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SAMMANFATTNING 
 
Den palliativa vården innefattar inte bara patienten utan i många fall också de anhöriga. Syftet 
med studien var att undersöka anhörigas informationsbehov inom den palliativa vården. För 
att besvara syftet gjordes en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar användes. Genom 
databas- och manuellsökning valdes elva kvalitativa och kvantitativa artiklar ut. En 
innehållsanalys av artiklarna gjordes utifrån en kvalitativ ansats. Resultatet visar att anhörigas 
informationsbehov främst består av medicinsk-, omvårdnads- och organisationsinformation. 
De två viktigaste fynden när det gäller upplevelser av information var att de individuella 
behoven måste bejakas och att källan till informationen ansågs viktig. Resultatet visar 
dessutom att god information minskar ovisshet och stress hos anhöriga. Genom att få sitt 
informationsbehov tillfredsställt skapas förutsättningar till mental förberedelse. Författarna 
kan utifrån studien se att god information kan kopplas samman med välbefinnande hos 
anhöriga i den palliativa vården.     
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BAKGRUND 
 
Inledning 
Palliativ vård utgör en viktig del av omvårdnaden inom hälso- och sjukvården. Den palliativa 
vården kan bedrivas inom många olika områden i vården. Författarna har genom sin 
utbildning till sjuksköterskor stött på patienter och anhöriga i olika situationer. Härigenom har 
anhörigas behov av information särskilt uppmärksammats. Genom denna studie vill 
författarna lyfta fram anhörigas upplevelser och behov av information i den palliativa vården.  
 
Palliativ vård 
Palliativ vård är ett område som inriktar sig på att ge vård till patienter med obotlig sjukdom 
och kort överlevnadstid. Denna överlevnadstid kan variera över kortare eller längre perioder, 
men ofta menas upp till ett år (Kaasa, 2001). En del i den palliativa vården brukar kallas vård 
i livets slutskede (Andreén Sachs, 2002). Ordet palliativ kommer från latinets pallium vars 
betydelse är kappa eller täcke. Den palliativa vården handlar därmed om att täcka över 
symtomen med en symtomdämpande behandling som syftar till att främja patientens 
välbefinnande (Twycross, 1995). Den palliativa vården är därmed inte kurativ eftersom 
grundsjukdomen inte går att bota (Glimelius, 2005). Världshälsoorganisationen (WHO) 
definierar palliativ vård enligt följande:  
 

// Det övergripande målet med palliativ vård att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 
patienten och dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller att påskynda 
dennes död. Palliativ vård inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar 
döendet som en normal process. Palliativ vård innebär att tonvikt läggs på att lindra 
smärta och andra besvärande symtom. // (SOU, 2001:6, s. 55). 

 
Palliativ vård innebär en helhetsvård av patienter och anhöriga. Denna helhetsvård utövas 
genom att se till fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekter av patientens behov. 
Dessutom kan denna vårdform även omfatta anhörigstöd. Den palliativa vårdens uppgift blir 
att hjälpa patient och anhöriga att leva trots sjukdom. Den bör också stödja familj och 
anhöriga så att de både kan hantera och orka med sina egna känslor, reaktioner och det 
dagliga livet. Genom att anhöriga upplever stöd skapas därigenom möjligheter för dem att 
stödja och hjälpa den sjuke. Den palliativa vården bör också arbeta på ett sådant sätt att den 
stöttar och uppmuntrar de anhöriga att bearbeta sina känslor kring situationen. Detta kan göra 
att en känsla av kontroll skapas och att de anhöriga lättare kan klara av en svår situation 
(Kvåle, 2001). 
  
Palliativ vård kan utföras på olika platser såsom i hemmet, på sjukhus eller på hospice. 
Hemsjukvård är vård som utförs i hemmet, vanligtvis med professionellt stöd från 
vårdpersonal. Ofta behövs då anhörigas medverkan i vården. Om patienten saknar anhöriga 
eller om sjukdomen är i ett avancerat stadium, där anhöriga upplever det svårt att sköta vården 
hemma, kan vården ske på sjukhus eller hospice (Beck-Friis & Österberg, 2005). 
 
Hälsa 
Omvårdnadens överordnade mål är att befrämja hälsa. Hälsa är inte endimensionellt, utan har 
både subjektiva och objektiva dimensioner. I begreppet hälsa ingår en kroppslig, en psykisk 
och en social aspekt som inte kan särskiljas. Att ha hälsa innebär alltså att människan 
subjektivt upplever samtliga tre delar av hälsobegreppet samtidigt. I och med att hälsa är 
något subjektivt innebär det att hälsa kan upplevas trots sjukdom och ohälsa trots avsaknad av 
sjukdom (Jahren Kristoffersen, 2001). På detta sätt definierar WHO hälsa:  
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//Med hälsa avses att en människa inte bara är fri från sjukdom och svaghet, utan 
även åtnjuter fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.// (Jahren 
Kristoffersen, 2002, s. 29).  

 
Hälsa är inte ett statiskt tillstånd, utan ett tillstånd som är i rörelse och är beroende av flera 
samspelande faktorer. Sjukvården kan inte ge människan hälsa, utan endast stödja människan 
i hennes egen process mot hälsa. Vårdvetenskapen menar att hälsa är något som ska ses som 
en helhet, dvs. som en enhet av kropp, själ och ande. Enligt vårdvetenskapen är hälsa något 
individuellt och personligt. Vårdvetenskapen säger också att hälsa är något relativt och är 
svårt att mäta. Detta betyder att hälsa varierar från människa till människa (Eriksson, 1988). 
 
Lidande och välbefinnande 
Att lida innebär inte bara att ha fysiska symtom, utan handlar även om en inre process. 
Lidandet kan t.ex. vara ett hot, en kränkning eller en förlust. Lidande kan också beskrivas som 
en känsla av att förlora kontrollen. Själva lidandet kan inte lokaliseras till någon speciell 
dimension, utan berör hela människan och formar sig utifrån situationen som råder. Lidande 
kan innebära att de mål människan har med livet upplevs förlorade och att hon/han har svårt 
att se hur livet ska gå vidare (Wiklund, 2003). Lidande och välbefinnande utesluter inte 
varandra utan finns hela tiden i en ständig kamp. Ett minskat lidande ökar oftast känslan av 
välbefinnande. Genom att vårdaren visar sig tillgänglig, intresserad och lyssnar på det som 
patient/anhörig har att säga ökar ofta välbefinnandet hos denne. Vården har som mål att 
främja välbefinnande genom att minska eller eliminera lidandet (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).   
 
