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SAMMANFATTNING 

Fler och fler människor vårdas i livets slutskede av anhöriga. Detta gör att de anhörigas 

situation behöver belysas för att sjukvården på ett bra sätt ska kunna stödja dem. Syftet var att 

belysa anhörigas erfarenhet av information och stöd i samband med palliativ cancervård. 

Metoden var en systematisk litteraturstudie. Sökningar gjordes i Cinahl, Pubmed och 

PsycInfo. Detta gav tio artiklar som har kvalitetsgranskats och därefter analyserats. 

Resultatet blev två huvudgrupper med information och stöd. Resultat som handlade om 

information delades in i mottagen information, önskemål om informationsgivning och andra 

informationskällor. Stöd indelades i praktiskt och känslomässigt stöd. Diskussion: 

Informationen som gavs av vårdpersonal räckte inte alltid till och anhöriga sökte mer 

information via internet. Många anhöriga sökte oftast inte emotionellt stöd av vårdpersonalen 

utan fann detta genom olika kontakter, bland annat vänner och annan släkt. Men de anhöriga 

ansåg att det var viktigt att det fanns stöd att tillgå från sjuksköterskan för att minska oro och 

ångest. Slutstats: Behovet av individanpassad och lättförståelig information är stort och det är 

viktigt att sjuksköterskan erbjuder emotionellt och praktiskt stöd till de anhöriga. 
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Bakgrund 

Förekomsten av cancer ökar och snart beräknas det att i hela landet kommer var tredje 

människa under sin livstid att få cancer i någon form. Vanligaste cancerformerna hos kvinnor 

är bröstcancer och hos män prostatacancer. Därefter är lungcancer och koloncancer vanligast 

förekommande (Valand & Fodstad, 2004). Målet med palliativ vård och behandling är att se 

till att patienten och dennes anhöriga ges möjlighet att skapa förutsättningar för bästa möjliga 

livskvalitet. Fler och fler vårdas i livets slutskede i hemmen med stöd av de anhöriga 

(Fridegren & Strang, 2005). Det kan vara nära familjemedlemmar men även nära vänner som 

vårdar patienten i hemmet. Den anhörigas situation påverkas vid palliativ vård ganska 

drastiskt genom bland annat ångest, oro, trötthet och förändrade roller inom familjen. De 

anhöriga som vårdar hemma kanske inte är helt friska själva vilket kan medföra minskad ork 

som i sin tur leder till ökad känsla av oro, hög arbetsbelastning och utmattning. Många 

anhöriga saknar erfarenhet av palliativ vård och att vårda någon närstående hemma vilket kan 

leda till att de känner sig pressade av allt ansvar (Milberg, 2005). Anhöriga kan smärtas av att 

se den sjuke ha svårt att äta, vilket kan störa och starta konflikter i familjen, framför allt vid 

matsituationerna (Fridegren & Strang, 2005). I livets slutskede kan exempelvis tillförsel av 

intravenös vätska och näring orsaka stor påfrestning på kroppen och medföra risk för 

lungödem, bensvullnad, andningsbesvär och illamående (Birr & Karlsson, 2003). När 

läkemedelsbehovet förändras i takt med att patienten försämras kan utsättandet av mediciner 

oroa anhöriga och patienten. Då är det av stor vikt att informera om varför läkemedel sätts ut 

(Fridegren & Strang, 2005). Erfarenheter från hemsjukvård åskådliggör att det är 

betydelsefullt med ett effektivt stödsystem för att anhöriga ska ha mod och ork att vårda 

hemma (SOU 2001:6). 

 

Palliativ vård 

Palliativ vård definieras som helhetsvård av patient som inte svarar på botande behandling 

och när det är viktigt med kontroll och lindring av smärta. I den palliativa vården tas också 

hänsyn till medvetenhet om hur psykologiska, existentiella och sociala frågor påverkar 

patienten (SOU 2001:6). Patientens behov av att klara av situationen och behålla hoppet bör 

alltid respekteras. Plågsamma symtom är vanligt hos patienter med långt framskriden 

cancersjukdom som till exempel smärtor förorsakade av skelettmetastaser men även 

förstoppning och illamående som biverkningar av opiater. Även indirekta symtom som ångest 

eller depression kan drabba den cancersjuke patienten. Därför är symtomkontrollen en viktig 
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del i den palliativa vården, utan den kan det vara svårt att hjälpa patienten med att lindra 

plågsamma symtom (Kaasa, 2001). Slutbetänkande gjort av Statens Offentliga Utredningar 

(SOU 2001:6) visar vikten av att i vården se på patient och anhöriga som en helhet (a.a.). 

Rollerna inom en familj förändras då någon medlem drabbas av sjukdom, därför är det viktigt 

att värna om de anhöriga och deras situation (Kallenberg & Ternestedt, 2005).  

Definitioner 

 

Anhöriga definierar författarna som familj. Enligt Wright och Leahey (1998) är en familj ett 

socialt system med individer som har starka ömsesidiga känslor och är lojala mot varandra. 

De bildar ett permanent hushåll som är bestående. Familjen behöver inte men kan vara släkt 

med varandra. Familjens känslor och deras bindningar innebär även förpliktelser inför 

framtiden (a.a.). Anhöriga svarar för en stor bit av vården av både äldre och yngre sjuka 

människor i hemmet (Rinder, 2006). Hälso- och sjukvårdens primära uppgift är att ge bot, 

tröst och lindring till patienter och deras anhöriga (Brattgård, 2005). 

 

Information: är när någon fått kännedom om någonting. För att förstå informationen krävs ett 

medvetet sinne som kan tolka och därmed bearbeta materialet 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Information). Anhöriga och patienter bör få gemensam 

information på ett sådant sätt som de förstår, för att sedan kunna gå vidare med att bearbeta 

sorg och kris (Kallenberg & Ternestedt, 2005). Att inte berätta för patienten eller de anhöriga 

om sjukdomen kan leda till att vårdpersonal, anhöriga och patient spelar roller inför varandra 

(Borgenhammar, 2005). Information som ges om förlopp och prognos ger de anhöriga 

framtidsorientering. Patienters och anhörigas behov följs ofta åt. En trygg patient ger trygga 

anhöriga och tvärtom. Många anhöriga uttrycker vanmakt och oro framförallt i slutskedet av 

den palliativa vården, över att se patienten sårbar (Strang, 2005). För att undvika att 

generalisera anhörigas erfarenheter av information och stöd kan vårdpersonalen ställa öppna 

frågor och lyssna med öppet sinne (Birgergård, 2005). 

