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Abstract 
Att befinna sig i ett terminalt skede i livet kan innebära en känsla av oro och ångest inför 
sjukdomen och döden. Möjligheten att då få tillbringa sin sista tid i hemmiljö med nära och 
kära kring sig genererar för många en trygghet. Syftet med denna uppsats är att belysa vuxna 
människors erfarenheter av att i livets slutskede vårdas av anhöriga i hemmiljö. Metoden som 
använts är systematisk litteraturstudie där aktuell forskning inom området sammanställts. 
Databaser som använts för sökningen var PsycINFO, Medline, Cinahl, Elin@kalmar och 
SweMed+. Artiklar som syftade till problemformuleringen kvalitetsgranskades och resultatet 
bygger på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att sociala relationer och stöd från 
familjen genererar livskvalitet och trygghet hos människan som vårdas i livets slutskede. 
Delaktighet i sin vård och känsla av att inte förlora kontrollen över sina symtom gjorde att 
människan kände hopp och att de klarade av situationen. Slutsatserna var att möjligheten att få 
bo kvar hemma ansågs mycket betydelsefullt. Sociala relationer bidrog till att människor 
hemma kände en lägre grad av symtom. Den sjuke uppskattade stödet från familjen men ville 
inte bli en börda för anhöriga. Information om stöd och en realistisk planering samt insikt i 
situationens allvar bidrog till att hon kände delaktighet och bättre kunde hantera situationen. 
 
 

Nyckelord: home based care, home care, patient, quality of life, lived experience, palliative 
care, terminal care. 
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Inledning 
Enligt Sandman & Woods (2003) väljer människan var hon vill vårdas sin sista tid och då kan 

hon, närstående och anhöriga behöva hjälp, stöd och råd av sjukvårdspersonal för att klara av 

situationen i det palliativa skedet. Den som väljer att vårdas i hemmet upplever trygghet av att 

få ha sina välbekanta saker, sin familj och vänner kring sig. Hon tycker även det blir lättare att 

vara delaktig och aktiv i sin vård och vill försöka leva ett så normalt liv det går. Enligt 

Raunkiaer (2007) betyder familjen mycket för en människa som är döende och vårdas i 

hemmet. Det finns en önskan att livet och rutiner ska vara som tidigare. När livet är ungefär 

som vanligt upplevs trygghet. För att människan ska få en god död är det väsentligt att hon 

och familjen får utforma och vara delaktiga kring döendet. 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Palliativ vård bedrivs av landstinget som har sluten vård, då människan ligger inlagd för 

symtombehandling på palliativ slutenvårdsenhet, för att dö där eller för att de anhöriga ska få 

avlastning. Det finns även palliativ vård i hemmet som är ansluten till sjukhuset dvs. LAH- 

lasarettsansluten hemsjukvård, där det finns personal som åker hem och ger 

symtombehandling och stöttar hela familjen. I primärvården finns distriktssjuksköterskor som 

har hand om den palliativa hemsjukvården, det är specialutbildade sjuksköterskor som gör 

omvårdnadsåtgärder och ger råd om behandling. Kommunen har undersköterskor som arbetar  

i team med primärvården och genomför omvårdnadsåtgärder (Twycross, 1998). Enligt lag 

(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall vården ombesörjas 

och utformas i samförstånd med patienten så mycket som det är möjligt samt ska respekt och 

omsorg visas. 

WHO definierar palliativ vård som vård av familjen och den som är sjuk där helheten sätts i 

fokus och syftet är att lindra lidande samt ge stöd till anhöriga i sorgearbetet (World Health 

Organization, 1990). Den palliativa vården grundas på fyra hörnstenar varav den första 

handlar om symtomlindring av t.ex. illamående, smärta och andra symtom. Den andra 

hörnstenen innefattar samarbete mellan olika tvärfackliga vårdlag där människans problem 

och behov sätts i centrum. Den tredje hörnstenen belyser vikten av bra kommunikation mellan 

den sjuke, anhöriga och vårdpersonal. Den fjärde hörnstenen beskriver betydelsen av 

anhörigstöd under vårdtiden samt efter dödsfallet (Beck-Friis, 2005). Palliativ vård har som 
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främsta uppgift att underlätta välbefinnandet hos människan med hjälp av olika 

behandlingsåtgärder. Dess syfte är att psykologiska, fysiska, sociala och andliga behov 

tillgodoses. Det kan även innebära att anhöriga får stöd. Den palliativa vårdens mål är att i 

sjukdomens slutskede vårda och stötta människan för att ge den ett så behagligt och rikt liv 

som möjligt. Samarbetet mellan henne, vårdpersonal och anhöriga är elementärt i den 

palliativa vården för att kunna ge en individanpassad omvårdnad (Twycross, 1998). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vården ges med respekt för människans integritet 

och självbestämmande samt främja goda kontakter mellan sjukvårdspersonal och den som är 

sjuk. 

Livskvalitet 

Livskvalitet innebär en känsla av välbefinnande och livstillfredsställelse. Nivån av livskvalitet 

i olika situationer är unik för varje människa (Beck-Friis, 2005). En människas livskvalitet 

kretsar kring kontroll, värdighet, oberoende och autonomi (Sandman & Woods, 2003). 

Kontroll och oberoende handlar om det som Antonovsky (2005) kallar hanterbarhet där 

utmaningar kan bemötas genom att kontrollera vissa resurser som att kunna påverka och 

bemästra situationer. Värdighet kan relateras till meningsfullhet där delaktighet är en 

komponent för att kunna klara av upplevda problem. Autonomi handlar om att få strukturerad 

information som är begriplig så att människan kan vara delaktig i beslut kring vården 

(Antonovsky, 2005). Inom sjukvården talas det om hälsorelaterad livskvalitet där det innebär 

för människan att var fri från psykiska och fysiska obehag samt ha en god psykisk, fysisk och 

social funktion i det dagliga livet (Beck-Friis, 2005). Bästa möjliga livskvalitet för den sjuke 

och anhöriga är ett av målen i palliativ vård. Livskvalitet påverkas av andliga, fysiska, sociala 

och psykiska faktorer (World Health Organization, 1990). Enligt Twycross (1998) är 

livskvaliteten god när vården motsvarar individens önskningar. Dålig livskvalitet blir det när 

stora avvikelser mellan den aktuella situationen och önskningar finns. Det är nödvändigt att 

minska klyftan mellan faktiska möjligheter och individens önskningar för att förbättra 

livskvaliteten för människan. 

Lidande 

Enligt Eriksson (2003) innebär lida att människan plågas av något ont men det kan också 

innebära att utstå, kämpa eller försonas med sitt lidande. Lidandeprocessen kan indelas i tre 

delar så som bekräftande av människan där andra ser att jag lider. Den andra delen innebär 

själva lidandet där människan ges tid att lida ut. Den tredje delen är försoningen där en ny 
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meningsfullhet skapas och människan lär sig leva med lidandet. Eriksson (2003) definierar tre 

aspekter av lidande i sin bok. Ett är vårdlidande som upplevs i samband med vårdsituationer. 