Vårdpersonalens roll 
I denna studie syftar begreppet vårdpersonal på läkare och sjuksköterskor. Detta p.g.a. att den 
valda litteraturen benämner vårdpersonal på detta sätt.  
 
En sjuksköterska som arbetar inom den palliativa vården bör följa WHO:s definition av vad 
palliativ vård är samt vårda hela människan och familjen i de fyra dimensionerna: den fysiska, 
den psykiska, den sociala och den andliga (Beck-Friis & Strang, 2005). Då den palliativa 
vården omfattar många olika områden behöver sjuksköterskan kunskaper inom omvårdnad. 
Sjuksköterskan behöver emellertid också kunskaper inom mer specifika områden i den 
palliativa vården som hospicefilosofi, psykologi, etik, symtomlindring m.m. Att arbeta som 
sjuksköterska inom den palliativa vården innebär att möta patienter och familj under unika 
förhållanden, där avancerade symtom, existentiella frågor och trasiga relationer inte är 
ovanliga. När avancerad symtomlindring blandas med existentiella frågor och förändrade 
relationsmönster blir situationen komplex och sjuksköterskan behöver ha breda kunskaper 
inom dessa områden (Friedrichsen, 2005). Enligt International Council of Nurses (ICN) 
ansvarar sjuksköterskan för att tilläcklig information ges till varje individ. Det för att hon/han 
ska kunna ta ställning till den vård som finns att tillgå (Svensk sjuksköterskeförening, 2000).  
 
En stor del av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att skapa relationer. Sjuksköterskans mål bör 
vara att skapa förtroendefulla relationer med patient och anhöriga. Genom att en god och 
förtroendefull relation byggs upp kan sjuksköterskan ge stöd åt patienten och dennes familj 
(Friedrichsen, 2005). Ett annat sätt att ge stöd till anhöriga är att ge relevant information. 
Genom att få denna information kan de få styrka att hantera situationen (Eriksson & Lauri, 
2000).  
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Läkarens roll i den palliativa vården är att leda den medicinska vården genom att presentera 
diagnos, prognos, behandlingar och förklara sjukdomsförlopp för att förbereda patient och 
anhöriga på vad som komma skall. Det är vikigt att informera om resultat av behandlingen så 
att inga missförstånd och falska förhoppningar skapas (Thorén Todoulos, 2005).  
 
Anhöriga 
Att vara anhörig kan betyda flera saker i vård och omsorg, ofta går orden anhörig och 
anhörigvårdare hand i hand. Ordet anhörig kopplas ofta samman med stöd och att ge hjälp när 
det handlar om vård i olika perspektiv. En anhörig är oftast en person som hjälper en annan i 
dess närhet, exempelvis en familjemedlem eller släkting, oftast med blodsband eller juridisk 
bindning. Närstående är en vidare benämning på anhörig då även bekantskapskretsen är 
inräknad (Jeppsson Grassman, 2003). 
 
Ordet anhörig har olika betydelser för olika människor. I vissa fall betyder det att en relation 
finns bakom, medan det i andra fall bara är ett genetiskt band. Om vården av den sjuke sker i 
hemmet, har den anhörige i många fall rollen som anhörigvårdare. Anhörigskapet ser inte 
likadant ut genom hela livet, utan formas av förändringar. Många aspekter spelar in, så som 
relationen och den befintliga situationen (Whitaker, 2004).  
 
Anhörigas informationsbehov 
Anhöriga som vårdar en svårt sjuk behöver information från vårdpersonalen. Information bör 
innehålla upplysningar angående sjukdom, symtom och prognos. Dessutom är det viktigt att 
informera om bieffekter av behandling och medicinering samt de sociala tjänster som finns att 
tillgå (Wilkes, White & O´Riordan, 2000). Informationen bör även innehålla hur det går till 
att fysiskt vårda en svårt sjuk. Informationen kan innefatta hur anhöriga kan hjälpa den sjuke 
med göromål han eller hon normalt skulle klara av att utföra själv, t. ex. duscha och vända sig 
i sängen (Wilkes & White, 2005). 
 
Anhörigas hälsa kan påverkas negativt av vården vilket kan bero på bristande information 
(Andershed, 2001). Anhöriga ska ha rätt till tillgänglig information om den hjälp och det stöd 
som finns att tillgå, både för patienten och för egen räkning (Jeppsson Grassman, 2003). En 
stor del i tryggheten för den anhörige är att få ta del av information om vad som händer med 
den sjuke. Anhöriga upplever sig tryggare i situationen då de känner sig delaktiga och vet 
vilken vård som ges. Anhöriga ser ofta familjen som det viktigaste stödet eftersom de där får 
reagera och agera ut sina känslor (Jeppsson Grassman, 2003).  
 
När det gäller att stödja anhöriga inom den palliativa vården kan det göras på många sätt. 
Sjuksköterskan kan underlätta för patient och anhörig genom att ge information på den nivå 
de befinner sig på. Det kan upplevas stödjande. Att stödja de anhöriga kan också innebära att 
se och bekräfta de insatser de utför åt patienten. I detta fall bör sjuksköterskans stödjande 
funktion syfta till att stödja den anhörige att hitta sin funktion och roll i vården av patienten. 
En annan stödjande funktion är att vara närvarande. Att bara sitta ner hos anhöriga kan ibland 
upplevas som ett stort stöd. Utan att verbal kommunikation sker kan sjuksköterskan med sin 
närvaro och sin tid ge tröst (Friedrichsen, 2005). Det kan också vara viktigt att de anhöriga får 
information om vilka känslor och reaktioner som är vanliga i krissituationer (Kvåle, 2001).  
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Att ställas inför det faktum att någon i familjen drabbats av en obotlig, dödlig sjukdom, kan 
innebära en stor kris för både patient och anhöriga. Inom den palliativa vården har anhörigas 
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välbefinnande särskilt stor inverkan på patientens välmående. Då sjuksköterskans uppgift är 
att främja välbefinnande och hälsa måste hon även uppmärksamma de anhöriga, som 
visserligen är i avsaknad av sjukdom men ändå är i behov av stöd. Genom att anhöriga 
upplever stöd, stöds indirekt patienten. Ett sätt att stödja anhöriga är att ge information.  
 