 

Stöd: Vid palliativ vård bör anhöriga bli erbjudna att delta i vården och att själva också bli 

erbjudna stöd (emotionellt och praktiskt stöd) (SOU 2001:6) . Att ge vård åt en närstående 

kan vara väldigt positivt, men också mycket tungt och ansträngande. Därför kan samhället 

erbjuda olika typer av stöd för att underlätta. Enligt socialtjänstlagen har anhörig rätt till vissa 

former av stöd. Kommunen ansvarar vanligtvis för stödet. Det är oftast en 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Information
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biståndshandläggare eller biståndsbedömare, som undersöker vilket stödbehov som finns och 

avgör stödinsatser. En sorts stöd är avlösning i hemmet. En annan typ av stöd är samtal och 

stödgrupper med deltagare som alla är anhöriga till sjuka personer (Rinder, 2006). Genom att 

använda ett genogram kan vårdpersonalen se hur en patients nätverk ser ut. En del patienter 

har många anhöriga men med svaga kontakter eller tvärtom. Sociala kontakter utanför 

familjen kan underlätta för de anhöriga att hantera sin situation och därmed hantera pressen 

(Milberg, 2005). Genogram är till för att få en överblick av vilka personer som finns runt om 

patienten (Wright, Watson & Bell, 2002).  

 

Vårdpersonal: definieras som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och övrig 

omsorgspersonal som kommer i direktkontakt med patienten och dennes anhöriga. 

 

Problemformulering 

Fler och fler svårt sjuka cancerpatienter väljer att vårdas hemma utav anhöriga i livets 

slutskede (Fridegren & Strang, 2005). De anhöriga kan i denna situation känna ett stort 

ansvar, oro och brist på kunskap.  Det är då betydelsefullt att anhöriga har en insikt i 

sjukdomsbilden och känner sig trygga med det stöd och information som erbjuds för att klara 

av sin situation. Om detta saknas kan det även vara svårt för de anhöriga att förstå vissa 

omvårdnadsåtgärder och varför vissa medicinska åtgärder inte utförs (Birr & Karlsson, 2003). 

Läkaren tillsammans med sjuksköterskan bör kontinuerligt ge patienten och dennes anhöriga 

en förklarande och stödjande information om hur de bedömer patientens tillstånd och vad 

olika beslut som rör omvårdnadsåtgärder grundas på (SOU 1992:2). Det kan även vara svårt 

för anhöriga att tillgodogöra sig information när insikt om sjukdomsförlopp saknas (a.a.). 

Anhöriga har behov av information om vad som händer med patientens fysiska tillstånd 

framför allt under de sista dagarna i livet. Detta för att de ska kunna vara ett stöd och därmed 

minska de den sjukes oro och ängslan. (Fridegren & Strang, 2005). Denna studies resultat kan 

förhoppningsvis ge kunskap om och öka förståelsen för de erfarenheter av information och 

stöd som anhöriga har i samband med palliativ vård. 

 

Syftet 

Syftet var att belysa anhörigas erfarenheter av information och stöd i samband med palliativ 

cancervård. 
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Metod  

Metoden som valts är en systematisk litteraturstudie. Detta för att få en översikt och 

sammanställa relevanta studier i ämnet. Enligt Forsberg och Wengström (2003) syftar en 

systematisk litteraturstudie till att sammanställa tidigare resultat inom något område för att få 

evidensbaserat underlag.  

Sökningar och urval  

Aktuella sökord var palliative care, cancer, relatives, experience, information och support, 

som kombinerades med hjälp av ordet AND, sökningarna åskådliggörs i bilaga 1. 

 

Inklusionskriterier: Vuxna anhöriga till patienter i palliativ vård, både i sjukhusmiljö och i 

hemmet. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och vara skrivna från 1999 

och framåt.  

 

Exklusionskriterier: Artiklars resultat som också beskrev andra perspektiv än enbart 

anhörigas exkluderades. Vi valde att exkludera asiatiska, latinamerikanska och afrikanska 

artiklar då vi anser de har en helt annan kultur och att deras sjukhusmiljöer skiljer sig mot vårt 

i Sverige.  

 

Sökningar: Litteratursökning genomfördes under augusti och september månad 2008. 

Databaser som användes var Cinahl, PsycInfo och Pubmed. Vi satte en begränsning på 

maximum 120 träffar för att läsa titlarna. Då artiklar med titlar som verkade svara mot syftet 

påträffades lästes även abstrakten gemensamt av författarna och där skedde sedan ytterligare 

en gallring. Denna gallring skedde genom att artiklar som handlade om palliativ vård vid 

andra diagnoser än cancer uteslöts. Även artiklar som hade både sjuksköterske-, patient- och 

anhörigperspektiv och det ej gick att urskilja de anhörigas erfarenhet uteslöts. Femton artiklar 

som verkade relevanta för vårt syfte lästes i sin helhet varav tio av dem svarade mot syftet och 

gick vidare till granskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Som granskningsmall användes Fribergs (2006) förslag till granskningsmall för kvalitativa 

och kvantitativa studier. Denna granskningsmall modifierades. Vi uteslöt några frågor som ej 

ansågs relevanta. Vi upprättade även ett poängsystem för svaren och en kvalitetssättning på 
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artiklarna beroende på hur höga poäng de fått. Se bilaga 2.  Alla artiklarna som valdes ut i 

sökningarna, lästes flera gånger enskilt av varje författare, där granskningsmallen användes 

för att kvalitetsgranska artiklarna. Efter genomläsning av samtliga artiklar stämde författarna 

av sina kvalitetsgranskningar med varandra och artiklarna granskades gemensamt steg för 

steg. Vi hade emellanåt uppfattat delarna i artiklarna olika, till exempel att de hade etiskt 

resonemang och godkännande eller en teoretisk bakgrund. Detta ledde till att några artiklar 

fick förändrade poäng och förflyttades till en högre eller lägre klassning. Hade det 

framkommit artiklar med låg kvalité hade dessa redovisats i matrisen samt i vår metod 

diskussion. Därefter sammanställdes artikelmatris, se bilaga 3. 

 

Dataanalys 

Som analysmetod användes till viss del innehållsanalys. Detta innebar att artiklarna 

genomsöktes efter tydliga teman och mönster systematiskt. Detta görs för att finna en 

beskrivning och kunna kvantifiera särskilda företeelser. (Forsberg & Wengström, 2003). Det 

finns en stor bredd av tillvägagångssätt vid innehållsanalys, framför allt vad inriktningen är. 