Detta lidande kan innebära att frånta människan möjligheten att vara människa, att bli 

nonchalerad, beröva henne sin frihet och att inte bli vårdad. Sjukdomslidande upplevs i 

samband med behandling och sjukdom. Den kroppsliga smärtan kan driva henne till en 

själslig och andlig död om den är outhärdlig. Människan kan även uppleva skam, skuld och 

förnedring som en följd av sjukdomen. Livslidandet upplever hon i relation till det egna livet 

och det kan vara allt från förlust av individuella resurser till hot mot den egna existensen och 

påverkar hela hennes livssituation (Eriksson, 2003). Dahlberg (2002) beskriver att 

vårdlidandet uppstår främst ur förhållandet och bemötande mellan patient och vårdpersonal, 

den vårdrelation som är planerad att vara hälsobringande. En negativ vårdrelation ökar 

vårdlidandet och förhindrar människans utveckling och bättring. Vårdrelationen är viktig för 

att kunna ge henne god vård där hon blir hörd och sedd och får vara delaktig i sin egen vård. 

Hopp 

Enligt Eriksson, 2003 definieras hopp som att ha en tro på framtiden och att inte ge upp. 

Twycross (1998) anser att om människan får uppleva välbefinnande och en bra omvårdnad 

kan hoppet förstärkas när döden kommer närmare. Hoppet kan vara att inte behöva dö ensam 

eller att få en fridfull död. Enligt Benzein (1999) är hopp ett sätt att klara av och bemästra 

situationen för att kunna leva med en dödlig sjukdom. Hon menar vidare att hopp har en stor 

betydelse för människor och ger dem möjlighet att välja mellan att kämpa eller ge upp 

kampen mot sin dödliga sjukdom. Enligt Beck-Friis (2005) handlar hopp inom den palliativa 

vården i första hand om att stunder och dagar kan bli bättre. I stunder av hopp och 

meningsfullhet får människan utrymme att samla krafter och vila ifrån det svåra. Det som 

upplevs meningsfullt är individuellt och beror på var i sjukdomförloppet och i vilken fas i 

livet hon befinner sig i. Naturen, den religiösa tron, relation till anhöriga och det sociala 

nätverket är återkommande i det som upplevs meningsfullt för de flesta människor. 

Trygghet 

För människor som vårdas i hemmet i livets slutskede är det en trygghet när vardagen kring 

dem är som den brukar vara. Trygghet innebär också att veta att det alltid går att kontakta 

vårdpersonal när det behövs (Raunkiaer, 2007). Trygghetsbegreppet finns i två dimensioner 

där den yttre tryggheten kan indelas i relationstrygghet där relationer till familj, vänner och 

det sociala nätverket ingår. Vi upplever förståelse och mellanmänsklig värme. Lita-på-andra 
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tryggheten är där människan litar på att hon är i goda händer och får t.ex. rätt behandling. I 

den yttre tryggheten ingår också kunskaps- och kontrolltrygghet som handlar om att ha 

kunskap om vad som gäller kring sjukdomen och hur det ligger till. Den andra dimensionen är 

den inre tryggheten där en positiv uppväxt och människans synsätt har betydelse. Genom 

positiva upplevelser och erfarenheter kan tryggheten utvecklas hela livet. Tryggheten är viktig 

och avgörande för att kunna förbättra en mellanmänsklig samverkan mellan den sjuke och den 

som vårdar henne. Trygghetsupplevelse går att beskriva som harmoni, lycka och själsfrid 

(Andersson-Segesten, 1994). 

Problematisering 

Att befinna sig i ett terminalt skede i livet kan innebära en känsla av oro och ångest inför 

sjukdomen och döden. Tankar om att lämna det jordiska livet, att lämna nära och kära kan ge 

känslor av hopplöshet och uppgivenhet. Att vårdas på sjukhus kan upplevas jobbigt, då miljön 

känns främmande, då det inte alltid finns möjlighet att få enskilt rum och många okända 

människor går in och ut ur rummet. Möjligheten att då få tillbringa sin sista tid i hemmiljö 

med närstående kring sig genererar för många en trygghet. Eriksson (2003) menar att ohälsa, 

sjukdom och att vara patient förändrar människans hela livssituation och ett livslidande 

framträder då det sker en rubbning av det vanda livet. Hon skriver också att den del av 

vårdlidande som är vanligast är att patientens värdighet kränks vilket kan leda till att 

patientens egna resurser inte tillvaratas (Eriksson, 2003). Konsekvenser av att vårdas av 

anhöriga kan bli bättre eller sämre vård för människan samt att relationen mellan henne och 

anhöriga kan förändras. Det är denna erfarenhet av vård i hemmet som författarna har. Vi 

anser att en litteraturstudie kring detta område bör göras för att utveckla hemsjukvården. 

Enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) ska hälsa bevaras med utgångspunkt 

från de individuella möjligheter och behov som patienten besitter samt lindra lidandet så att 

patienten dör med värdighet. 

Frågeställningar för att belysa vuxna människors erfarenheter av att vårdas av anhöriga i 

hemmiljö.  

 Varför vill vuxna människor vårdas i hemmiljö av anhöriga? 

 Hur upplever vuxna människor att vårdas av sina anhöriga? 

 Upplever vuxna människor bättre livskvalitet när de har stöd av sina anhöriga? 
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Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vuxna människors erfarenheter av att i livets 

slutskede vårdas av anhöriga i hemmiljö. 

Metod 
Metoden som användes var systematisk litteraturöversikt. Syftet med denna metod var att få 

en fördjupad och en bredare kunskap inom det valda området samt även utveckla det valda 

området så det blir baserat på evidens, alltså vetenskapligt förankrat (Polit & Beck, 2004). En 

sammanställning genomfördes av data från redan genomförda empiriska studier. 

Litteraturstudie grundas på vetenskapliga rapporter och artiklar som kvalitetsgranskats. 

Resultatet av insamlad data diskuterades och analyserades i syfte att besvara frågeställningar 

som tidigare ställts i studien och slutligen drogs slutsatser samt en sammanställning gjordes 

(Forsberg & Wengström, 2003).  

Urval 

Inklusionskriterier 

I sökningarna inkluderades både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Inklusionskriterier var 

att artiklarna skulle vara på skandinaviska eller engelska språket och inte vara äldre än tio år. 

De skulle handla om vuxna människors erfarenheter av att bli vårdade av anhöriga i hemmiljö 

i livets slutskede.  

Exklusionskriterier 

Vårt enda exklusionskriterie var människor under arton år.  

Datasökning 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna PsycINFO, Cinahl, Medline, SweMed+ och 

Elin@kalmar. Artiklar söktes i september och oktober 2007. Sökord som användes och 

kombinerades var home care, home based care, patient, lived experience, quality of life, 

palliative care och terminal care. Boolesk sökoperator som användes var AND vilket 

medförde att det blev en mer avgränsad sökning. Först sökte vi på enstaka sökord för att 

senare kombinera dessa med andra sökord. Därefter valdes artiklar ut som ansågs vara 

relevanta till problemet och som hade patientperspektiv. Thesaurus användes inte men 

däremot hittades referenser manuellt s.k. references of references. Vid sökning i databasen 
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Medline valdes årtal genom att olika rutor kryssades i vilket innebar att det som var närmast 

våra inklusionskriterier var sökning mellan åren 1996- 2007. Konsekvensen blev att vi även 

fick med äldre artiklar än våra inklusionskriterier men dessa valdes bort. 

