker detta genom att skriva att ett familjelidande kan uppstå 

när anhöriga upplever att de kommer i andra hand och inte räknas. Grassman (2003) anser att 

känslan av ensamhet inte endast beror på att den anhörige vårdar ensam i hemmet, utan även 

för att vårdandet gör att de inte hinner med sitt sociala liv.  

 

Resultatet visar även på vårdteamets betydelse för anhöriga. Vårdteamets empati, flexibilitet 

och kontinuitet leder till att anhöriga kan känna att de delar sin sorg med dem. När de delar 

vårdandet, kan de även dela sorgen och känslan av ensamhet minskar för de anhöriga.  



11 

 

SLUTSATS 

Anhöriga i den palliativa hemsjukvården, upplever att de har många krav på sig. Därför bör 

sjuksköterskan, göra så mycket som möjligt för att hjälpa anhöriga att hantera kraven. Om 

anhöriga, i den palliativa hemsjukvården, känner sig bortglömda så har vårdpersonalen 

misslyckats med att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan ser att den sjuke och dess anhöriga bildar en enhet. Efter att ha gjort denna 

studie, ser vi ett klart samband mellan de olika delarna i vårt resultat. Brist på kommunikation 

kan leda till informationsbrist som kan leda till brist på stöd. Bristen på stöd kan leda till 

ensamhetskänsla som kan leda till rädsla och rädslan gör de anhöriga sårbara. Om den 

palliativa hemsjukvården kommer att öka i framtiden, kan hälso- och sjukvården då möta 

anhörigas omfattande behov? Blir det nödvändigt att komplettera med stödgrupper för 

anhöriga där de kan öka sin kunskap och dela sina erfarenheter med andra i liknande 

situationer? Vi anser att sjuksköterskans stöd till anhöriga är viktigt, eftersom det även gagnar 

de sjuka. Det skulle inför framtiden vara betydelsefullt med ett ökat reflekterande 

förhållningssätt bland sjuksköterskor, för att öka kunskapen om stödets innebörd och 

förståelsen för varje individs behov. Vi hoppas att vårt resultat kommer att ligga till grund för 

fortsatt forskning. 
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BILAGA 1 

 

Antal träffar vid sökning i databasen Academic Search Elite (EBSCOhost). 

Sökning Sökord Antal träffar Valda artiklar 

1 Palliative care 1059 0 

2 Next of kin 11 0 

3 Palliative care AND home 42 0 

4 Palliative care AND home AND 

next of kin 

1 1 

5 Family 13195 0 

6 Family AND members 260 0 

7 Family AND members AND 

palliative 

3 1 

8 Family AND caregivers 170 0 

9 Family AND caregivers AND 

palliative 

5 2 

10 Caregivers 671 0 

11 Palliative 1291 0 

12 Expectations 1008 0 

13 Expectations AND family 21 0 

14 Expectations AND family AND 

caregivers 

3 1 

15 Spouses 170 0 

16 Spouses AND palliative 2 1 

17 Relative 1852 0 

18 Caring 1338 0 

19 Relative AND caring 20 0 

 

Antal träffar vid sökning i databasen Elin@Blekinge. 

Sökning Sökord Antal träffar Valda artiklar 

1 Palliative 3310 0 

2 Palliative AND home care 38 1 
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BILAGA 2 

 

Artikelöversikt 

Författare/ 

Land 

Titel/ 

Tidskrift  

Syfte Metod Resultat 

Berterö, C. & 

Brobäck, G. / 

Sverige  

How next of 

kin 

experience 

palliative care 

of relatives at 

home./ 

European 

Journal of 

Cancer Care 

(2003)  

Att identifiera 

och beskriva 

närmast 

anhörigas 

upplevelse av 

palliative vård i 

hemmet. 

Georgis 

fenomenologis

ka metod. 

En känsla av 

otillräcklighet var ett 

återkommande fenomen. 

Att vårda palliativt i 

hemmet, kunde vara 

både en långdragen och 

ansträngande situation.    

Abu-Saad, H., 

Crebolder, H., 

Goldsteen, 

M., Luker, K., 

Proot, I. & 

Widershoven, 

G./ 

Storbritanien 

Vulnerability 

of family 

caregivers in 

terminal 

palliative care 

at home; 

balancing 

between 

burden and 

capacity./ 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

(2003) 

Att identifiera 

anhörigas 

erfarenheter och 

behov samt 

vilken hälso- 

och sjukvård de 

fick. 

Grounded 

theory 10-12. 

Anhöriga blev stärkta av 

att ha kontroll, känna 

stöd och att få ha ett 

realistiskt hopp kvar. 

Men de upplevde rädsla, 

ensamhet och brist på 

stöd från övrig familj 

och vårdpersonal. 

Tishelman, C. 

& Wennman- 

Larsen, A./ 

Sverige 

Advanced 

home care for 

cancer 

patients at the 

end of life: a 

qualitative 

study of 

hopes and 

expectations 

of family 

caregivers./ 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

(2002) 

Att undersöka 

hur anhöriga 

upplevde att 

vårda i hemmet. 

Prospektiv 

metod.  

De anhöriga upplevde 

fördelar som att slippa 

pendla till sjukhuset och 

kunna vara nära den 

sjuke så mycket som 

möjligt. Vissa upptäckte 

att de behövde lära sig 

nya saker, som att ta 

hand om hushåll eller 

ekonomi.  