Beck-Friis och Strang (2005) menar att den palliativa vården bör innefatta hela familjen. 
Författarna har sett att detta är positivt för välbefinnandet inom vård i livets slutskede. 
Eftersom tidigare forskning visar olika sidor av hur information upplevs av patient och 
anhöriga, vill författarna med denna studie visa en sammanfattad helhetsbild av hur anhörigas 
informationsbehov framträder. Författarna tror att det kan vara ett känsligt ämne samt att 
målgruppen anhöriga är en svår grupp att nå därför att det inte finns någon rikstäckande 
palliativ anhörigförening. Detta tillsammans med att det redan finns mycket forskning inom 
ämnet motiverar att göra en litteraturstudie. Dessutom visar forskningsfältet på stor variation 
inom området och en intervjustudie på denna nivå skulle inte tillföra något nytt. Genom egna 
upplevelser har författarna sett att information som givits anhöriga inte alltid varit tillräcklig 
för att stödja och stilla oro. Det har upplevts som ett problem och författarna vill genom 
studien väcka tankar om vilken vikt olika typer av information har för de anhöriga och hur 
informationen upplevs. I författarnas kommande yrke som sjuksköterskor, kommer studien 
vara till nytta då vårdpersonal ofta möter anhöriga i olika sammanhang i vården.  
     
FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Vilket informationsbehov har anhöriga inom den palliativa vården? 
Hur upplever anhöriga information från vårdpersonal inom den palliativa vården? 
 
SYFTE 
 
Att undersöka hur anhörigas informationsbehov framträder inom den palliativa vården. 
 
METOD 
  
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. En kvalitativ 
metod används för att beskriva och förklara människans subjektiva upplevelser av olika 
fenomen (Forsberg & Wengstöm, 2003). Den kvalitativa metoden ser till helheten (Polit & 
Beck, 2006). Induktiv ansats används för att tolka och skapa förståelse av människans 
upplevelser. Genom en induktiv ansats formar författaren nya begrepp eller teorier inom 
problemområdet (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
Tillvägagångssätt 
För att hitta relevanta artiklar som motsvarade syftet användes databassökning. Sökmotorerna 
som användes var CINAHL, PubMed och ELIN. CINAHL (Cumulative Index of Nursing and 
Allied Health) är en databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning och täcker in 
områdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. I denna finns artiklar från år 1982 och 
framåt. PubMed är en databas där vetenskapliga artiklar förekommer inom områdena medicin, 
omvårdnad och odontologi. Artiklarna i PubMed sträcker sig från år 1966 och framåt 
(Forsberg & Wengström, 2003). ELIN (Electronic Library Information Navigator) är en 
sökmotor där det går att söka i flera olika databaser samtidigt. Författarna valde CINAHL 
eftersom det är den största sökmotorn inom ämnet omvårdnad. PubMed och ELIN valdes för 
att utöka sökområdet. Sökord som användes var family, palliative care, information needs, 
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information, informal carer, caregiver, support och nurses. Sökningen på de olika sökorden 
resulterade i ett stort antal träffar vilket gjorde att sökorden kombinerades på olika sätt (se 
Bilaga 1). Genom att läsa ett stort antal titlar och runt 250 abstracts som berörde ämnet, 
valdes till slut 18 relevanta artiklar. Av dessa artiklar fanns 16 i fulltext, resterande två 
beställdes via Växjö Universitetsbibliotek. En manuell sökning gjordes också, d.v.s. ett antal 
referenslistor lästes och ytterligare två artiklar valdes till första läsningen. Efter att båda 
författarna gjort en första läsning av samtliga artiklar valdes elva artiklar som motsvarade 
syftet med studien. Artiklarna visar stor variation i informanternas bakgrund, d.v.s. kön och 
ålder. Studierna är dessutom gjorda i geografiskt olika delar av världen. Detta ger bredd och 
trovärdighet åt resultatet eftersom inte endast en enskild målgrupp eller land är representerat. 
Sammanfattning av artiklarna som valdes till studien ses i Bilaga 2. 
 
Material 
Materialet består av elva vetenskapliga artiklar varav sex kvalitativa, fyra kvantitativa samt en 
artikel med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Avsikten med det var att ge djup åt studien 
genom att visa olika synsätt och upplevelser av informationsbehov. Inklusionskriterierna var 
att innehållet i artiklarna skulle motsvara syftet med studien, vara vetenskapliga samt vara 
publicerade år 1999 och framåt. Detta för att materialet i studien ska baseras på aktuell 
forskning. För att begränsa området exkluderades pediatrisk palliativ vård. 
 
En vetenskaplig artikel som publiceras har genomgått en granskning. Artikeln måste då vara 
så informativ att det går att bedöma datainsamling, metodval och vetenskapliga ansatser. En 
vetenskaplig artikel är uppbyggd enligt följande: abstract, introduktion, metod och material, 
resultat, diskussion och referenser (Hanson, 1996). Författarna har gjort en 
kvalitetsgranskning utifrån artikelns vetenskapliga uppbyggnad och om artikeln var Peer 
Rewiewed, d.v.s. att den genomgått granskning. Dessutom ingick det i kvalitetsgranskningen 
om artiklarna var publicerade i veteskapliga tidsskrifter samt författarnas utbildningsgrad t.ex. 
Doctor of Philosophy (PhD) och Doctor of Medicine (MD). När en artikel uppnådde alla 
ovannämnda kvalitetskrav fick den benämningen hög, om utbildningsgrad på författarna 
saknades fick den benämningen medel. Resultatet av kvalitetsgranskningen kan ses i Bilaga 2. 
 