Metoder (manifest-, induktiv- och latent- innehållsanalys) för att analysera text med hjälp av 

kategorisering kan beskrivas som alternativformer av innehållsanalys (a.a). Till att börja med 

lästes alla tio artiklarna igenom enskilt av varje författare för att få en uppfattning om 

innehållet. I samband med genomläsningen gjordes understrykningar av det som svarade mot 

syftet. Sedan lästes artiklarna återigen enskilt av varje författare. Understruken 

meningsbärande text i artiklarnas resultat lyftes ut och diskuterades. Vidare diskuterades 

också de olikheter som framkom i artiklarna. Med områdena Information och Stöd som 

vägledning, organiserades meningsbärande text med gemensamma nämnare under olika 

arbetsrubriker. Allt eftersom arbetet fortskred omformulerades rubrikerna till kategorier och 

de olika meningsbärande enheterna omorganiserades för att få ett större sammanhang och en 

logik i resultatet. Vi fortsatte att diskutera samtidigt som vi sammanställde resultatet och 

texten genomlästes flera gånger för att se om kategorierna behövde ytterligare justeringar. De 

kategorierna som framkom inom området Erfarenheter av information var ”Mottagen 

information”, ”Önskemål om informationsgivning” samt ”Andra informationskällor”). Inom 

området Erfarenhet av stöd framkom kategorin ”Stöd (praktiskt och känslomässigt)”.  
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Etiska överväganden 

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska övervägande göras med avseende på presentation 

av resultat och urval. Det är då centralt att välja studier där grundliga etiska övervägande har 

gjorts eller studier som har godkänts av etisk kommitté. Fusk och ohederlighet får ej figurera 

inom forskning. Ohederlighet och fusk definieras såsom medveten feltolkning av 

forskningsprocessen, framställning av data, plagiat och stöld (Forsberg & Wengström, 2003). 

Artiklarna som vi valt är godkända av etisk kommitté eller har ett bra etiskt perspektiv utifrån 

kvalitetsgranskningen.  

 

Resultat 

Erfarenheter av information 

Mottagen information  

Enligt Andreassen et.al., (2005) upplevde anhöriga en försening med att få rätt diagnos då det 

var vaga symtom som gjorde det svårt att diagnostisera, som därmed gjorde att sjukdomen 

inte upptäcktes i tid. Detta ledde till negativa känslor gentemot läkaren och att denne var 

skyldig till misstaget med försenad diagnos. Anhöriga upplevde att läkaren försökte uppväga 

hopp och ärlighet med att använda ord som cellförändringar då cancerbeskedet gavs. De 

omskrivningar som läkaren använde för att informera om diagnosen tolkades av de anhöriga 

som en livshotande sjukdom. De anhöriga tolkade därtill läkarens kroppsspråk. Orden och 

kroppsspråket visade på hur allvarlig situationen var och de anhöriga blev medvetna om detta. 

När anhöriga fick vetskap om diagnosen framkallade det chock, stress och misstroende. De 

anhöriga hade ibland svårare att acceptera diagnosen cancer än vad patienterna själva hade 

När en patient har diagnostiserats med cancer är osäkerhet, som påverkar både anhöriga och 

patienten vanligt i alla stadier av sjukdomen. Osäkerheten handlar om symtom, försämring 

och framtiden. Osäkerhet om prognos är en medicinsk realitet som påverkar i högsta grad de 

anhöriga genom att bland annat störa vardagsrutiner. De anhöriga sökte även hela tiden efter 

tecken på försämring. Om vårdpersonalen fokuserade enbart på vården av patienten medförde 

detta att de anhöriga kände sig negligerade och osynliga. Detta ledde till att informationen 

som gavs riktades endast till patienten (Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och 

Mattiasson, 2005). Anhöriga ansåg att de fått för lite information från vårdpersonalen om 

omvårdnaden, mest gavs medicinsk information. Hälften av de anhöriga beskrev att de inte 

fått information om möjligheten att delta i patientens omvårdnad och om alternativa 



 

 

7 

behandlingsmetoder. Anhöriga hade önskat att få mer information om att de kunde delta i 

omvårdnaden av patienten (Eriksson & Lauri, 2000). Många anhöriga uppgav missnöje med 

kommunikationsprocessen och hur diagnosen gavs. Dessa resultat från Kirk, Kirk och 

Kristjansens (2004) visar också på att tidpunkten för att få diagnos var viktigt men även att då 

den hade bekräftats önskade de anhöriga att få information så snart som möjligt (a.a.) Enligt 

Friedrichsen, Strang och Carlsson (2001) beskrev anhöriga sig själva med att ha olika roller 

då informationen gavs. De kunde vara mer aktiva då de ansåg sig ha rätt att veta eller så 

ställde de sig i bakgrunden och lät läkaren prata med patienten (a.a.). Kvinnliga anhöriga 

uppgav också att de ansåg sig få mindre och sämre information än de manliga anhöriga, likaså 

att de anhöriga som hade lägre utbildning ansåg att informationen hade varit sämre och 

mindre än den informationen som hade getts till högutbildade (Erikson och Lauri, 2000). Men 

enligt Wennman – Larsen och Tishelman (2002), uppgav de anhöriga generellt att de visste så 

mycket som de önskade om sjukdomen och prognosen. Trots att många anhöriga hade starkt 

uttryckt osäkerhet om framtiden uppgav de anhöriga inte något missnöje med informationen 

som gavs (a.a.).  

 

Önskemål om informationsgivning  

Enligt Eriksson och Lauri (2000) tyckte anhöriga det var viktigt att erhålla information från 

den vårdpersonal som arbetade direkt med patienten. Även Kirk et. al. (2004) beskriver att det 

var viktigt att personal som arbetade direkt med patienten gav de anhöriga information om 

prognos. Waldrop (2006) beskriver att anhöriga vill att kommunikationen ska vara klar och 

tydlig relaterat till diagnos och prognos. Förklaringar som är rättfram, direkta och uppriktiga 

är till mest hjälp för de anhöriga att förstå det som händer (a.a.). Även enligt Kirk, et.al., 

2004) tycker anhöriga att en klar, tydlig information och direkt kommunikation är viktigt i 

kommunikationsprocessen. Milberg och Strang (2004) visar att anhöriga erfor att öppen och 

