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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Utvecklingen i Sverige går mot att fler människor vårdas och dör i sitt 

eget hem. I och med detta ökar de anhörigas ansvar för vården av den döende 

familjemedlemmen. Det finns brister rörande vården vid livets slutskede vad det 

gäller bemötande, information och stöd till närstående. Syfte: Att belysa upplevelser 

hos anhörigvårdare till palliativa patienter som vårdas i hemmet. Metod: 

Systematisk litteraturstudie som omfattade nio kvalitativa artiklar. Artiklarna har 

kvalitetsgranskats och dess resultat har analyserats. Ur analysen framkom fyra 

kategorier med elva subkategorier. Resultat: Att vårda en döende anhörig innebar 

att anhörigvårdarens liv förändrades, de fick en ny roll och obekanta rutiner. De 

upplevde att vårdandet var påfrestande och gav känslor av maktlöshet då de inte 

kunde tillgodose den döendes behov. God kommunikation med såväl den döende 

anhörige som sjukvårdspersonal upplevdes som stödjande. Tillräckligt med 

information från vårdpersonal medförde att anhörigvårdare lättare kunde hantera 

vårdsituationen. Anhörigvårdare upplevde det stödjande att av vårdpersonalen bli 

betraktad som en del av vårdteamet. Slutsats: Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

erkänner anhörigvårdaren som en del av det vårdande teamet samt strävar efter att 

skapa en god relation med patient och anhöriga. Det är även betydelsefullt att 

sjuksköterskan ger adekvat och individanpassad information. 
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1 INLEDNING 

Varje år dör 90 000 människor i Sverige (SCB, 2011). Av dessa dör omkring 20 % i sitt hem. 

Under de senaste femton åren har det skett en betydande förändring i Sverige gällande vart 

människor dör. Särskilda boenden och hemmet blir allt vanligare dödsplatser tillskillnad från 

tidigare då fler människor dog på sjukhus (SOU 2001:6). Den medicinska utvecklingen har 

under de senaste två årtiondena gått framåt vilket medfört att det finns en större möjlighet för 

patienter i livets slutskede att få vård i hemmet (Socialstyrelsen, 2006). Vårdplatserna på 

sjukhusen har minskats ner och satsningen och utökningen av hemsjukvården har blivit större 

(SOU 2001:6).  

I och med att fler patienter vårdas palliativt i hemmet så ökar de anhörigas ansvar för sin sjuka 

familjemedlem (Silfverberg, 2003). I SOU 2001:6 - Döden angår oss alla – värdig vård vid 

livet slutskede, framkommer att det finns brister rörande vården vid livets slutskede vad det 

gäller bemötande, information och stöd till närstående. I Socialstyrelsens publikation, värdig 

vård i livets slutskede (2006) poängteras att de anhörigas roll inom den palliativa vården är 

stor och att stöd till de anhöriga är av stor betydelse. Att som sjukvårdspersonal ge stöd till de 

anhöriga är även angeläget då det bland annat i sin tur kan generera att patienten påverkas 

positivt, de anhörigas mående påverkar således patienten (Milberg, 2005).  

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Vårt samhälle och döden 

I och med den industriella revolutionen på 1800-talet förändrades den sociala strukturen i 

Sverige, många människor flyttade från landsorten in till städerna. Medellivslängden hos den 

svenska befolkningen ökade och folkhälsan förbättrades med hjälp av förebyggande insatser 

så som massvaccinationer samt ökade kunskaper kring hygien och näringslära. Detta medförde 

även att barnadödligheten minskade avsevärt. Andra faktorer som bidrog till en ökad 

medellivslängd var säkrare arbetsplatsmiljöer samt en ökad spridning av hälsoinformation. 

Utvecklingen förde således med sig en förändrad befolkningsstruktur då människor blev äldre. 

Döden var inte lika vanligt förekommande och inte lika märkbar i samhället som tidigare 

(Qvarnström, 1993). Medellivslängden har aldrig tidigare varit så hög i Sverige som den är i 

dag samt att en stor del av befolkningen håller sig friska upp i en hög ålder (SOU 2001:6). 
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 I vårt samhälle har massmedia en betydande inverkan på vårt förhållande till döden. 