 
Analys 
För att insamlat datamaterial ska kunna beskrivas, förstås och användas måste det bearbetas 
och analyseras. Analysen av datamaterialet sker under tre faser. Den första fasen kan kallas 
bekantgörande fasen och kännetecknas av att datamaterialet läses igenom och att läsaren 
försöker få en helhet och skapa sig en första förståelse av det. Den andra fasen är den 
analyserande fasen. Här delas texten upp i mindre delar för att skapa en djupare förståelse. I 
den sista och tredje fasen återställs delarna till en ny helhet och analysen sammanställs 
(Dahlberg, 1997). Genom att följa dessa tre faser har författarna fått en förståelse för 
materialet och därmed kunnat skapa en ny helhet som presenteras i resultatet. 
 
Analysen har gjorts enligt Graneheim och Lundman (2004). En manifest innehållsanalys har 
använts. Med detta menas att analysen beskriver det synliga, till skillnad från latent 
innehållsanalys som analyserar texten utifrån ett större djup. Graneheim och Lundmans 
(2004) analysmetod går ut på att analysera materialet i följande steg: meningsbärande enheter, 
kondenserade enheter, koder och kategorier. En meningsbärande enhet är en för syftet viktig 
del av textmaterialet. Den meningsbärande enheten är den del av meningen som motsvarar 
studiens syfte och behöver därför inte vara grammatiskt korrekt. De meningsbärande 
enheterna kondenseras sedan till mindre enheter. Nästa steg är att ta ut koder utav de 
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kondenserade meningarna. En kod utgör kärnan av det som sägs i meningen. Koderna kan 
sedan sammanföras till kategorier. Kategorierna sammanför koderna med ett nya 
gemensamma begrepp.  
 
Författarna valde att utföra analysen av samtliga artiklar individuellt fram till att koderna var 
framtagna. Detta för att öka validiteten och reliabiliteten i studien. Gemensamt gick 
författarna igenom de individuella analyserna och kategorier bildades som sedan fick beskriva 
resultatet. Enligt Dahlberg (1997) visar validiteten om det som undersökts överensstämmer 
med det som det var menat att undersöka. Reliabiliteten visar tillförlitligheten och säkerheten 
i metoden.  
 
Forskningsetiska aspekter 
Forsberg och Wengström (2003) belyser vikten av att välja studier som blivit granskade av en 
etiskt kommitté. Det är även viktigt att alla artiklar som ingår i studien redovisas samt att 
presentera samtliga resultat. På så sätt påverkas inte studiens resultat av författarnas egna 
åsikter. I författarnas studie har samtliga artiklar blivit etiskt granskade samt publicerade i 
vetenskapliga tidsskrifter. Författarna har varit noga med att presentera resultaten såsom de 
framställts och att inte förvanska texten. 
 
RESULTAT 
 
Efter att analysen av materialet gjorts fann författarna sex övergripande kategorier: 
Informationsbehovet, Behovet av medicinsk information, Behovet av 
omvårdnadsinformation, Behovet av organisationsinformation, Vikten av informationskällan 
och Det individuella behovet av information. Dessa sex kategorier används för att beskriva 
resultatet. 
 
Informationsbehovet 
Anhörigas behov av information ses i samtliga studier som en viktig del i den palliativa 
vården. Däremot beskriver studierna information på olika sätt. De största 
informationsbehoven finns inom områdena medicin och omvårdnad (Eriksson & Lauri, 2000; 
Friedrichsen, 2003; Fukui, 2004; Grande, Farquhar, Barclay & Todd, 2004; Hwang, Chang, 
Alejandro, Osenenko, Davis, Cogswell, Srinivas & Kasimis, 2003; Jansma, Schure & 
Meyboom de Jong, 2004; Kirk, Kirk & Kristjanson, 2004; Lin & Tsao, 2004; Milberg & 
Strang, 2004; Rose, 1999; Wilkes et al., 2000). Ett annat informationsbehov som framkom var 
organisationsinformation. Anhöriga uttrycker att de behöver information angående 
organisationen men de prioriterar organiationsinformtion lägre än medicinsk- och 
omvårdnadsinformation (Eriksson & Lauri, 2000; Hwang et al., 2003; Lin & Tsao, 2004). 
Trots att studierna visar att information är en viktig del i den palliativa vården framkommer 
också att anhöriga ser brist i den information som ges. Bristen består i att de behov av 
information som finns inte tillgodoses fullt ut (Eriksson & Lauri, 2000; Kirk et al., 2004; 
Rose, 1999; Wilkes et al., 2000). 
 
Behovet av medicinsk information 
Den medicinska informationen består av information om sjukdomen, dess förlopp och 
prognos. Även behandling, medicinering och symtomkontroll ingår i begreppet medicinsk 
information (Eriksson & Lauri, 2000; Friedrichsen, 2003; Fukui, 2004; Grande et al., 2004; 
Hwang et al., 2003; Jansma et al., 2004; Kirk et al., 2004; Lin & Tsao, 2004; Milberg & 
Strang, 2004; Rose, 1999; Wilkes et al., 2000). Gemensamt för alla anhöriga i studierna är att 
de följer patientens sista tid i livet fram till döden. Många saknar kunskap om 
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döendeprocessen vilket kan skapa oro och ängslan. Anhöriga upplever det mer positivt att få 
vetskap om döden än att själva fantisera och oroa sig för vad som ska hända. Genom att ge 
kunskap om döendet kan förutsättningar till mental föreberedelse skapas. Med mental 
förberedelse menas att de anhöriga är införstådda i situationen som råder och att de kan börja 
acceptera det faktum att döden närmar sig (Friedrichsen, 2003; Rose, 1999). 
 
Informanter beskriver också att de inte visste vilket deras informationsbehov var förrän något 
oförutsägbart inträffade (Wilkes et al., 2000). Genom bra information från vårdpersonalen kan 
de anhöriga skaffa sig ett bredare kunskapsområde och därigenom känna att de fattat rätt 
beslut angående den sjukes vård (Kirk et al., 2004; Wilkes et al., 2000). En god information 
gör den anhörige förberedd på vad som komma skall: 
 

To know what you´ve got to worry about is 10 times better than worrying about what 
you don´t know about. (Rose, 1999, s. 83).  