Holmberg, L./ 

Sverige 

Communicati

on in action 

between 

family 

Att undersöka 

betydelsen av 

stöd, verbal och 

icke-verbal 

Fallstudie. Anhöriga upplevde stöd 

som flexibilitet, 

kontinuitet och 

möjlighet till 
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caregivers 

and a 

palliative 

home care 

team./ 

Journal of 

Hospice and 

Palliative 

nursing 

(2006) 

kommunikation 

mellan 

anhörigvårdare 

och det 

palliativa 

vårdteamet. 

medverkan. Både den 

verbala och icke-verbala 

kommunikationen 

fungerade.    

Gunnarsson, 

H. & Öhlén, 

J./ Sverige 

Spouses`grief 

before the 

patient`s 

death: 

Retrospective 

experiences 

related to 

palliative 

home care in 

urban 

Sweden./ 

Mortality 

(2006) 

Att belysa 

anhöriga, som 

vårdat palliativt 

i hemmet, för att 

få en djupare 

förståelse för 

deras sorg, i 

samband med 

patientens död. 

Hermeneutisk 

fenomenologis

k metod. 

Anhöriga upplevde 

rädsla, hopplöshet, 

uppgivenhet och 

kommunikationssvårigh

eter. Medan några 

upplevde en ökad 

distans, kände andra en 

ökad närhet till den 

döende.  

Friedrichsen,

M./ Sweden 

Justification 

for 

information 

and 

knowledge: 

Perceptions 

of family 

members in 

palliative 

home care in 

Sweden./ 

Palliative and 

Supportive 

Care (2003) 

Att belysa 

anhörigas 

rättighet till 

information och 

kunskap: 

Upplevelse av 

familjemedlem

mar i den 

palliativa 

hemsjukvården. 

Kvalitativ 

fenomenologis

k metod. 

Motiven till varför de 

ville ha information var: 

möjligheten att kunna 

förstå och bekräfta 

situationen, möjligheten 

till mental förberedelse, 

möjligheten till att 

organisera sitt dagliga 

liv, att kunna vara en 

informationskälla till 

andra och att de ansåg 

att det var deras 

rättighet. 

Davies, B. & 

Stajduhar, K./ 

Canada 

Variations in 

and factors 

influencing 

family 

members´ 

decisions for 

palliative 

home care./ 

Palliative 

Medicine 

(2005) 

Att beskriva 

variationer av 

faktorer som gör 

att familje-

medlemmar 

väljer palliativ 

hemsjukvård.  

Etnografisk 

metod. 

Avgörande faktorer var 

löftet att vårda i 

hemmet, önskan om att 

bibehålla så normalt liv 

som möjligt samt 

negativa upplevelser av 

sjukhusvård. 
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BILAGA 3 

 

Framtagning av kategorier 

Meningsbärande 

enhet 

Översättning till 

svenska 

Kondensering Kod  Kategori 

It was a promise 

I made to 

him…. I said to 

my husband, “ 

I´ll look after 

you”. And that´s 

what I did. 

Det var ett löfte 

jag gav honom…. 

Jag sa till min 

man, ” Jag ska ta 

hand om dig”. 

Och det gjorde 

jag.  

Gav ett löfte och 

tog ett beslut om 

att ta hand om 

mannen. 

Beslut. Beslutet om 

vård i hemmet.  

Imagine, just 

getting away 

from everything 

for a while… 

even if it is only 

for a few hours. 

Tänk, att bara få 

komma iväg 

från allt en 

stund… om så 

bara för några 

timmar. 

Önskan om att 

få tid till att 

komma ifrån en 

stund. 

Tidsbrist. Brist på egen 

tid. 

After getting the 

information we 

talked more 

openly with one 

another, and I 

think I changed 

a lot. 

Efter att ha fått 

informationen, 

pratade vi mer 

öppet och jag 

tror att det 

förändrade mig 

mycket. 

 

Informationen 

ledde till 

öppenhet och 

förändring. 

Information. Informationens 

betydelse.  

The demands 

are high and the 

support given in 

this situation is 

for the patient. 

Kraven är höga 

och stödet som 

ges i denna 

situation är för 

patienten. 

 
 

Stödet ges 

endast till 

patienten.  

Stöd. Behovet av stöd. 

There was an 

atmosphere of 

respectful 

silence in the 

house. A cloud 

of sorrow 

surrounded the 

family. 

Det fanns en 

atmosfär av 

respektfull 

tystnad i huset. 

Ett moln av sorg 

omslöt familjen. 

Det fanns en 

respektfull 

tystnad. 

Kommunikation. Verbal och icke- 

verbal 

kommunikation. 

I was trembeling 

as much inside 

as he was 

trembeling on 

the outside, but I 

wouldn´t show 

it cauce then 

things had 

gotten worse. 

Jag skakade lika 

mycket 

inombords som 

han skakade 

utanpå kroppen, 

men jag ville 

inte visa det för 

då skulle det bli 

värre. 

Jag skakade 

inombords, men 

ville inte visa 

det. 

Rädsla. Upplevelse av 

rädsla. 
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They were alone 

in this situation. 

Many of the 

family 

caregivers 

clarified that 

they would have 

preferred to talk 

to the sick 

person about 

their own 

concerns, as 

they had in the 

past, but now 

felt unable to do 

so. 

De var ensamma 

i denna 

situation. Många 

av 

anhörigvårdarna 

klargjorde att de 

hade velat få 

prata med den 

sjuke om sina 

bekymmer, som 

de hade gjort 

förut, men inte 

längre kände att 

de kunde.  

De anhöriga var 

ensamma och 

hade velat få 

prata om sina 

bekymmer. 

Ensamhet. Upplevelse av 

ensamhet. 

 

 

 

 