Massmedia skildrar många gånger död som orsakats till följs av krig, mord och olyckor. Att 

dö på grund av sjukdom eller hög ålder kan vara främmande för oss, då vi är mer ovana att 

möta den än den våldsamma döden som massmedia beskriver. I vår kultur kan döden ses som 

undangömd. Vi är troligen alla medvetna om att vi ska dö, samtidigt som det i vår kultur finns 

ett förnekande av döden. Normen i dagens samhälle är att vara hälsosam, frisk och 

självständig. Sjukdom, bräcklighet och beroende avviker således från den rådande normen och 

kan upplevas som främmande (Ternestedt, 1998).  

Det finns en rädsla och osäkerhet kring döden. I mötet men den döende människan så upplever 

vi i vår kultur det svårt att veta hur vi ska bete oss och vad vi ska säga. Osäkerheten kan 

medföra att resan mot döden kan bli en ensam upplevelse för den döende människan 

(Ternestedt, 1998).  

 

2.2 Palliativ vård 

World Health Organizations -WHO (2002) definition av palliativ vård lyder ” Palliativ vård 

bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och 

familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård 

förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av 

smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem (Nationella rådet för 

palliativ vård).  

En kurativ vård innebär att det genom vård är möjligt att bota en sjukdom, chanserna att 

patienten blir botad kan däremot vara av varierande grad. Palliativ vård betyder att den vård 

patienten ges inte är avsedd för att bota den aktuella sjukdomen då detta inte är möjligt 

(Glimelius, 2005). Den palliativa vården syftar således inte till att bota en sjukdom utan 

inriktar sig på att lindra de symtom som uppkommer av sjukdomen. Vården behöver inte 

heller vara likställd med vård i livets slutskede men begreppen används oftast synonymt 

(Sandman & Woods, 2003).  

I Socialstyrelsens publikation “Värdig vård I livets slutskede” (2006) beskrivs den palliativa 

vården som fyra hörnstenar; god kunskap för att på ett adekvat sätt kunna lindra symtom, ett 

fungerande samarbete vårdpersonal emellan, god relation och kommunikation mellan patient, 
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anhöriga och vårdpersonal. Den fjärde sista hörnstenen är stöd till anhöriga då de anhöriga har 

en stor roll i den palliativa vården. 

 

2.3 Palliativ Hemsjukvård 

I en enkät från kommittén om vård i livets slutskede, skickad till allmänheten, framkom att de 

tillfrågade ansåg det vara viktigt att själv få välja vart man under sin sista tid i livet ska vårdas 

och dö, och att detta helst skulle vara hemma. 50 % av deltagarna i undersökningen betonade 

att valfriheten att själv få välja vart man ska dö var den viktigaste aspekten att ha inflytande 

över. För de personer som faktiskt befann sig i livets slutskede var svaren inte lika självklara. 

De tog även hänsyn till anhörigas åsikter om situationen och till de resurser som fanns att 

tillgå. Den döende kunde även ändra åsikt angående hemsjukvård under sjukdomens progress 

relaterat till att de kunde uppleva sig otrygga hemma eller att bördan för anhörigvårdaren hade 

blivit för stor (SOU 2001:6). 

Den palliativa vården är tvärvetenskaplig och innebär samarbete mellan många olika 

professioner. Vårdteamet ska tillgodose den sjukes behov utan att åsidosätta anhörigvårdarna 

(SOU 2001:6) . I Sverige innebär hemsjukvård, sjukvård som praktiseras i hemmet där 

anhöriga kan vara medverkande. Oftast bedrivs vården med hjälp och stöd från primärvårdens 

hemsjukvård, PAH, eller från lasarettsansluten hemsjukvård, LAH (Beck-Friis & Österberg, 

2005). LAH innebär en avancerad form av hemsjukvård där det palliativa hemsjukvårdsteamet 

leds av läkare. I teamet ingår även sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och präster 

(Melin-Johansson, 2010). LAH startade i Sverige 1977 i och med att Motalamodellen 

infördes. Motalamodellen skilde sig från tidigare hemsjukvårdsformer då det nu istället 

erbjöds hjälp och stöd till patienter och anhöriga dygnet runt (Beck-Friis & Österberg, 2005). 