 
Att vara förberedd innebär även att faktorer som stress, frustration och ovisshet minskar. Ett 
centralt begrepp i studierna är känsla av kontroll. Det är viktigt att kunna kontrollera 
situationen och där igenom det dagliga livet (Friedrichsen, 2003; Kirk et al., 2004; Rose, 
1999).  
 
Att vara anhörigvårdare innebär ofta att många beslut måste tas angående den sjukes vård. För 
att vara kapabel till att fatta sådana beslut behövs medicinsk information (Friedrichsen, 2003; 
Wilkes et al., 2000). Vikten av att fatta rätt beslut betonas i Wilkes et al. (2000) då anhöriga 
måste känna att de fattat rätt beslut för att den sjuke ska få rätt vård. Genom att få information 
kan anhöriga känna att de har valmöjlighet:  
 

You should be encouraged to be in control. If you don´t want something done…you 
don´t have it done. If you don’t like what a doctor´s telling you don´t accept it. 
You…go and inquire about your options.  (Wilkes et al., 2000, s. 44). 

 
Anhöriga behöver information angående patientens sjukdomstillstånd. Detta för att själva eller 
i sällskap med den sjuke kunna resa, besöka släktingar/vänner samt utföra andra aktiviteter 
som kan höja livskvaliteten. Genom detta kan den sista tiden tillsammans bli så bra och 
positiv som möjligt (Friedrichsen, 2003; Kirk et al., 2004). 
 
Samtidigt som anhöriga vill ha noggrann information angående patientens sjukdom, vill de 
även att vårdpersonalen lämnar rum för hopp. Vid alla sjukdomsstadier behöver den sjuke och 
dess anhöriga känna att det finns hopp i vardagen, t.ex. att vårdpersonalen inte ger upp hoppet 
om ett gott liv och välbefinnande trots dödlig sjukdom (Hwang et al., 2003; Kirk et al., 2004). 
I Roses (1999) studie beskrivs vikten av att vårdpersonalen inte inger falska förhoppningar då 
detta ofta gör mer skada än nytta. 
 
Behovet av omvårdnadsinformation 
Omvårdnadsinformation är en viktig del i de anhörigas informationsbehov inom den palliativa 
vården. Omvårdnadsinformationen innefattar hur de anhöriga ska vårda den svårt sjuke både 
fysiskt och psykiskt (Eriksson & Lauri, 2000; Friedrichsen, 2003; Fukui, 2004; Grande et al., 
2004; Hwang et al., 2003; Jansma et al., 2004; Kirk et al., 2004; Lin & Tsao, 2004; Milberg & 
Strang, 2004; Rose, 1999; Wilkes et al., 2000). Friedrichsen (2003) betonar vikten av 
omvårdnadsinformation eftersom de inte vill utsätta patienten för onödig skada i den dagliga 
vården. 
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Information upplevs som viktig och genom den kan anhöriga bemästra situationen (Grande et 
al., 2004; Hwang et al., 2003; Rose, 1999; Wilkes et al., 2000). Utan information känner 
anhöriga det svårt att klara av situationen och därmed det dagliga livet, som innefattar att 
vårda en svårt sjuk. Anhöriga har många gånger inte någon utbildning i att vårda sjuka, vilket 
kan göra att de känner sig osäkra i sin roll som vårdare. Då anhöriga saknar denna formella 
utbildning behövs information för att bl.a. förbereda sig mentalt och därigenom bli stärkta i 
den nya situationen. Genom detta vet de vad som kommer ske under sjukdomsförloppet och 
hur den dagliga vården ska utföras på bästa sätt. Information gör att anhöriga kan lita på sig 
själva som vårdare, och därigenom bli bättre vårdare (Friedrichsen, 2003; Rose, 1999; Wilkes 
et al., 2000).  
 
Behovet av organisationsinformation 
Ett annat informationsbehov som anhöriga uttryckte var organisationsinformation. Denna 
information kan innehålla hur vård och samhälle kan stödja anhöriga. Exempel på 
organisationsinformation är var anhöriga kan vända sig för att få hjälp, både fysiskt och 
psykiskt inom vårdorganisationen och andra instanser som t.ex. stödgrupper och andra sociala 
tjänster. Behovet av organisationsinformation beskrevs av anhöriga. Det var däremot inte lika 
stort som behovet av medicinsk information och omvårdnadsinformation (Eriksson & Lauri, 
2000; Fukui, 2004; Hwang et al., 2003; Kirk et al., 2004; Lin & Tsao, 2004; Milberg & 
Strang, 2004; Wilkes et al., 2000).  
 
Vikten av informationskällan 
Flertalet av artiklarna tar upp att anhöriga upplever att källan till information är viktig. De 
beskriver att den primära informationen bör komma från källor som vårdpersonal, d.v.s. 
läkare och sjuksköterskor (Jansma et al., 2005; Kirk et al., 2004; Milberg & Strang, 2004; 
Rose, 1999; Wilkes et al., 2000). Wilkes et al. (2000) beskriver att anhöriga önskar att läkare 
bör vara den främsta informationskällan. Vid brist på information från läkare blev anhöriga 
frustrerade och kände sig hjälplösa. Oftast var det sjuksköterskan som gav den information 
som behövdes, vilket anhöriga upplevde som ett stort stöd. Grande et al. (2004) och Hwang et 
al. (2003) uttrycker att anhöriga vill ha lättillgänglig information, d.v.s. att det ska vara lätt att 
få tag på vårdpersonal när frågor eller problem uppkommer.     
 