ärlig information till anhöriga om bland annat behandlingar och framtiden är en del av att i 

den svåra situationen uppleva meningsfullhet. I Erikssons och Lauris (2000) resultat ansåg 

anhöriga att det var viktigt att få information om eventuell smärta och vad den bästa 

smärtlindringen var samt patientens cancer. Information om patientens behandling och mål 

med behandlingen ansågs också viktigt (a.a.). De anhöriga önskade få skriven och lätt 

tillgänglig information från vårdpersonalen. Detta för att öka de anhörigas förståelse angående 

sjukdomen, då de kan befinna sig i en stressfylld situation vid informationstillfället (Waldrop, 

2006).  
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Andra informationskällor 

Enligt Andreassen et. al. (2005), Kirk et.al.(2004), Milberg et.al. (2005) Waldrop (2006), 

samt Wilkes och White (2005) och använder anhöriga även andra informationskällor än den 

ansvariga läkaren eller sjuksköterskan. Enligt Andreassen et. al. (2005) använde de anhöriga 

annan sjukvårdspersonal, socialt nätverk och släktingar som informationskällor. Men även 

olika media som böcker, informationsbroschyrer, internet och tv, för att få medicinsk 

information om sjukdomen och cancer. Detta för att kunna hantera osäkerheten som cancern 

medförde. De anhöriga konfronterade läkarna med det som hade hittats på nätet och fick 

därigenom en diskussion och läkarna reagerade positivt. Läkarna kunde dock ifrågasätta 

bevisvärdet av informationen från nätet (a.a.). För vissa anhöriga var kunskap om hur och vad 

som skulle göras en viktig faktor, de sökte därför information från vårdpersonal men läste 

även böcker (Wilkes & White, 2005). Kirk et.al., (2004) skriver att anhöriga hämtade 

tilläggsinformation från internet, vänner, stödgrupper, böcker eller vände sig till andra 

vårdgivare för att få ett andra yttrande. Information från andra källor än vårdpersonalen gav 

en känsla av kontroll och hjälp med att fatta beslut angående vård, behandlingar eller 

livsstilsval. Även Waldrop (2006) beskriver värdet av tilläggsinformation som till exempelvis 

att visa röntgenbilder, efter att ha fått enbart verbal information och förklaringar. Konkret 

lättförståelig information från broschyrer, checklistor eller vårdinstruktioner tas upp som 

exempel. När de anhöriga endast hade fått muntlig information sökte de också 

tilläggsinformation via internet eller biblioteket för att få klarhet (Waldrop, 2006.) Anhöriga i 

stödgrupper använde sig av varandra för att öka sina teoretiska likväl som sina praktiska 

kunskaper (Milberg et.al., 2005). 

Erfarenheter av stöd 

Praktiskt stöd 

Isaksen, Thuen och Hanestads (2003) resultat visar på att många anhöriga var mindre nöjda 

med hjälp och stöd som gavs av sjukvårdspersonalen. 65, 8 procent av de anhöriga var inte 

nöjda med den praktiska hjälpen som hade givits från sjukvården (a.a.). Det fanns osäkerhet 

om hur de anhöriga bäst skulle sköta patientens dagliga omvårdnad (Wilkes & White 2005). 

Anhöriga erfor att de behövde hjälp med patientens dagliga skötsel då den försämrade hälsan 

hos patienten medförde risker såsom trycksår och fallrisk. Det praktiska stödet som de då 
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erhöll bestod utav hjälpmedel så som nya madrasser, speciella sängar och anpassade stolar 

(Wilkes & White, 2005). Enligt Wenman-Larsen et.al., (2002) förväntade sig de anhöriga inte 

att få hjälp med att vårda patienten hemma, så de blev positivt överraskade av möjlighet med 

professionell hemsjukvård. Anhörigvårdare beskriver generellt att de förväntar sig lite hjälp 

från professionella vårdare i hemmet. En känsla av säkerhet beskrevs av flera anhöriga med 

hänvisning till möjligheten att kunna nå palliativa hemsjukvårdsteamet när som helst på 

dygnet om det skulle behövas (a.a.). Detta återspeglas i att de anhöriga såg den palliativa 

sjuksköterskan som en resurs och en källa att hämta styrka ur enligt Wilkes och White (2005). 

Känslomässigt stöd 

Många anhöriga rapporterade även en ökad ångest i samband med palliativ hemsjukvård och 

den ökade arbetsbelastningen samt ökad oro och osäkerhet inför framtiden (Milberg, 

Rydstrand, Helander och Friedrichsen, 2005, Wilkes & White, 2005.) Många anhöriga ansåg 

att det viktigaste var att vårdpersonalen hade tid att prata med de anhöriga när det behövdes, 

för att ge emotionellt stöd (Eriksson et.al., 2000). Milberg och Strang (2004) beskriver att för 

att känna hanterbarhet är känslomässigt stöd en del av processen. Detta kan fås med hjälp av 

sociala kontakter och kommunikation med andra människor, inte nödvändigtvis de som är 

involverade i omvårdnaden av patienten (a.a.). De anhöriga hade, enligt Eriksson och Lauri 

(2000) endast en begränsad möjlighet att prata om sin situation. Många ansåg att 

vårdpersonalen ett fåtal gånger eller inte alls frågat om deras känslor och erfarenheter (a.a.). 

Därmed blev de anhörigas erfarenheter att vårdpersonal gav dem lite emotionellt stöd men 

detta eftersöktes heller inte alltid från de anhöriga (Eriksson & Lauri, 2000). Ingen av 

anhörigvårdarna nämnde möjligheten att få känslomässigt stöd ifrån vårdpersonal. Personer 

som hade erbjudits professionellt stöd sa att de hade vänner och familj att prata med om de så 

önskade (Wennman – Larsen et.al., 2002). Socialt stöd genom till exempel kyrkan, 

stödgrupper, andra anhöriga och grannar var en av huvudkomponenterna i palliativ 

omvårdnad för de anhöriga (Waldrop, 2006). Också enligt Wilkes och White (2005) var det 

viktigt med stöd från samhället, grannar och övrig familj. Där ingick stöd från vårdpersonal, 

socialarbetare, präster men även klubbar som Rotary och stödgrupper. Men även resten av 

familjen och vännerna var stöd (a.a.). Enligt Milberg et.al., (2005) upplevde de anhöriga som 

deltog i stödgrupper stor sammanhållning och kunde därmed finna tröst i gemenskapen med 

dem som var i samma situation. De vågade ställa de frågor som annars skulle kunna 

misstolkas eller ansågs vara tabu. Många umgicks även efter att stödgrupperna avslutats och 
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det gav dem en känsla av inre styrka eftersom de såg att deras egen situation inte var unik 

(a.a.).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie för att överblicka vilken information som 

finns tillgänglig som är relevant för vårt problemområde. Den som gör en litteraturstudie ska 

systematiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett visst problemområde. 