 

 

Resultat av databasssökning 
 Nyckelord Träffar Bortvalda artiklar 
PsycINFO Home care, patient, lived 

experience, palliative care 
22 20 

(pga syftade på 
anhörigperspektiv, svarade 
inte mot vårt syfte eller 
inklusionskriterierna) 

 Home based care, patient, 
quality of life, palliative 
care 

6 5 
(pga syftade på 
anhörigperspektiv, svarade 
inte mot vårt syfte eller 
inklusionskriterierna) 

Medline Home based care, patient, 
quality of life, palliative 

23 23 
(pga dublett, japanska 
språket, svarade inte mot vårt 
syfte eller 
inklusionskriterierna) 

 Palliative care, terminal 
care 

2469 2468 
(pga svarade inte mot vårt 
syfte eller 
inklusionskriterierna, 
dubletter) 

 Lived experience, home 
care 

5 4 
(pga svarade inte mot vårt 
syfte eller 
inklusionskriterierna) 

SweMed+ Home care, palliative care 66 64 
(pga svarade inte mot vårt 
syfte eller 
inklusionskriterierna, 
dubletter) 

Cinahl Home based care, patient, 
quality of life, palliatve care 

44 43 
(pga svarade inte mot vårt 
syfte eller 
inklusionskriterierna, 
dubletter) 

Referenslista  2  
Totalt resultat  10  
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PsycInfo 97-08 (071002) Träffar Lästa abstrakt Beställda artiklar 
Home care 7929   
Patient 106206   
Lived experience 2735   
Palliative care 5800   
1 and 2 3349   
1 and 3 126   
1 and 4 1479   
2 and 3 719   
2 and 4 3645   
2 and 3 and 4 83   
3 and 4 119   
1 and 2 and 3 71   
1 and 2 and 3 and 4 22 5 2 
 
 
PsycInfo 97-08 (070919) Träffar Lästa abstrakt Beställda artiklar 
Home based care 176   
Patient 106206   
Quality of life 35451   
Palliative care 5800   
1 and 2 86   
1 and 3 41   
1 and 4 16   
2 and 3 14554   
2 and 4 3645   
2 and 3 and 4 1355   
3 and 4 1765   
1 and 2 and 3 28   
1 and 2 and 3 and 4 6 6 1 
 
 
Cinahl 98-08 (070926) Träffar Lästa abstrakt Beställda artiklar 
Home based care 570   
Patient 194286   
Quality of life 34120   
Palliative care 11054   
1 and 2 303   
1 and 3 144   
1 and 4 131   
2 and 3 15708   
2 and 4 5195   
2 and 3 and 4 1633   
3 and 4 2325   
1 and 2 and 3 110   
1 and 2 and 3 and 4 44 6 1 
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Cinahl 98-08 (071002)    
Home care AND patient AND lived 
experience 

   

AND palliative care 48 4 0 
 
 
Medline 96-07 (070926) Träffar Lästa abstrakt Beställda artiklar 
Home based care 1367   
Patient 653004   
Quality of life 72328   
Palliative care 18002   
1 and 2 709   
1 and 3 174   
1 and 4 155   
2 and 3 24944   
2 and 4 6831   
2 and 3 and 4 1225   
3 and 4 2693   
1 and 2 and 3 111   
1 and 2 and 3 and 4 23 6 1 
    
Medline 96-07 (071002)    
Home care AND patient AND lived    
experience AND palliative care 0   
 
Medline 96-07 (070928) Träffar Lästa abstrakt Beställda artiklar 
Lived experience 551 10 0  
Homecare 124681   
Palliative care 29136   
Home based care 134   
Terminal care 31105   
Patient 653662   
1 AND 2 5 5 1 
1 AND 2 AND 3 2   
1 AND 3 11 1 0 
1 AND 2 AND 6 0   
3 AND 5 2469 10 1 
1 AND 3 AND 6 12 2 0 
2 AND 3 1855 10 0 
2 AND 6 46273   
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ELIN 97-07 (071002) Träffar Lästa abstrakt Beställda artiklar 
Lived experience 1533 5 0 
Home care 20422   
Palliative care 3629   
Home based care 3449 10 0 
Terminal care 1595   
Patient 311854   
1 AND 2 33 10 1 
1 AND 2 AND 3 4 4 0 
1 AND 3 16 1 0 
1 AND 2 AND 6 12 12 0 
3 AND 5 452   
1 AND 3 AND 6 11 10 0 
2 AND 3 493 5 0 
2 AND 6 3615 5 0 
 
SweMed+ 97-07 (071004) Träffar Lästa abstrakt Beställda artiklar 
Lived experience 2 2 0 
Home care 898   
Palliative care 539   
Home based care 133   
Terminal care 531   
Patient 8670   
1 AND 2 0   
1 AND 2 AND 3 0   
1 AND 3 0   
1 AND 2 AND 6 0   
3 AND 5 214 13 1 
1 AND 3 AND 6 0   
2 AND 3 66 10 2  
2 AND 6 211 12 0 
 
 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som användes granskades enligt granskningsmall från Willman & Stoltz (2002) där 

varje delfråga som gav ett positivt svar genererade ett poäng. Noll poäng fick frågan om 

svaret var negativt eller inte relevant. Summan av poängen för varje artikel räknades ihop och 

omvandlades till ett procenttal. Därefter bestämde vi kvalitetsnivån. Vår graderingssskala var 

tregradig där 80-100 % bedömdes som hög kvalitet, 70-79 % bedömdes som medelkvalitet 

och under 69 % bedömdes som låg kvalitet. Enligt Willman och Stoltz (2002) innefattar 

kvalitetsbedömningen studiens urval, analys, syfte, frågeställningar och forskningsmetod.  
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Först granskades artiklarna enskilt men också senare gemensamt vilket ledde till en slutlig 

bedömning. Vi valde ta med artiklar som hade minst 65 % granskningspoäng enligt 

granskningsmallen.  

Etik 

Vid systematiska litteraturstudier görs etiska överväganden när det gäller urval och 

presentation av resultat. Litteraturstudiens artiklar som efter kvalitetsgranskning tas med i 

studien ska redovisas och arkiveras i tio år på ett säkert sätt. Samtliga resultat ska presenteras 

för att höja trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2003). Enligt Vetenskapsrådet (2003) får 

inte förvrängning, plagiering eller egna påhittade resultat förekomma.  

Författarna sökte artiklar och tog med dem som svarade till problemområde, syfte och 

kriterier. Därefter granskade vi artiklarna enligt granskningsmall som gjorts av Willman & 

Stoltz (2002) enligt bilaga 1,2 och 3. 

Analys  

Författarna läste igenom artiklarna enskilt och sedan diskuterades de gemensamt huruvida de 

svarade mot syftet och inklusionskriterierna. Under artikelsökningens gång lästes abstrakt 

enskilt av författarna och efter gemensam diskussion valdes ett flertal bort på grund av att de 

inte svarade upp mot syfte, samt inklusions- och exklusionskriterier. I de valda artiklarna 

identifierade författarna meningsbärande enheter. Författarna diskuterade de meningsbärande 

enheterna som därefter delades upp till lämpliga kategorier och som slutligen skulle ingå i 

resultatet.  

Enligt Forsberg och Wengström (2003) kategoriseras texterna i syfte att identifiera 

gemensamma nämnare. Detta är en process för att reducera data men bibehålla 

huvudinnehållet. 