Information söktes inte bara genom vårdpersonal utan också genom andra källor, såsom 
litteratur, internet, vänner, stödgrupper och alternativ terapi. Denna information sågs som ett 
komplement till vårdpersonalens information (Kirk et al., 2004; Wilkes et al., 2000). 
Dessutom söktes ofta en kontaktperson som kunde ge information i ett kritiskt läge (Jansma et 
al., 2005; Wilkes et al., 2000). Denne kontaktperson önskades ha personliga erfarenheter av 
palliativ vård samt upplevelser av att förlora en närstående (Jansma et al., 2005). Genom att 
söka information från alternativa källor ökar kunskapen och minskar osäkerheten samtidigt 
som känslan av kontroll ökar (Kirk et al., 2004).   
 
För att få information krävs information (Kirk et al., 2004; Wilkes et al., 2000) Detta innebär 
att den anhörige behöver information inom området för att kunna skaffa ytterligare kunskap:  
 

Some information was not there (to make decisions ) unless we knew what questions to 
ask. (Wilkes et al., 2000, s. 43).  

 
Ytterligare en av anledningarna till att anhöriga önskar information är att de behöver kunna 
vidarebefordra den till patienten då minnessvårigheter hos patienten kan förekomma p.g.a. 
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sjukdom. En anhörig förtydligar detta genom att beskriva sig själv som ett ”memory 
instrument”. Anhöriga upplever också att de förväntas vara en informationskälla för släkt och 
vänner. Utan vetskap om patientens status känner de anhöriga sig otillräckliga (Friedrichsen, 
2003).  
  
Det individuella behovet av information 
Individuella behov hos anhöriga var ett centralt begrepp i materialet. De faktorer som beskrev 
de individuella behoven var bakgrund; kön, ålder, utbildning, relation till patient och 
ekonomisk status (Eriksson & Lauri, 2000; Fukui, 2004; Lin & Tsao, 2004). Fukui (2004) och 
Lin & Tsao (2004) visar att yngre anhöriga frågar efter information om sjukdom och 
behandling i större utsträckning än andra. Eriksson & Lauri (2000) visar att anhöriga med 
lägre utbildning önskar mer medicinsk information än högutbildade, medan resultatet i Lin & 
Tsao (2004) visar på motsatsen, att högutbildade vill ha mer information än de lågutbildade 
anhöriga. Make/maka till den sjuke har ett större informationsbehov inom omvårdnad och 
organisation än andra anhöriga (Eriksson & Lauri, 2000; Fukui, 2004). Lin & Tsao (2004) 
visar dock att inget samband finns mellan informationsbehov och relation till den sjuke. 
 
Alla anhöriga har ett individuellt informationsbehov vilket gör att varje anhörig och varje 
situation är unik. Detta måste informationen anpassas till (Kirk et al., 2004; Lin & Tsao, 2004; 
Rose, 1999). Ett sätt att anpassa informationen utefter individ och situation är att se till tid. 
När sjukdomsförloppet ändras över tid, ändras även de anhörigas informationsbehov (Kirk et 
al., 2004; Rose, 1999). Kirk et al. (2004) och Wilkes et al. (2000) beskriver också att anhöriga 
kan få för mycket information på en gång, därför är det viktigt att sprida information över tid. 
Anhöriga i Kirks et al. (2004) artikel tar upp vikten av timing, då information vid fel tillfälle 
kan skapa stress och därmed göra mer skada än nytta. Timing är en viktig del i givandet av 
information. Anhöriga kan uppleva att de ibland får informationen för tidigt, eller när de inte 
är beredda. Vårdpersonal uttrycker dessutom att anhöriga vill ha information men att de 
kanske inte alltid redo att höra sanningen.  
 
Anhöriga upplever att informationstillfället måste få ta tid. Om anhöriga känner att 
vårdpersonalen avsatt tid för samtal kan följdfrågor och funderingar få en chans att uppstå. 
Informationssamtalet kan då ske utan stress och de känner stöd genom att bli sedda av 
vårdpersonalen. Trots att anhöriga har blivit informerade har de inte alltid tagit till sig 
informationen. Litteraturen beskriver att anhöriga ibland blockerar information, dvs. de tar 
inte in den givna informationen. Detta blir då en försvarsmekanism som gör att de anhöriga 
upplever att de inte fått någon information (Rose, 1999). Att förstå och bearbeta given 
information är en process som tar olika lång tid beroende på person och situation. Detta 
förutsätter att vårdpersonalen kontrollerar att given information uppfattats korrekt av de 
anhöriga. Ofta behövs informationen ges vid upprepade tillfällen (Friedrichsen, 2003; Rose, 
1999). 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att undersöka hur anhörigas informationsbehov framträder inom den 
palliativa vården. Författarna anser att syftet är uppnått eftersom ämnet är belyst på ett 
relevant sätt. Resultatet har lyfts fram genom sex kategorier, vilka ger en helhetsbild av 
anhörigas informationsbehov. I resultatet framkommer att informationsbehovet består av tre 
delar: medicinsk-, omvårdnads- och organisationsinformation. Dessutom framkom hur 
anhöriga upplever informationskällan samt att anhöriga har individuella informationsbehov. 
 



 10

Metoddiskussion   
En kvalitativ metod med en induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. Kvalitativ 
metod med en induktiv ansats tolkar och skapar en förståelse av människans upplevelse av det 
aktuella fenomenet (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna valde kvalitativ metod för att 
kunna beskriva upplevelsen av informationsbehov. Om författarna istället valt en kvantitativ 
metod hade anhörigas informationsbehov visserligen kunna speglats genom t.ex. enkät, men 
anhörigas upplevelser kring information hade uteblivit. Genom den induktiva ansatsen kunde 
författarna i analysen bilda koder som sedan formades till kategorier.  Analysmetoden anses 
relevant för syftet då kategorierna visade en helhetsbild av anhörigas informationsbehov och 
upplevelser kring information.  
 
För att besvara syftet ansåg författarna att en litteraturstudie var att föredra. En annan 
möjlighet var att göra en intervjustudie. Det finns inte någon rikstäckande anhörigförening 
inom palliativ vård, vilket kan göra det svårt att finna informanter inom den korta tid som stod 
till vårt förfogande. Författarna ansåg dock att tillräckligt och relevant material fanns att tillgå. 
En intervjustudie på denna nivå skulle enligt författarna troligen inte tillföra något nytt. 
Tidigare forskning tar upp olika delar och synvinklar av informationsbehov, därför gjordes en 
sammanställning som kan ge en helhetsförståelse för ämnet. 
 