Litteraturstudien bör ta upp det som är aktuellt inom problemområdet och ge indikationer på 

evidensbaserat underlag för beslut. En litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar och 

rapporter som tidigare har publicerats (Forsberg och Wengström, 2003). Enligt Forsberg och 

Wengström (2003) är det olika steg i urvalsprocessen. Stegen är som följer: är att identifiera 

problemområdet och bestämma sökord, sedan sätts begränsningar på tidsperiod och språk. 

Därefter följer sökningar i de databaser som valts ut. Nästa steg är att göra ett urval av 

passande artiklar där abstrakten läses, där det även sker ytterligare en granskning och urval för 

de artiklar som ska fortsätta att granskas. Till sist görs en kvalitetsgranskning (a.a.). 

I våra sökningar har vi använt oss av väl etablerade databaser vilket höjer tillförlitligheten av 

vårt resultat. Enligt Polit och Beck (2004) är Cinahl, Pubmed och PsycInfo de mest 

användbara databaserna när man söker efter omvårdnadsforskning (a.a.). En begränsning i 

våra sökningar kan vara att vi inte använde oss av meshtermer eller Thesaurus i databaserna. 

Vi använde oss av den booleska sökoperatorn AND, som används för att få snävare och mer 

specifika träffar utifrån syftet. (Forsberg och Wengström, 2003). Ytterligare en begränsning 

var att vi inte läste abstrakt när antalet träffar översteg 120. Samtliga artiklar var skrivna på 

engelska som kan leda till språksvårigheter och att vi som författare har skilda tolkningar av 

samma text. Då vi är två författare som individuellt har granskat artiklarna ökar detta 

trovärdigheten. Detta kallas triangulering då två författare separat granskar artiklarna och 

därefter samtalar om resultatet. Detta görs för att minska risken för bias och för att få en 

helhetsbild (Polit & Beck, 2004). 

Vi har under denna litteraturstudies sökningar fått fram både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Enligt Holme och Solvang (1997) går det att använda både kvalitativa och 

kvantitativa metoder i samma undersökning, de kan med sina starka och svaga sidor 

komplettera varandra. Viktigast är att metoderna är en hjälp till att belysa problemområdet 
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(a.a.). Vi använde oss av Fribergs (2006) förslag på frågor vid kvalitetsgranskning som 

modifierades något. Detta innebar att vi i kvalitetsgranskningen gått igenom artiklarna för att 

få svar på flera viktiga frågor som rörde till större del artiklarnas kvalitet men även vilka 

huvudfynd som framkom. (a.a.). Många av artiklarna handlade både om patienternas -, 

anhörigas - eller sjuksköterskans perspektiv, flera av dessa valde vi bort då vi inte kunde 

utläsa vilket perspektiv som var de anhörigas. Vissa av artiklarna valde vi att behålla då det 

gick att utläsa perspektiven och då de fokuserat analysen på hur de anhöriga upplever sin 

situation. Likaså blev det många träffar på samma artiklar i samma databas men även att 

artikeln återkom i nästa databas, vilket gör att sökträffarna kan se missvisande ut efter första 

sammanställningen. Till en början lästes 15 artiklar för att få en uppfattning om artiklarna 

passade vårt syfte i denna studie. Därefter gallrades fem till ut då de tog upp även 

neurologiska sjukdomar, hur patientens anhöriga upplevde stöd efter att patienten dött samt en 

artikel där det var svårt att urskilja anhörigas erfarenheter då det var tre fokusgrupper med 

sjuksköterskor, anhöriga som har vårdat samt anhöriga som vårdar. Vi anser att denna studies 

resultat går att överföra på andra grupper av anhöriga till svårt sjuka patienter, som till 

exempel patienter med neurologiska sjukdomar. Eftersom en del andra sjukdomar som till 

exempel multipel skleros, har liknande diagnostisk problematik, påverkan på familjens olika 

roller samt behov av stöd, så anser vi att denna studies resultat går att överföra även på dessa 

anhörigkategorier med en patient som har en icke botbar sjukdom. Överförbarhet bestäms om 

studiens resultat går att överföra på andra sammanhang och pålitligheten av resultatet i 

studien (Polit & Beck, 2004). 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anhörigas erfarenheter av information och stöd 

i samband med palliativ cancervård. I dagens informationssamhälle används Internet flitigt av 

anhöriga som vi kan se i resultatet från de olika studierna. När de anhöriga endast hade fått 

muntlig information från vårdpersonal sökte de tilläggsinformation via bland annat internet 

för att få förklaringar (Waldrop, 2006.) Att få information ifrån andra källor som internetsidor 

kan ge en känsla av kontroll och vara till hjälp då beslut ska fattas av patient och anhöriga 

angående vård och behandlingar (Kirk et.al., 2004). Andreassen et.al (2005) beskriver hur de 

anhöriga konfronterade läkarna med det som hade hittats på nätet och detta gav en diskussion 

dem emellan. Enligt Friberg (2006) är informationen via internet av varierande kvalité, där det 

fria materialet kan sponsras av intresseorganisationer. Databaser som har hög tillförlitlighet är 
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Cinahl och Medline (a.a.). Sjuksköterskor har en viktig roll i att hjälpa patienter och anhöriga 

bedöma tillförlitligheten i informationen på internetsidor och hjälpa dem att finna trovärdiga 

internet-resurser (Anderson & Klemm, 2008). Då vi som vårdpersonal ger information bör vi 

i så fall nämna att alla internetsidor inte har hög tillförlitlighet. Vi kan tipsa om de fria 

internetsidor som vi känner till med bra kvalitet, till exempel sjukvårdsrådgivningens 

hemsida. Ofta när vi som vårdpersonal möter anhöriga kan de vara mer pålästa om diagnosen 

än vad vi själva är. Det är viktigt att de anhöriga känner att den informationen som de får är 

anpassad till deras nivå och att vi som vårdpersonal försöker så gott det går att ge dem det. 

Det de anhöriga eftersökte var anpassad och lättförståelig information. 