Författarna läste enskilt igenom artiklarna och skrev en sammanfattning om dess innehåll. 

Därefter diskuterades våra sammanfattningar gemensamt i syfte att bekräfta att förståelsen av 

innehållet stämde överens mellan författarna. 

Författarna använde sig därefter av latent innehållsanalys där olika meningsbärande enheter 

urskiljdes och därefter framkom centrala teman. Målet var att kunna identifiera teman och 

kunna redogöra för dessa (cf Forsberg & Wengström, 2003).   

De teman som författarna identifierade var att vård i hemmet gav ökad livskvalitet och 

trygghet som påverkades av de sociala relationerna till familjen och stöd från familjen, 

delaktighet och känsla av att inte förlora kontrollen. 
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Resultat 
Resultatet utgörs av fem kvalitativa och fyra kvantitativa studier/artiklar samt även en 

systematisk litteraturstudie (se bilaga 4). 

De tre teman som författarna identifierade var att vård i hemmet gav ökad livskvalitet och 

trygghet som påverkas av 1) sociala relationer, 2) stöd samt 3) delaktighet och känsla av att 

inte förlora kontrollen.  

Sociala relationer 

Den sjuke uppskattade sociala relationer och att umgås med maka/make, barn och övriga 

familjen och detta är viktigt för att ge livskvalitet. Det som även gav livskvalitet och ökad 

trygghet var att kunna bo kvar i sitt hem (Dale, Dale & Lorensen, 2001). I artikeln av 

Flemming (1997) gav sociala relationer och stöd från familjen, vänner och andra människor 

med samma sjukdom henne hopp och hon kände även ökad livskvalitet. Enligt Benzein, 

Norberg och Saveman (2001) innebar hopp att få leva så normalt som möjligt med sina 

anhöriga och vänner och alla sina kära saker kring sig. Det gjorde att livet kändes 

meningsfullt och kunde bidra till en värdig död. Appelin och Berterö (2004) såg också i sin 

forskning att ensamheten inte blev så uppenbar hemma. Att vara hemma tillsammans med 

familjen skapade en säkerhet samtidigt som miljön hemma med minnen och foton var 

betydelsefullt. Möjligheten att kunna bo hemma, leva som vanligt samt bibehålla 

självständigheten var viktigt. Detta skapade en säkerhet samt känsla av att vara älskad och 

behövd. Det medförde att livet kändes meningsfullt och gav henne en värdig död.  I Peters 

och Sellick (2005) studie märktes tydlig skillnad mellan människor som vårdades hemma 

jämfört med dem som vårdades på sjukhus. Sociala relationer i detta sammanhang bidrog till 

att människor hemma kände en lägre grad av symtom såsom svaghet, sömnproblem och 

smärta. På sjukhus var dessa symtom mycket framträdande. Steinhauser, Christakis, Clipp, 

McNeilly, McIntyre och Tulsky (2000) kom i sin studie fram till att trots att det var viktigt att 

hjälpa människor i den fysiska vården var det än mer betydelsefullt att se till behoven som 

fanns på det psykiska planet 

Stöd  

Enligt Forsell och Boman (2006) kunde familjen tillfredställa den sjukes behov av stöd, hjälp 

och tröst samt att ge vård i hemmet vilket ledde till ökad livskvalitet och trygghet för henne.  

Appelin och Berterö (2004) såg i sin studie att stöd och vård från sjuksköterskan samt 

hemtjänsten var betydelsefullt vilket bidrog till en känsla av säkerhet och trygghet då de 
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vårdades hemma. Enligt Flemming (1997) kunde människan förlora hoppet om familjen inte 

gav henne stöd eller inte brydde sig. Det kunde ge den sjuke en känsla av att inte klara av 

sjukdomen och att inte kunna bo hemma. I artikeln av Benzein och medarbetare (2001) var 

stöd från familj och vänner mycket betydelsefullt, de lyssnade och hjälpte till när det 

behövdes. Detta gjorde att människan valde att få vårdas i hemmet, men även stöd från 

sjukvården gav trygghet. I Lloyd-Williams, Kennedy, Sixsmith och Sixsmith, (2007) och 

Steinhauser och medarbetare (2000) uppskattar den sjuke stödet från familjen men ville inte 

bli en börda för anhöriga. De förberedde sin död t.ex. delade de ut sina tillhörigheter, betalade 

sin begravning då de trodde det skulle bli för känslosamt för anhöriga att ordna upp efter dem. 

Enligt Benzein och Berg (2005) blev den som vårdades palliativt mindre påverkade än de 

anhöriga som kände mindre hopp och mer hopplöshet samt utmattning. Anhöriga kände det 

svårt och smärtsamt att se sin kära tyna bort oförmögna att göra något. Detta ledde till att den 

sjuke kände skyldighet att stödja övriga familjen förutom att hon måste klara av sin vardag 

som kunde vara nog så utmanande. Green och Wakefield (2006) skrev i sin artikel om 

betydelsen av palliativ sjukvård i hemmet. Det palliativa vårdteamet och den sjukes familj 

hjälpte och stöttade henne att identifiera vad hon tyckte om och inte tyckte om så den sjuke 

får den vård hon vill ha.       

Delaktighet och känsla av att inte förlora kontrollen 

När den sjuke upplevde att hon förlorade kontrollen över sitt liv och blev beroende av andra 

minskade livskvaliteten. Genom att hjälpa henne på hennes villkor, kunde hon klara sig så 

mycket som möjligt själv. Detta ledde till att hon upplevde delaktighet i sin vård och kunde då 

bevara sin självständighet så länge som möjligt (Dale, et al., 2001). Människor med hjärtsvikt 

samt de anhöriga fick instruktioner om vilka åtgärder som skulle utföras vid olika symtom 

och hur de skulle upptäckas. För att den sjuke bättre skulle kunna hantera och bearbeta 

situationen var det viktigt att hon fick information om stöd och en realistisk planering samt 

insikt i situationens allvar (Forsell & Boman 2006). Förlorade människan kontrollen över sin 

sjukdom t.ex. blev sämre ledde det till att hon kände hopplöshet. Att få vara delaktig i sin vård 

och att vården var strukturerad gjorde att den sjuke hade möjlighet att känna att hon klarade 

av situationen. Detta medförde att de upplevde hopp och fick en positiv syn på framtiden 

(Flemming, 1997). När människan kände att hon hade kontroll över sina symtom, att 

sjukdomen inte blev värre gav det en känsla av hopp (Benzein, et al., 2001). I en studie av 

Steinhauser och medarbetare (2000) ansågs mental medvetenhet som den viktigaste 

förutsättningen för att kunna känna att kontroll fortfarande fanns över sjukdom, symtom och 
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det vardagliga livet. Studien visade att den sjuke ville vara delaktiga fram till sin död. I 

studien av Peters och Sellick (2005) påtalades också värdet av att ha kontroll över symtom, 

sjukdom, mediciner och behandling. De som vårdades hemma kände att de hade mer kontroll 

över detta än de som var inlagda på sjukhus. Känslan av att ha denna kontroll gav en högre 

livskvalitet. Även fysisk hälsa, oro över symtom och smärta, depression och generell hälsa 

hade betydelse för livskvaliteten. Det viktigaste var fysisk hälsa som hade störst betydelse 

därefter kom graden av kontroll och depression men också smärta var betydande. De som 

vårdades hemma var självständiga längre tid än de om var inlagda på sjukhus. Människor 

beskrev i en studie av Appelin och Berterö (2004) att kontroll och möjligheten att de kunde 

bestämma var mycket betydelsefullt om det så bara handlade om vilken mat de skulle äta. 