Genom en omfattande och noggrann sökning, där ett stort antal abstract lästes, och många 
artiklar studerades, valdes slutligen elva artiklar. Dessa artiklar sågs som mest relevanta till 
studiens syfte. Det gjorde att validiteten ökade. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
valdes. Kvalitativa och kvantitativa studier beskriver forskningsområdet ur olika vinklar. 
Detta kan i sin tur ge en större helhetsbild av ämnet eftersom de kvalitativa beskriver 
upplevelser kring information och de kvantitativa visar på olika typer av informationsbehov. 
Genom att en noggrann sökning och ett noggrant urval av artiklarna gjordes samt att antalet 
artiklar är relativt stort för tidsramen ökar studiens reliabilitet. Detta då risken för att resultatet 
är slumpmässigt minskar. Samtliga studier anses hålla en vetenskaplig nivå. De är publicerade 
i vetenskapliga tidsskrifter samt uppfyller kraven för hur en vetenskaplig artikel ska vara 
utformad enligt Hansson (1996). Studierna är utförda i geografiskt spridda delar av världen, 
vilket ger bredd åt materialet då inte ett enskilt land och kultur är ensamt representerat. 
Författarna valde artiklar från år 1999 och framåt för att ta del av så aktuell forskning som 
möjligt. Författarna är medvetna om att denna exklusion kan ha gjort att betydelsefullt 
material fallit bort. Trots detta valde författarna att begränsa materialet på detta sätt, då äldre 
forskning kan ha motbevisats i nutid. Exklusionen av pediatrisk palliativ vård gjordes då 
författarna anser att anhörigas roll inom detta område skiljer sig alltför mycket från annan 
palliativ vård.  
 
Författarna har under arbetets gång arbetat nära materialet för att inte förvanska texternas 
innebörder. Detta innebär att författarna noga och många gånger läst materialet för att inte 
förvränga dess innehåll och betydelse. Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan 
innebära risk för feltolkningar då det hos författarna kan finnas brister i det engelska språket. 
Genom att analysen skett individuellt fram till att koderna var uttagna anser författarna att 
risken för feltolkning minskat. Vid översättning av texten till svenska kan misstolkningar ske 
och texten kan få en annan innebörd. Genom att utföra analysen utan att översätta texterna till 
svenska anser författarna att reliabiliteten ökat. Under analysen har ett objektivt 
förhållningssätt använts. Författarna har också varit medvetna om sin egen förförståelse, men 
har eftersträvat att inte låta den påverka resultatet. Det har påverkat reliabiliteten positivt.   
 
 



 11

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att de övergripande informationsbehoven finns inom medicinsk-, 
omvårdnads- och organisationsinformation. Författarna kan genom studien se att den 
information som är anpassad utifrån individens behov är grundläggande för att skapa 
välbefinnande i den nya situationen. God information är då den information som är anpassad 
efter individens behov. 
  
Gemensamt för alla artiklar är att informationsbehovet anses stort och det framkommer tydligt 
att olika individer har olika informationsbehov. Artiklarna beskriver att faktorer som kön, 
ålder, utbildning, relation till patient och ekonomisk status påverkar de individuella 
informationsbehoven. De kvantitativa studierna har kategoriserat de anhörigas behov av 
information utifrån olika bakgrundsfaktorer. Vid jämförelse av de kvantitativa artiklarna kan 
inget mönster i kategoriseringen ses. Detta anser författarna tyder på att behoven av 
information hos anhöriga är individuella. Författarna anser att det inte går att generalisera 
behovet av information. Alla individer har olika behov och därför måste den enskilde 
individens behov sättas i centrum. Detta styrks av Morris och Thomas (2002) studie där det 
framkommer att anhöriga inte är en homogen grupp utan måste ses som individer.  
 
I begreppet hälsa ingår en fysisk, en psykisk och en social del. För att hälsa ska upplevas kan 
dessa tre inte särskiljas utan måste upplevas samtidigt (Jahren Kristoffersen, 2001). Eriksson 
(1988) menar att sjukvården inte kan ge människan hälsa, utan endast stödja människan i sin 
process mot hälsa. Att vårda en svårt sjuk är krävande, både psykiskt och fysiskt. Detta gör att 
vårdandet kan påverka hälsan hos de anhöriga, då de åsidosätter sin egen hälsa och istället 
riktar allt fokus på patienten. Författarna tror att det är av stor vikt att vårdpersonal skapar 
förutsättningar för hälsa hos anhöriga genom att tillgodose dem med relevant information för 
att underlätta vårdandet. Enligt hälsodefinitionen från WHO ingår socialt välbefinnande i 
hälsobegreppet (Jahren Kristoffersen, 2002). Resultatet visar att organisationsinformation, 
d.v.s. information om bl.a. socialt stöd och den hjälp som finns att tillgå, visserligen är ett 
behov men att det rankas lägre av anhöriga än medicinsk- och omvårdnadsinformation. 
Morris och Thomas (2002) visar dock att organisationsinformation är ett stort behov för 
anhöriga tillsammans med medicinsk information. Författarna anser att de anhöriga själva 
åsidosätter sin egen hälsa i viss mån. Detta kan ses genom att deras behov av 
organisationsinformation prioriteras lägre än medicinsk- och omvårdnadsinformation. De vill 
hellre ha information om hur de kan stödja patienten till hälsa än hur de själva kan uppnå 
hälsa. Detta är förstårligt då situationen handlar om att vårda en svårt sjuk. Frågan är om 
anhöriga förstår vikten av att få information om social hjälp och stöd.  
 