 

I vår studie har vi funnit att de anhöriga eftersökte att vårdpersonalen skulle finnas där när det 

fanns behov av både emotionellt och pratiskt stöd. Dumitrescu och van den Heuvel (2007) 

visar på att det var viktigt för de anhöriga att känna att de kunde lita på vårdpersonalen och att 

vårdpersonalen fanns tillgängliga när detta behövdes (a.a.). Detta visar även en studie från 

Hudson, Aranda och McMurray (2002) då de anhöriga uppgav att stöd från 

hemsjukvårdsgruppen var centralt för att minska de anhörigas börda. De anhörigas 

erfarenheter att vårdpersonal gav dem lite emotionellt stöd men detta eftersöktes heller inte 

alltid från de anhöriga (Eriksson et.al., 2000). Enligt Hanratty och Higginsson (1997) bör man 

vid första samtalet med de anhöriga öppna upp för ett tillitsfullt klimat där de anhöriga kan 

känna sig delaktiga i omvårdnaden av patienten. En del anhöriga har svårt att öppna upp sig 

och tala med främmande människor om sina känslor, de vill bara vara för sig själva (Kvåle, 

2001). Då kanske sjuksköterskan inte ska tvinga sig på utan låta de anhöriga själva söka den 

kontakt om de tycker att det behöver. Sjuksköterskan bör visa att hon finns tillgänglig om det 

behövs och om de anhöriga vill (a.a.). Vi författare diskuterade denna problematik, varför 

vissa anhöriga inte tyckte att det var viktigt med emotionellt stöd från sjuksköterskan. 

Waldrop (2006) diskuterar i sitt resultat att anhöriga sökte stöd från vänner och annat stöd. 

Kan det vara så att vid längre sjukdomstillstånd är det lättare att skapa en relation till 

sjuksköterskan, som gör att de anhöriga söker mer emotionellt stöd? Enligt Hanratty och 

Higginson (1997) är det en förutsättning för en bra fortsättning om de anhöriga får tid att 

uttrycka sina tankar om ångest och oro enskilt med ansvarig sjuksköterska vid första mötet. 

Sjuksköterskan bör då ge det stöd i form av besvarande av frågor och lyssnande som de 

anhöriga kan behöver (a.a.).  
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Eriksson och Lauri (2000) beskriver att deras resultat pekar på att utbildningsnivån påverkade 

de anhörigas åsikt om vikten av information. De med lägre utbildning ansåg att de hade fått 

sämre information än de som hade högre utbildning. Kvinnliga anhöriga ansåg också att de 

behövde mer information än manliga anhöriga (a.a.). Enligt Hanratty och Higginson (1997) är 

de flesta som vårdar anhöriga hemma kvinnor. Vi diskuterade då vad detta berodde på, är det 

så att kvinnliga vårdare har mer behov om omvårdnadsinformation och mindre behov av hur 

det fungerar till exempel på avdelningen? Vad beror det på att de med lägre utbildning än 

högskola önskade mer information, beror det på att de som studerar på högskola har en viss 

vana att söka information via Internet eller använda sig av bibliotek? Detta är frågor som vi 

bara kan spekulera i varför detta resultat kom fram men vi känner att det är viktigt att detta 

lyfts fram.  

 

Enligt Socialstyrelsen (SOU 2001:6) bör vårdpersonal inom den palliativa vården ta reda på 

hur sociala, existentiella och psykologiska frågor påverkar de anhöriga och patienten. I en 

krisreaktion påverkas människor olika och behöver därmed olika stöd. Genom att ha kunskap 

om vilka faser som uppkommer när en kris har hänt,  kan vårdpersonal hjälpa de anhöriga 

genom de olika faserna ( Bunkholdt, 2004). Första fasen i en krisreaktion är chockfasen med 

till exempel förnekande av det som har hänt (a.a.) I vår studies resultat framkom att anhöriga 

hade svårt att acceptera diagnosen som patienten fick. De ansåg att doktorn var skyldig till 

försening av diagnos (Andreassen et.al., 2005). Därtill kan vi utläsa hur informationen som 

ges kanske inte kommer fram och de anhöriga söker förmodligen inte stöd av vårdpersonal i 

chockfasen. Andra fasen i krisreaktionen är reaktionsfasen. Då börjar de anhöriga känna efter 

och känslor släpps fram, tankar börjar bearbetas (Bunkholdt, 2004). Genom att diskutera med 

andra människor, inte nödvändigtvis de som är involverade i omvårdnaden av patienten kan 

anhöriga känna hanterbarhet och känslomässigt stöd (Milberg & Strang, 2004). Det är kanske 

då som de anhöriga börjar söka emotionellt stöd av vårdpersonalen och uppskattar då om de 

tar sig tid att finnas där. Steg tre i krisreaktionen är nyorientering eller bearbetningsfasen, där 

det sker en anpassning till den nya situationen (Bunkholdt, 2004). Anhöriga beskrev en känsla 

av säkerhet då de kunde nå det palliativa hemsjukvårdsteamet när som helst på dygnet om det 

skulle behövas (Wenman-Larsen et.al., 2002). Detta återspeglas i att de anhöriga såg den 

palliativa sjuksköterskan som en resurs och en källa att hämta styrka ur enligt Wilkes och 

White (2005). I den sista fasen är det mycket möjligt att de anhöriga börjar leta efter 

information för att hantera den nya situationen. Genom att informera om bra 

informationskällor och broschyrer kan vårdpersonalen stödja de anhöriga på ett praktiskt sätt. 
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Slutsats 

Trots tidigare forskning visar de senaste tio års forskning att anhöriga fortfarande saknar 

information som de kan förstå samt stöd från vårdpersonal. Detta innebär att vi som 

vårdpersonal eventuellt bör kritiskt granska oss själva då vi ger information och stöd för att 

göra det bästa av varje situation. Även under utbildningen till vårdpersonal (undersköterske, - 

sjuksköterske- och läkareutbildningen) bör dessa saker betonas ännu mer; att det handlar om 

att ge individanpassad information och stöd till både patient och anhöriga som en helhet. Det 

tar tid att bygga upp ett förtroende så därför är det viktigt med kontinuitet i relationen med 

anhöriga från vårdpersonalen sida. Detta för att främja möjligheten att ge emotionellt stöd.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det framkom i vårt resultat att utbildningsnivån spelade roll för hur anhöriga uppfattade 

information. De med lägre utbildning ansåg att de fått sämre information, men det framkom ej 

varför det är så. Kvinnliga anhöriga ansåg i större utsträckning än män att de hade fått för lite 

information. Detta skulle vara en intressant utgångspunkt för vidare forskning när det gäller 

information till anhöriga i palliativ cancervård. Frågor som framför allt rör hur och varför det 

är skillnader i hur information uppfattas, då detta är svårt att finna i litteraturen. 
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Bilaga 1. Sökschema 
Sökkombinationer 
I Cinahl,  

Med 

inklusionskriterier: 
 

Antal valda artiklar med 

abstrakt. 
Valda 

artiklar. 