Människor som hade erfarit smärta var rädda för att smärtan kunde bli outhärdlig och därför 

var god symtomkontroll viktigt. De ville så länge som möjligt kunna leva normalt 

tillsammans med familjen. Enligt Lloyd-Williams och medarbetare (2007) önskade 

människorna i livets slutskede att de fick dö i hemmet. De var rädda för att inte kunna 

kontrollera sin sjukdom och hur de skulle dö om de blev vårdade någon annanstans än i 

hemmet. De ville leva så som de gjorde innan sjukdomen och därför fortsatte de med sina 

aktiviteter så länge de orkade. Detta gjorde att de kände välbefinnande och hälsa.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att utifrån aktuell omvårdnadsforskning 

söka artiklar för att hitta evidens för hur vuxna människor upplevde att i livets slut skede 

vårdas av anhöriga i hemmiljö.  

 

Ett resultat visade att människor som vårdades i hemmet av anhöriga behövde stöd av 

sjukvårdspersonal för att känna livskvalitet och trygghet (Appelin & Berterö, 2004). För att 

vården i livets slutskede skulle bli så bra som möjlig ansåg vi (författarna) att det var 

betydelsefullt att hela familjen var samlad och kunde prata om hur familjen kände och tänkte. 

Detta menar även Andersson (2007) att sjuksköterskan borde ha en helhetssyn på familjen för 

att kunna hjälpa dem så de blir delaktiga i vården. Samtalen borde även bidra till att 

människan som är sjuk formar sitt döende tillsammans med familjen. Enligt Benzein och 

medarbetare (2001) och Andersson (2007) var stödet från familjen betydelsefullt och innebar 

att människan valde att vårdas i hemmet sin sista tid. Den sjuke ansåg även att tillgång till 

vårdpersonal dygnet runt och att all vårdpersonal kände henne ökade tryggheten. I studien av 

Appelin och Berterö (2004) och Benzein och medarbetare (2001) utrycktes betydelsen av att 
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kunna bo hemma då självständigheten kunde bibehållas och den sjuke kunde leva som 

vanligt. De kände en trygghet i att bo hemma och vara tillsammans med anhöriga. Detta 

skapade en säkerhet samt känsla av att vara älskad och behövd. Det medförde att livet kändes 

meningsfullt och gav henne en värdig död. Enligt Sandman och Woods (2003) borde 

vårdpersonal acceptera den sjukes vilja och se till hennes självbestämmande även om beslutet 

inte var så välmotiverat och inte följde sjukvårdpersonalens rekommendationer. Författarna 

tyckte att den sjukes självbestämmande och beslut borde ha en central roll men även anhöriga 

borde vara delaktiga i besluten för att vården kring den sjuke skulle bli så bra som möjligt. 

Samtidigt ansåg författarna att den sjuke och de anhöriga borde få relevant information om 

t.ex. sjukdom, symtom och prognos för att kunna fatta så bra beslut som möjligt kring vården. 

 

Dale och medarbetare (2001) och Forsell och Boman (2006) fann att människan i livets 

slutskede ville vårdas i hemmiljö och när de fick stöd, tröst och hjälp från sin familj och hade 

vänner kring sig upplevde de att tryggheten och livskvaliteten ökade. Enligt Flemming (1997) 

betydde de sociala relationerna och stödet från familjen, vänner och andra människor med 

samma sjukdom mycket och gjorde att hon kände hopp och ökad livskvalitet. Raunikaer 

(2007) menade att när människan blev sjukare kände anhöriga större krav och att de blev 

vårdare istället för partner. De kunde även känna rädsla av att göra fel och detta kunde leda 

till att personen som var sjuk kunde få sluta sina dagar på sjukhuset istället. Sjuksköterskan 

borde i detta vara rustad för att föra samtal med hela familjen, vad vården i hemmet innebär 

och även vad för stöd det finns att tillgå. Detta skulle ge bättre möjligheter för människan att 

välja vård där hon vill vara sin sista tid. 

 

Faktorer som genererade och hade betydelse för livskvaliteten var enligt Peters och Sellick 

(2005) var vården utfördes, fysisk hälsa, kontroll över sjukdomen, oro över symtom och 

smärta, depression och generell hälsa. Det viktigaste var fysisk hälsa som hade störst 

betydelse för livskvaliteten, därefter kom graden av kontroll och depression men också smärta 

var betydande för livskvaliteten. Enligt Dale och medarbetare (2001) var det viktigt att hjälpa 

människan på dennes villkor, så hon kunde klara sig så mycket som möjligt själv. Detta 

gjorde att hon upplevde sig vara delaktig i sin vård och kunde då bevara sin självständighet så 

länge som möjligt. I artikeln av Benzein och medarbetare (2001) beskrevs att när människan 

kände att hon hade kontroll över sina symtom, att sjukdomen inte blev värre gav det en känsla 

av hopp. Enligt Andersson (2007) borde den sjuke i samtalet vara i centrum när frågor om 

sjukdomen och prognosen delgivs. Författarna ansåg att den sjuke men även de anhöriga 
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borde få information om när t.ex. mediciner ska tas för att minska symtom men även om hur 

eventuella biverkningar kunde förebyggas. Detta kunde bidra till att den sjuke kände sig 

delaktig i sin vård och därmed kunde självständigheten bevaras. 

Ensamheten beskrevs av Appelin och Berterö (2004) att den inte blev så påtaglig hemma. 

Flemming (1997) skrev att om människan inte fick stöd från sin familj eller att de inte brydde 

sig innebar det att hon kunde förlora sitt hopp om att klara sjukdomen och att kunna bo 

hemma. Författarna trodde att ensamhet kunde upplevas trots att det på sjukhus hela tiden 

fanns utbildad vårdpersonal som hela tiden såg till människan som var palliativt sjuk. Ensam i 

att ingen kände eller visste vem hon var, ensam i sitt lidande och det kunde kanske också bli 

så att hennes identitet minskade eller till och med glömdes bort. Att då istället få vara hemma 

tillsammans med familjen kunde kanske ha reducerat ensamheten samt att en säkerhet kanske 

hade skapats samtidigt som miljön hemma med minnen och foton kunde vara betydelsefullt 

för att kunna bibehålla identiteten. Peters och Sellick (2005) skrev i sin studie att det märktes 

en tydlig skillnad mellan människor som vårdades hemma jämfört med dem som vårdades på 

sjukhus. Sociala relationer i detta sammanhang bidrog till att människorna hemma kände en 

lägre grad av symtom såsom svaghet, sömnproblem och smärta. På sjukhus var dessa symtom 

mer framträdande. Författarna ansåg att en högre grad av symtom kan bero på att det saknades 

stimuli på sjukhus, det fanns inte så mycket att göra. På avdelningen eller till och med på 

rummet kanske det fanns en sänggranne som också var svårt sjuk och då kunde det kanske bli 

svårt att tänka på något annat. Enligt Raunikaer (2007) besatt människan en större 

självständighet hemma och då miljön inte var sjukhuslik blev hon inte hela tiden påmind om 

sin sjukdom. Givetvis var sjukhusvård aktuell när tillståndet för henne blev så att tillräcklig 

vård inte kunde erbjudas i hemmet av palliativa vårdteam eller av anhöriga. Det kunde bero 

på att anhöriga kände rädsla när kraven ökade för dem t.ex. att ge smärtlindring eller byta 

stomipåse.  