Anhörigas informationsbehov måste anpassas till tid, d.v.s informationen måste ges när den 
anhörige är mottaglig för den. Deras informationsbehov kan förändras i takt med att 
sjukdomen fortskrider, vilket måste beaktas. Detta beskriver också Morris och Thomas 
(2002). Resultatet visar att anhöriga kan uppträda som om dom inte fått information, vilket 
kan relateras till Hudson, Arandra och Kristjanson (2004) som visar att anhörigas förmåga att 
ta in och förstå information är begränsad. Det kan göra att de uppträder som om de inte fått 
någon information alls (Hudson et al., 2004). Resultatet i författarnas studie visar vikten av 
timing och att det är en viktig aspekt då information vid fel tillfälle kan göra mer skada än 
nytta. Det finns en risk att anhöriga blockerar sig för informationen om de inte är mottagliga 
för den. Ur vårdpersonalens perspektiv är det viktigt att se till de individuella tidsaspekterna 
för att kunna ge en god vård. Det medför att vårdpersonalen måste vara medveten om att 
blockering hos anhöriga kan ske. Det är då viktigt att vara lyhörd samt kontrollera att given 
information har blivit förstådd genom att t.ex. upprepa det som sagts. Hudson et al. (2004) tar 
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upp detta genom att beskriva att vårdpersonalen måste avsätta tid för att kontrollera att 
anhöriga har förstått den information som givits. 
 
Enligt ICN ligger det i sjuksköterskans yrkesansvar att förse individen med tillräcklig 
information (Svensk sjuksköterskeförening, 2000). Thorén Todoulos (2005) beskriver att det 
ingår i läkarens arbetsuppgift att informera patient och anhöriga om diagnos, prognos, 
behandling samt sjukdomsförlopp. Studiens resultat visar att anhöriga upplever källan till 
information som viktig. I första hand önskade anhöriga att läkaren gav information. I 
verkligheten var det dock sjuksköterskan som tillgodosåg de anhörigas informationsbehov. 
Författarna spekulerar i huruvida detta har med den palliativa vårdens uppbyggnad att göra. I 
denna vårdform är sjuksköterskan i vårdteamet oftast närmare patienten och dennes anhöriga, 
vilket förklarar varför sjuksköterskan ofta är källan till den information som ges. En annan 
artikel som tagit upp vikten av källan till informationen är Morris och Thomas (2002). De 
beskriver att anhöriga känner sig mer förberedda i situationen om de fått informationen från 
en läkare. Etik är viktigt att beakta då den svenska lagen säger att information om patientens 
tillstånd och vård inte får lämnas ut till anhöriga utan patientens medgivande (Friedrichsen, 
2003). Det är också viktigt att som vårdpersonal förstå att anhöriga inte automatiskt har rätt 
till information om den sjukes tillstånd. Whitaker (2004) menar att anhörigskapet kan se olika 
ut. Författarna anser därför att det är av största vikt att fråga patienten om vilken information 
som denne vill ska lämnas ut och till vem. 
 
Några artiklar tar upp att anhöriga måste vara informerade för att få information. Detta 
innebär att anhöriga måste ha tidigare kunskap för att skaffa sig ytterligare information. Det 
kan vara en av anledningarna till att anhöriga söker alternativa informationskällor såsom 
Internet, litteratur och alternativ terapi. Författarna tror att de anhöriga känner att de behöver 
vara pålästa inför t.ex. ett läkarbesök. Genom att vara pålästa har de anhöriga mer kunskap 
om grundsjukdomen. De kan då ställa mer detaljerade frågor och därmed få ut mer av 
besöket. En anhörig förtydligar författarnas teori genom att uttrycka svårigheterna att få 
information utan att vara tillräckligt informerad. Resultatet visar också att det är viktigt för 
anhöriga att känna hopp i vardagen. Detta menar författarna kan vara en ytterligare orsak till 
att anhöriga söker alternativa informationskällor t.ex. alternativ terapi och medicin. Hudson et 
al. (2004) tar upp en annan vinkling av problemet. Anhöriga kan ha behov av att få 
information på andra sätt än genom verbal information. Exempel på detta kan vara skrivet 
material, videoband eller annat inspelat material.  
 
Artiklarna visar att olika typer av information upplevs stödjande. Information kan ses som 
stödjande då anhöriga kan uppleva en känsla av kontroll, vilken hjälper dem att klara av det 
dagliga livet. Genom information och handledning från vårdpersonal kan anhöriga se sig 
själva som bättre vårdare och därigenom känna delaktighet i vården. När anhöriga blir 
delaktiga i vården får de en inblick i vad som händer med den sjuke och kan känna sig trygga. 
De anhöriga känner stöd från vårdpersonalen och kan i sin tur vara ett stöd för den sjuke och 
för andra anhöriga. Information från vårdpersonal gör att de anhöriga är förberedda på vad 
som ska ske, både vad gäller sjukdom och vård. Genom vårdpersonalens information till 
anhöriga kan förutsättningar för mental förberedelse skapas. Det kan i sin tur leda till ett 
accepterande av situationen.  
 
Författarna har genom denna studie fått insikt i informationens betydelse för anhöriga i den 
palliativa vården. Denna insikt kan komma att bli viktig i författarnas kommande yrke som 
sjuksköterskor där anhöriga är en del av vården. Det kan vara viktigt att veta att medicinsk-, 
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omvårdnads- och organisationsinformation är de övergripande informationsbehoven. Ytterst 
är det dock de anhörigas individuella informationsbehov som måste bejakas. 
  
Trots att det finns mycket forskning inom området skulle framtida forskning kunna bestå av 
en jämförande studie mellan anhörigas informationsbehov och den information som 
vårdpersonalen faktiskt ger. Det skulle kunna ge en klarare bild av om vårdpersonal och 
anhörigas inställning till information stämmer överens. Detta skulle kunna vara praktiskt 
användbart i vården, eftersom både vårdpersonalens och anhörigas uppfattningar om 
information då speglas mot varandra. Ett annat förslag till framtida forskning som väckt 
tankar hos författarna är hur informationen ges till anhöriga inom den palliativa vården. 
Forskningen skulle ge en djupare förståelse i hur anhöriga upplever information. 
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ljudinspelade 
intervjuer. 

n=55 
Informanterna var 
anhöriga till palliativt 
vårdade patienter som 
inte väntas överleva 
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vårdar en närstående 
inom den palliativa 
vården.   

Resultatet visar att information 
var ett av de största behoven 
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