1. Palliative Care 2 362 0 0 

2. Cancer 19 081 0 0 

3. Relatives 1 332 0 0 

4. Experience 15 144 0 0 

5. Information 22 115 0 0 

6. Support 23 418 0 0 

1 and 2 1 026 0 0 

1 and 3 46 7 1 

1 and 4 274 0 0 

1 and 5 269 0 0 

1 and 6 408 0 0 

1 and 2 and 3 14 4 2 (1) 

1 and 2 and 4 138 0 0 

1 and 2 and 5 115 3 1 

1 and 2 and 6 182 0 0 

2 and 3 and 4 16 2 0 

2 and 3 and 5 46 6 2 (1) 

2 and 3 and 6 44 9 4 (3) 

3 and 4 and 5 35 1 0 

3 and 4 and 6 71 2 2 (2) 

1 and 2 and 3 and 4 3 1 0 

1 and 2 and 3 and 5  2 1 0 

2 and 3 and 4 and 5 5 1 0 

2 and 3 and 4 and 5 and 6 3 0 0 

1 and 2 and 3 and 4 and 5 0 0 0 

1 and 2 and 3 and 4 and 5 

and 6 

0 0 0 

  Summa: 37 Summa: 12 

(7) 

*siffror inom parantes refererar till dubbletter av tidigare träffar, kan även vara träffar som 

funnits i andra databaser. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sökkombinationer 

I Psychinfo 
Med 

inklusionskriterier: 

 

Antal valda artiklar 

med abstrakt. 
Valda 

artiklar 

1. Palliative Care 3 291 0 0 

2. Cancer 22 827 0 0 

3. Relatives 7 782 0 0 

4. Experience 68 860 0 0 

5. Information 80 549 0 0 

6. Support 73 246 0 0 

1 and 2 2 429 0 0 

1 and 3 307 0 0 

1 and 4 1 387 0 0 

1 and 5 832 0 0 

1 and 6 1 595 0 0 

1 and 2 and 3 246 0 0 

1 and 2 and 4 1 069 0 0 

1 and 2 and 5 665 0 0 

1 and 2 and 6 1 255 0 0 

2 and 3 and 4 472 0 0 

2 and 3 and 5 430 0 0 

2 and 3 and 6 581 0 0 

3 and 4 and 5 571 0 0 

3 and 4 and 6 1 152 0 0 

1 and 2 and 3 and 4 144 0 0 

1 and 2 and 3 and 5  103 12 7 (4) 

2 and 3 and 4 and 5 184 0 0 

2 and 3 and 4 and 5 and 6 121 0 0 

1 and 2 and 3 and 4 and 5 60 7 6 (5) 

1 and 2 and 3 and 4 and 5 

and 6 

50 8 7 (7) 

  Summa: 27 Summa: 21 

(16) 

* siffror inom parantes refererar till dubbletter av tidigare träffar, kan även vara träffar som 

funnits i andra databaser. 



 

Sökkombinationer 

I PubMed 
Med 

inklusionskriterier: 

 

Antal valda artiklar 

med abstrakt. 
Valda 

artiklar 

1. Palliative Care 536 0 0 

2. Cancer 16 928 0 0 

3. Relatives 4 156 0 0 

4. Experience 3 459 0 0 

5. Information 3 835 0 0 

6. Support 13 826 0 0 

1 and 2 328 0 0 

1 and 3 76 1 0 

1 and 4 60 0 0 

1 and 5 39 0 0 

1 and 6 142 0 0 

1 and 2 and 3 30 1 0 

1 and 2 and 4 36 1 0 

1 and 2 and 5 26 1 0 

1 and 2 and 6 65 1 0 

2 and 3 and 4 56 1 0 

2 and 3 and 5 80 0 0 

2 and 3 and 6 205 0 0 

3 and 4 and 5 44 0 0 

3 and 4 and 6 136 0 0 

1 and 2 and 3 and 4 5 2 0 

1 and 2 and 3 and 5  4 0 0 

2 and 3 and 4 and 5 9 0 0 

2 and 3 and 4 and 5 and 6 4 0 0 

1 and 2 and 3 and 4 and 5 0 0 0 

1 and 2 and 3 and 4 and 5 

and 6 

0 0 0 

  Summa: 8 Summa: 0 

*siffror inom parantes refererar till dubbletter av tidigare träffar. 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Granskningsmall för studier med kvalitativ och kvantitativa metod 
 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna 

i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden skriven? 

 Hur är undersökningspersoner beskrivna? 

 Hur analyserades data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

Hur är texten beskriven, hur kan frågorna utläsas: 

Vid tydligt svar ja: 2 poäng 

Vid delvis svar ja: 1 poäng 

Vid svar nej: 0 poäng 

 

Detta ledde till följande kvalitetssättning: 

Hög kvalitet: 16 poäng eller fler 

Medel kvalitet: 8-15 poäng 

Låg kvalitet: Mindre än 7 poäng 

 

Modifierad version av granskningsmall i Friberg (2006). 



 

Bilaga 3, Artikelmatris 

Författare, 

(År), 

Tidskrift: 

Titel: 

 
Syfte samt i vilket 

land som studien 

genomförts : 

Urval/ 

Metod/Analys: 

Resultat: Kvalitet: 

Andreassen, 

Randes, 

Näslund, 

Stockeld & 

Matiasson 

(2005) 

European 

Journal of 

Cancer care  

 

Family Members´ 

Experiences, 

Information Needs and 

Information Seeking in 

Relation to Living With 

a Patient With 

Oesophageal Cancer. 

Att beskriva 

närståendes 

upplevelser av att 

leva med en patient 

med matstrupscancer, 

och deras 

informationsbehov 

och 

informationssökning i 

Sverige. 

Nio anhöriga. 

Semistrukturerade 

frågor som följdes 

av 

innehållsanalys. 

Fyra olika teman: 

erfarenhet av att få 

diagnos, intrång i 

familjelivet, osäkerhet 

och hantera 

osäkerheten.  

Hög 

Eriksson & 

Lauri (2001) 

European 

Journal of 

Cancer care  

 

Informational and 

Emotional Support for 

Cancer Patients 

Relatives 

Att ta reda på vad 

anhöriga till 

cancerpatienten 

tänker om de 

omvårdnadsåtgärder 

som utförs av 

vårdpersonal, framför 

allt information och 

känslomässigt stöd i 

Finland. 