 

Green och Wakefield (2006) skrev i sin artikel om betydelsen av palliativ sjukvård i hemmet 

som visade att den hjälpte och stöttade familjen mycket. Det palliativa vårdteamet 

identifierade vad människan tyckte om och inte tyckte om och det bidrog till att de själva 

tillsammans med familjen bättre kunde hjälpa henne. Enligt Andersson (2007) var det viktigt 

att det fanns möjligheter att stötta och samtala med den som var sjuk och anhöriga för att 

kunna bygga upp relationer.  

Författarna (vi) ansåg att detta stöd var betydelsefullt för att människan skulle få så bra hjälp 

som möjligt hemma. Samtidigt kunde anhöriga känna otillräcklighet och få en känsla av 

 15



uppgivenhet av att inte kunna göra en radikal förändring när det gällde hennes lidande och 

sjukdom. Trots att människorna som var sjuka inte själva förväntade sig att bli botade av 

anhöriga visades det i studier att anhöriga besatt en känsla av uppgivenhet och otillräcklighet. 

Faktum var att i det palliativa skedet var det de anhöriga som kände mest hopplöshet och 

minst tilltro på framtiden. Det synliggjordes i studien av Benzein och Berg (2005) där det 

kunde fastslås att anhöriga påverkades mer negativt än människan själv som vårdades 

palliativt. Författarna (vi) trodde att det med största sannolikhet kunde relateras till att 

anhöriga kände sig otillräckliga och kände att de inte hade förmåga att göra henne bättre i sin 

sjukdom. Benzein och Berg (2005) skrev vidare att anhöriga kände mindre hopp och mer 

hopplöshet samt utmattning. De kände även det svårt och smärtsamt att se sin kära tyna bort 

och vara oförmögna att göra något. Detta ledde enligt studien till att människan själv kände 

skyldighet att stödja övriga familjen utöver att hon måste klara av sin vardag som kunde vara 

nog så utmanande. Författarna har i detta stycke diskuterat anhörigas erfarenheter kring 

vården av den sjuke men vi ansåg att detta har betydelse eftersom den sjuke upplevde skuld 

till att anhöriga kände så. Det kunde vara bra om sjuksköterskan tog upp detta i samtalen med 

den sjuke och anhöriga för att vården skulle kunna bli så bra som möjligt där också de 

anhörigas hälsa är betydelsefull.  

 

Enligt Steinhauser och medarbetare (2000) ville den som var sjuk inte vara en börda för sina 

anhöriga. Lloyd-Williams och medarbetare (2007) skrev också att människan inte ville bli en 

börda för familjen utan förberedde sin död t.ex. skrev ner hur de ville ha begravningen och 

betalade för den. De gav bort sina ägodelar för att inte det skulle bli för känslosamt för 

anhöriga att ordna upp efter dem. Människor beskrev i en studie av Appelin och Berterö 

(2004) att kontroll och möjligheten att kunna bestämma var mycket betydelsefullt om det så 

bara handlade om vilken mat de skulle äta. Författarna ansåg att detta var en del i att inte 

förlora sin självständighet och identitet utan bibehålla sin personlighet.  

 

Enligt Raunkiaer (2007) borde sjuksköterskor tala om både praktiska och existentiella saker 

när hela familjen är samlad. Oftast talade hon mest om medicinska frågor med personen och 

anhöriga eller valde sjuksköterskan att prata om dessa saker enskilt. Detta kunde handla om 

sjuksköterskans egen rädsla, bristande kompetens eller osäkerhet.  

 

Sammantaget visade resultatet av de teman hur nödvändigt det är med samarbete och 

kommunikation mellan den som är palliativ sjuk, vårdpersonal och anhöriga. Det gav en 
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trygghet att ha tillgång till personal dygnet runt samtidigt som vården skedde i hemmiljö. 

Delaktighet i sin vård och kunskap om sin sjukdom ökade tryggheten och livskvaliteten. Att 

bli vårdad i hemmet ökade möjligheten för människan och anhöriga att prata om döden och 

hur den sista tiden skulle bli samt hur tiden efter kunde komma att utformas. Flera artiklar har 

visat att de teman vi identifierat såsom sociala relationer, stöd samt delaktighet och känsla av 

att inte förlora kontrollen har haft betydelse och påverkat hoppet positivt hos den sjuke.  

Metoddiskussion 
För att kunna sammanställa aktuell omvårdnadsforskning i det ämne vi valde, hade vi 

ambition att göra en systematisk litteraturöversikt. Enligt Willman och Stoltz (2002) är detta 

ett trovärdigt tillvägagångssätt som systematiskt underlättar sammanställningen och 

tolkningen så den blir opartisk och konsekvent. Enligt Forsberg och Wengström (2003) 

innebär systematisk litteraturstudie att med utgångspunkt från en välformulerad fråga 

besvaras problemformuleringen systematiskt genom att aktuell forskning som är relevant 

identifieras, väljs, värderas och analyseras.  

 

För att få med det psykologiska ämnesområdet valde författarna att söka i databasen 

PsycINFO. Författarna valde de andra databaserna med fokus på medicin och omvårdnad för 

att få med ett bredare perspektiv i sökningarna. I databasen Cinahl fanns förtryckta alternativ 

för val av årtal. Författarna valde här åren 1998-2008 eftersom de låg närmast 

inklusionkriterierna. Därmed insåg vi att 1997 års artiklar inte kom med i vår sökning, vilket 

innebar att risken fanns att vi inte fått med en del artiklar, samt att 2008 års artiklar ej har 

utkommit än. Författarna har även manuellt i referenslistor funnit artiklar. En tänkbar 

anledning till att de inte hittades i databassökningen kunde vara att andra sökord användes i de 

artiklar som hittades i references of references. I tabellen för artikelsökningen på sidan 9 finns 

i databasen ELIN 1 vald artikel. Denna beställdes men gick inte att få tag i. 

 

För att få ett bredare spektrum på artikelsökningen inkluderades både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Den kvantitativa forskningen fokuserar mer på den upplevda livskvaliteten 

där livskvalitet går att kvantifiera med mätinstrument. Den kvalitativa forskningen beskriver 

människors upplevda erfarenheter genom skrivna texter, intervjuer samt observationer. 