168 anhöriga 

Strukturerat 

frågeformulär med 

kvantitativa svar. 

Innehållsanalys 

för att få fram 

teman. 

Två teman: 

informationsstöd till 

anhöriga samt 

emotionellt stöd till 

anhöriga. 

  

Hög 

Friedrichsen, 

Strang & 

Carlsson 

(2001). 

Journal of 

palliative care 

Receiving Bad News: 

Experiences of Family 

Members. 

Att utforska 

familjemedlemmars 

erfarenheter när 

information ges om 

att avsluta av 

kurerande 

behandling, med 

fokus på anhörigas 

version i Sverige. 

20 anhöriga. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

fenomenologisk 

metod för att 

analysera data. 

Återkoppling till 

deltagarna för 

validering. 

Tre teman: anhöriga 

med framträdande roll, 

olika bakgrunds roller 

samt förväntningar på 

anhörigas beteende. 

Hög 

Isaksen, 

Thuen & 

Hanestad 

(2003) Cancer 

Nursing  

Patients With Cancer 

and Their Close 

Relatives.  

Att presentera resultat 

från utvärderingar 

med fokus på 

aspekterna 

information, stöd och 

vårderfarenhet från 

patienter och anhörig 

i Norge. 

536 patienter och 

473 anhöriga från 

15 sjukhus 

Strategiskt urval 

Frågeformulär 

som utformats av 

forskarna. 

Statistisk analys 

Resultatet presenterades 

under rubriker där 

respondenternas nöjdhet 

med information och 

stöd skrevs i procent. 

Medel 

Kirk, P. Kirk, 

I & 

Kristjanson, 

L.J. (2004), 

bmj.com 

What Do Patients 

Receiving Palliative 

Care for and Their 

Families Want to be 

Told? A Canadian and 

Australian Qualitative 

Study. 

Att få synpunkter från 

patienter som får 

palliativ vård och 

deras anhöriga från 

olika etniska 

bakgrunder om sina 

erfarenheter av 

informations-

utlämnande och deras 

tillfredsställelse med 

utbyte av information 

under sjukdom 

Canada och 

Australien. 

72 deltagare.  

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys gm 

transkribering, 

Därefter kodning.  

2 teman med hur 

anhöriga upplevde 

kommunikations 

processen samt 

innehållet i 

informationen. 

Hög 

Milberg, 

Rydstrand, 

Helander & 

Participants Experience 

of a  Support Group 

Intervention for Family 

Att beskriva 

familjemedlemmars 

erfarenhet av att delta 

22 anhöriga som 

deltog i 

stödgrupperna. 13 

Sex teman. Anledning 

till att delta i stödgrupp, 

gruppens 

Hög 



 

 

Friedrichsen 

(2005). 

Journal of 

Palliative 

care.  

Members During 

Ongoing Palliative 

Home Care. 

i en stödgrupp under 

pågående palliativ 

hemsjukvård i 

Sverige. 

anhöriga svarade 

även på 

frågeformulär. 

Analys genom 

innehållsanalys. 

sammansättning var 

viktig, ledarens 

egenskaper, meningsfull 

dialog som stöd i 

vardagen, 

gruppsammanhållningen 

samt eftertanke om inre 

styrka. 

Författare, 

(År), 

Tidskrift: 

Titel: 

 
Syfte: Urval/ 

Metod/Analys: 

Resultat: Kvalitet: 

Milberg & 

Strang, 

(2004), 

Psycho-

Onkology  

Exploring 

Comprehensibility and 

Manageability in 

Palliative Home Care: 

An Interview Study of 

Dying Cancer Patients´ 

Informal Carers. 

Att beskriva och tolka 

innebörden av 

hanterbarhet och 

meningsfullhet för 

cancerpatienters 

informella vårdare i 

avancerad palliativ 

hemsjukvård utifrån 

Antonovsky`s 

KASAM i Sverige. 

19 anhörigvårdare. 

Semistrukturerade 

Intervjuer/ 

Hermeneutiskt 

analys för att få 

fram teman och 

mönster.  

 

2 huvudteman med vad  

som är viktigt för att  

uppnå meningsfullhet  

samt hanterbarhet. 

 

Hög  

Waldrop 

(2006), 

Families in 

Society: the 

Journal of 

Contemporary 

Social 

Services 

Caregiving Systems at 

the End of Life: How 

Informal Caregivers 

and Formal Providers 

Collaborate. 

Att undersöka och 

beskriva samspelet 

mellan informella och 

formella vårdgivare 

vid palliativ sjukdom 

i USA. 

Strategiskt urval, 

64 familjer. 

Intervjuer, 

datamättnad 

Innehållsanalys 

genom 

transkribering och 

kodning för att få 

meningsbärande 

enheter.  

Fem teman som 

underlättade samarbetet  

-Klar och tydlig 

kommunikation. 

-Vänlig och  

 medkännande attityd. 

-Föregripande  

vägledning. 

-Information 

-Respekt för 

självbestämmande. 

Hög 

Wennman-

Larsen & 

Tishelman, 

(2002), 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences  

Advanced Home Care 

for Cancer Patients at 

the end of Life: A 

Qualitative Study of 

Hopes and Expectations 

of Family Caregivers. 

Att prospektivt 

utforska hur 

anhörigvårdare som 

sköter en cancersjuk 

patient i hemmet och 

är inskrivna i palliativ 

hemsjukvård 

resonerar kring sina 

förväntningar på att 

vårda palliativt i 

Sverige. 

 Strategiskt urval. 

Kvalitativa 

intervjuer med 11 

anhöriga. 

Konstant 

jämförande analys 

för att hitta teman. 

Förändrade roller i 

samband med att bli 

anhörig-vårdare samt  

Övergång till en ny 

livssituation för 

anhörigvårdaren. 

Hög 

 

Wilkes & 

White (2005) 

Australian 

Journal of 

Rural Health  

The Family and Nurse 

in Partnership: 

Providing Day-to-Day 

Care for Rural Cancer 

Patients. 

Att utforska vilka 

krav som ställs på 

familjemedlemmar i 

samband med 

symtomkontroll och 

vardagslivet i vården 

av patient med cancer 

i New South Wales 

och hur 

specialiserade 

palliativa 

sjuksköterskor kan ge 

stöd till dessa 

familjemedlemmar i 

Australien. 

19 anhöriga 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

innehållsanalys.  

3 teman: Viktigt stöd, 

fysisk omvårdnad av 

patient samt att hantera 

patientens symtom. 

Hög 