Författarna hittade även en systematisk litteraturstudie där vi försökte men inte lyckades få tag 

i references of references. Denna togs ändå med därför att den belyste betydelsen av palliativa 

vårdteam för de som vårdades i hemmet i livets slutskede samt för de anhöriga. Författarna 
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hittade i artikelsökningen en artikel som togs med till bakgrunden. Denna artikel finns med i 

artikelsökningarna på sidan 9 i databasen SweMed+. Språk valdes efter författarnas 

möjligheter att kunna läsa och tolka artiklarna och därmed valdes artiklar med språk på 

skandinaviska eller engelska. Vissa artiklar hittades och abstrakt lästes igenom men valdes 

bort då de i fulltext var på japanska. Därmed fanns risken att relevanta artiklar valdes bort 

som kunde ha gett oss mer kunskap om den sjukes erfarenheter. Publiceringsåret är också 

betydelsefullt eftersom forskning bedrivs hela tiden och nya resultat uppkommer vilket gör att 

forskningsresultat snabbt blir gamla. Författarna valde att sätta tio år som gräns för hur gamla 

artiklarna som medtogs fick vara för att bredda sökningen. Författarna använde sökordet 

patient för att inte utesluta något av könen. Detta sökord användes dessutom för att få med 

artiklar som har anknytning till sjukvårdande uppgifter. I början användes samma sökord till 

samtliga databaser. Eftersom vi fick få relevanta träffar modifierade vi sökorden men de fick 

samma andemening. Detta gjordes i några databaser vilket resulterade i fler träffar. Sökningar 

på experience och quality of life gav kvalitativa respektiva kvantitativa artiklar. Experience 

ger mer utförliga beskrivningar av deltagarna i studien tillskillnad från quality of life som 

använder frågeformulär. Detta ger resultatet bredd och mer material när båda kvalitativa och 

kvantitativa studier tas med. Sökordet home based care användes inledningsvis i våra 

databassökningar men då vi såg att antalet träffar var så få användes home care vilket gav 

betydligt fler träffar. Författarna valde då att använda dessa sökord enskilt i kombination med 

andra sökord eftersom några relevanta artiklar ändå kunde hittas. Författarnas 

exklusionskriterie var att respondenterna skulle vara över arton år då de i Sverige är myndiga. 

 

Författarna valde granskningsmall av Willman och Stoltz (2002) därför att den var bekant 

sedan tidigare samt att frågorna i kvalitetsbedömningen var relevanta. Poängsättningen 

omvandlades till procenttal vilket gjorde att graderingen för bedömning av artiklarna blev 

överskådlig. Artiklar valdes med procentsats på minst 65 % för att få med fler artiklar. Risken 

var att kvaliteten inte skulle bli så hög i en del artiklar men detta översågs då antalet valda 

artiklar annars hade blivit lågt. Detta kunde innebära att resultatet blev mindre trovärdigt. 

Författarna kände ändå att artiklarna med lägre resultat kunde bidra till resultatet. Efter 

kvalitetsgranskningen av respektive artikel såg vi att fyra artiklar bedömdes ha hög kvalitet, 

fyra bedömdes ha medel kvalitet och två bedömdes ha låg kvalitet. 

 

Författarna läste de valda artiklarna till studien och därefter diskuterades artiklarnas innehåll 

och tillsammans urskiljdes teman till resultatet. Tolkningen av artiklarna ansågs bli 
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trovärdigare då två personer uppfattade och tolkade samma teman. Den ena författaren hittade 

artiklar som när de lästes av den andra författaren inte svarade upp mot syftet. I detta är det en 

styrka att vara flera författare och som tillsammans kan diskutera artiklarnas syfte.  

 

En del artiklar saknade en tydlig beskrivning om informerat samtycke som gjorde att poängen 

i granskningen av artiklarna blev lägre och därmed också kvalitetsbedömningen. Bland de 

kvalitativa artiklarna fanns en som var grounded theory och där passade den ursprungliga 

granskingsmallen enligt Willman och Stoltz (2002). När mallen användes till de övriga 

kvalitativa artiklarna blev konsekvensen att poängen i granskningen av artiklarna blev lägre 

och därmed också kvalitetsbedömningen. Kvaliteten i artiklarna behöver inte påverkas 

negativt. De tre frågorna i mallen som var irrelevanta till de kvalitativa artiklarna var analys- 

och datamättnad samt genereras teori. Vi valde ändå att ta med dessa artiklar då vi annars 

hade fått med färre artiklar i vår systematiska litteraturstudie. Samtliga resultat som 

presenterades i artiklarna och som svarade upp mot författarnas syfte togs med i vårt resultat. 

 

Trovärdigheten kan påverkas av författarens föreställningar och syften och hur data har 

samlats in (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna anser att trovärdigheten i denna 

systematiska litteraturöversikt har bra förutsättningar för att räknas som god då båda 

författarna enskilt läst artiklarna, kvalitetsgranskat och analyserat dem. Därefter har 

författarna tillsammans diskuterat artiklarnas innehåll. Vidare anser författarna att 

trovärdigheten ökar då författarna samlade in data likvärdigt samt kom fram till samma  

teman i resultatet. Enligt Polit och Beck (2004) handlar överförbarhet om huruvida resultatet 

kan generaliseras och tillämpas i liknande situationer och grupper. Författarna anser att denna 

systematiska litteraturöversikt kan tillämpas i hemsjukvården där anhöriga vårdar människor i 

palliativt slutskede tillsammans med vårdpersonal. Studien kan också tillämpas av 

vårdpersonal för att få förståelse för samt stödja familj och övriga anhöriga vid vård av 

människor i palliativt slutskede. Anhöriga kan också ha nytta av denna studie för att få 

bekräftelse och förståelse för hur viktiga och betydelsefulla de är för den som är sjuk i ett 

palliativt skede. 

Slutsatser 
Vi ansåg att en litteraturstudie kring detta område kan utveckla hemsjukvården i livets 

slutskede. När den palliativa vården var förlagd i hemmet och vården gavs av människor som 

kände den sjuke sedan tidigare, kunde hon själv styra sina rutiner utefter sina egna behov. För 
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både den som var palliativt sjuk och vårdgivaren var den mänskliga kontakten rogivande. I 

stunder då det mesta var ur balans hjälpte det att upprätthålla den känslomässiga balansen när 

hon vårdades av anhöriga (Cerza Kolf, 2001).  

Författarna såg en tydlig skillnad mellan människor som vårdades hemma jämfört med dem 

som vårdades på sjukhus. Sociala relationer i detta sammanhang bidrog till att människor 

hemma kände en lägre grad av symtom såsom svaghet, sömnproblem och smärta. Även om 

det var viktigt att hjälpa människor i den fysiska vården var det än mer betydelsefullt att se till 

behoven som fanns på det psykiska planet. Den sjuke uppskattade stödet från familjen men 

ville inte bli en börda för anhöriga. Författarna upptäckte även att det var viktigt att den sjuke 

fick information om stöd och en realistisk planering samt insikt i situationens allvar för att 

hon bättre skulle kunna hantera och bearbeta situationen. Enligt Cerza Kolf (2001) kan de 

sista dagarna i en människas liv vara en tid av smärta, tårar och kamp eller en tid av glädje, 

frid och gemenskap. Döden är vad du gör den till för dina närmaste och dig själv. 

Fortsatt forskning 
Ytterligare forskning kan göras för att utveckla och förbättra den palliativa vården samt för att 

öka livskvaliteten och tryggheten av att vårdas av sina anhöriga och vårdpersonal. Författarna 

föreslår att det skulle utveckla den palliativa vården om det forskades kring ensamheten som 

en del människor i livets slutskede känner. Ensamheten kan upplevas därför att en del 

människor bor och dör ensamma. Eriksson (2003) menar att ensamhet också kan upplevas 

trots att den som är sjuk har människor kring sig. Denna existentiella ensamhet innebär enligt 

Sandman och Woods (2003) att inte bli förstådd och lyssnad till i den aktuella situationen. 

Denna ensamhet kan upplevas som ett större lidande än själva sjukdomen.  

Det är bra för vårdpersonal att ha kunskap om hur ensamheten kan kännas och upplevas hos 

den sjuke. För att vårdpersonal ska kunna uppmärksamma detta och för att utveckla den 

palliativa vården behövs forskning om detta. 
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Bilaga 4 

Författare, 

År & Land: 

Titel:      Tidskrift: Syfte: Metod, Urval: Resultat: Kval

bed 

Appelin & 

Berterö 

(2004) 

Sverige 

Patients’ experiences 

of palliative care in 

the home. 

Cancer 

Nursing 

Få en förståelse för 

patienternas 

upplevelser av att 

vårdas hemma av 

sjuksköterskor i 

livets slutskede.  

Giorgi’s fenomenologiska 

metod. 6 patienter 

intervjuades. 

Ändamålsenligt urval.   

Patienternas upplevelser kan 

beskrivas som osäker 

säkerhet. Studien visar att ett 

väl fungerande samarbete 

mellan vårdgivare gjorde att 

vård i hemmiljön kändes 

trygg för patienterna. 

75% 

 

 

 

 

 

 

Benzein & 

Berg (2005) 

Sverige 

The level of and 

relation between 

hope, hopelessness 

and fatigue in patients 

and family members 

in palliative care. 

Palliative 

Medicine 

Beskriva graden av 

hopp, hopplöshet 

och utmattning i 

relation till patient 

och familj i palliativ 

vård. 

Kvantitativ  studie med 

85 deltagare. Stratifierat 

urval. 

Patienterna kände mer hopp 

än familjemedlemmarna. 

81% 

Benzein, 

Norberg & 

Saveman 

(2001) 

Sverige 

The meaning of the 

lived experience of 

hope in patients with 

cancer in palliative 

home care. 

Palliative 

Medicine 

Beskriva betydelsen 

för patienter i 

palliativ 

hemsjukvård av den 

levda erfarenheten 

av hopp.  

Fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 

Berättande intervjuer at 

11 patienter. 

Ändamålsenligt urval. 

Patienter hoppas på att bli 

botade och att hoppas på att 

leva så normalt som möjligt 

och att ha bekräftande 

relationer. 

81% 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

Dale, Dale 

& Lorensen 

(2001) 

Norge 

Livkvalitet hos elder 

hjemmeboende som 

mottar 

hjemmesykepleier. 

Vård I 

Norden 

Kartlägga vad som 

är viktigt för att 

patienter som bor 

hemma ska uppleva 

sin livssituation som 

bra, trots sjukdoms- 

och ålderspåverkan. 

Deskriptiv studie. 57 

äldre patienter med 

hemsjukvård ingick i 

studien. Slumpmässigt 

urval. 

Patienterna beskrev 

livskvaliteten generellt som 

god. Betydelsefullt med 

sociala relationer och att 

kunna bo hemma. Även 

funktionell status och god 

hälsa ansåg patienterna vara 

viktigt. 

65% 

Flemming 

(1997) 

England 

The meaning of hope 

to palliative care 

cancer patients. 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Undersöka 

meningen av hopp 

till patienter med 

cancer som är 

anslutna till 

palliative vård   

Fenomenologisk studie. 4 

patienter deltog i en 

semistrukturerad intervju. 

Ändamålsenligt urval. 

Patienterna hoppades bli 

botade och 

familjemedlemmarnas 

närvaro var betydelsefullt. Ha 

hopp var viktigt för att kunna 

ha en framtidstro. 

75% 

Forsell & 

Boman 

(2006) 

Sverige 

Erfarenheter av 

palliativ avancerad 

hemsjukvård för 

patienter med svår 

kronisk hjärtsvikt. 

Vård i 

Norden 

Undersöka om 

patienter med svår 

diagnostiserad 

hjärtsjukdom väljer 

att vårdas i hemmet 

istället för på 

sjukhus. 

Retrospektiv pilotstudie 

där journalgenomgång 

gjorts av senaste vård-

tillfället och där vårddygn 

och vårdtillfällen före och 

efter anslutning till hem-

sjukvård jämfördes. 

Slumpmässigt urval. 

Färre sjukhusremisser skrev 

efter anslutning till det 

palliativa hemsjukvårds-

teamet. Efter 90 dagar 

minskade detta med 63 % och 

efter ytterliggare 90 dagar 

miskade det med 5 %. 

75% 

 



Bilaga 4 

Green & 

Wakefield 

(2006) 

England 

A unique approach to 

supportive palliative 

care 

Journal of 

Hospice and 

Palliative 

Nursing 

Utvärdera 

effektiviteten av 

palliativ 

hemsjukvård. 

Retrospektiv reflekterade 

analys. Tittar tillbaka och 

lära från erfarenheter. 

Systematisk 

litteraturstudie. 

Vårdteamet såg till patienten 

men också övriga familjens 

behov.  

69% 

Lloyd-

Williams, 

Kennedy, 

Sixsmith & 

Sixsmith 

(2007) 

England 

The end of life: A 

qualitative study of 

perceptions of people 

over the age of 80 on 

issues surrounding 

death and dying. 

Journal of 

Pain and 

Symptom 

Management 

Undersöka äldre 

människors 

förståelse kring 

döden och döendet. 

Kvalitativ studie, 

grounded theory. 40 

individer mellan 80 och 

89 år intervjuades. 

Ändamålsenligt urval. 

Livets slutskede associerades 

med rädsla för hur döden blir 

för patienterna, rädsla för att 

bli en börda för andra samt 

förbereda för och kunna välja 

när och var de ska dö. 

81% 

Peters & 

Sellick 

(2005) 

Australien 

Quality of life of 

cancer patients 

receiving inpatient 

and home-based 

palliative care. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Jämföra fysisk och 

psykisk hälsa hos 

patienter som får 

palliativ hemsjuk-

vård med de som får 

sjukhusvård.  Sym-

tomkontroll över sin 

cancer-sjukdom och 

faktorer som 

påverkar livskvalitet.

58 patienter intervjuades 

enligt ett strukturerat 

frågeformulär som 

ifylldes av forskaren. 

Stratifierat urval.  

Symtom var lägre hos de 

patienter som vårdades 

hemma samt att de hade mer 

kontroll över sin vård. De 

kände också mindre 

depression över sin situation 

än de som blev vårdade på 

sjukhus. 

81% 

 



Bilaga 4 

Steinhauser, 

Christakis, 

Clipp, 

McNeilly, 

McIntyre & 

Tulsky 

(2000) USA 

Factors considered 

important at the end 

of life by patients, 

family, physicians, 

and other care 

providers. 

JAMA 

(Journal of 

the American 

Medical 

Association)

Bestämma vilka 

faktorer i livets 

slutskede som är 

viktiga för patienten. 

Tvärvetenskaplig studie 

där urvalet är stratifierat 

och slumpmässigt. 

Trots att smärta och symtom 

skulle lindras ansåg 

patienterna att 

kommunikationen med 

vårdgivare, förberedelse inför 

döden och möjligheten att 

känna att de är nöjda med 

livet och vill göra ett avslut 

var viktigt. 

75% 

 

 