 

2.3.1 Anhörigvårdare i Palliativ vård 

Vi har i denna litteraturstudie valt att använda oss av begreppet anhörigvårdare. En 

anhörigvårdare är enligt Socialstyrelsen en ”person som vårdar närstående som är långvarigt 

sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning” (Socialstyrelsens Termbank). Anhörig- eller 

närståendevårdaren utför sysslor inom vård och omsorg som sjukvårdspersonal annars skulle 

ha utfört (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2004). Anhörigvårdare kan även benämnas 

som informella vårdgivare (Silfverberg, 2003). I de flesta fallen av palliativ hemsjukvård är 

anhörigvårdare ett villkor för att hemsjukvården ska fungera och att den döende ska kunna 
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vistas hemma den sista tiden i livet (Milberg, 2005). För den döende så väl som för de 

anhöriga kan det betyda en ökad livskvalitet att vården bedrivs i hemmet. Det kan även 

medföra att känslan av att ha ett normalt liv ökar samt skapar en trygghetskänsla (Melin-

Johansson, 2010).  

Sand, Olsson och Strang (2010) har i en studie undersökt motiv till varför anhöriga väljer att 

vårda sina döende anhöriga hemma. Resultatet av studien visade att valet många gånger 

grundade sig i kärlek, tillgivenhet och en vilja att ge något tillbaka till den man älskar. 

Familjemedlemmar som stod varandra nära påverkades av varandras liv och när en 

familjemedlem drabbades av sjukdom och lidande kände resterande familjen medlidande och 

en vilja att hjälpa till. Valet kunde även grunda sig i en oro för att patientens värdighet skulle 

förloras då de hade erfarenheter av en ovärdig vård på exempelvis sjukhus (Sand et al., 2010).  

 

2.4 Sjuksköterskan i palliativ hemsjukvård 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) står beskrivet att 

sjuksköterskor ska kunna informera, bemöta och stödja patienter och deras anhöriga. I en 

studie av socialstyrelsen med syfte att undersöka förekomsten av utbildning i palliativ vård 

och omvårdnad framkom att det skilde sig väsentligt mellan olika sjuksköterskeutbildningar. 

Undervisning rörande palliativ vård och omvårdnad var alltifrån tre timmar till fem veckor 

(Socialstyrelsen, 2006). Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård förväntas kunna 

hantera så väl medicinska åtgärder som omvårdnad som kan beröra den döendes existentiella 

funderingar. Hon behöver kunskap om människors reaktioner i krissituationer och ha förmåga 

att möta och samtala med människor i sorg (Socialstyrelsen, 2006). Sjuksköterskor som 

arbetar inom hemsjukvården ställs även inför andra utmaningar än de som arbetar på sjukhus. 

Att vårda patienter i dennes eget hem kräver att sjuksköterskan kan acceptera att hon är en gäst 

i patientens hem och att hon reflekterar kring vad hemmet betyder för patienten. Vårdtiderna 

inom hemsjukvården är många gånger längre och färre sjuksköterskor ansvarar för samma 

patienter vilket kan medföra att patient, anhöriga och sjuksköterska får en närmare relation. 

Sjuksköterskan måste då ansvara för att relationen hålls på en professionell nivå (Josefsson & 

Ljung, 2010). 

 

2.5 Systemteori – Familjen som ett system 
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Inom systemteorin definieras ett system som en sammansättning av beståndsdelar som 

interagerar med varandra. En familj kan ses som ett system, där varje familjemedlem utgör en 

beståndsdel. Familjen är även en del i större system i samhället så som olika organisationer 

eller grannskap. Familjemedlemmarna som enskilda individer är ett system, de är en 

sammansättning av olika subsystem både fysiska och psykiska som utgör helheten, individen. 

Familjemedlemmarna har i systemet multipla roller det vill säga att en mor även kan vara 

syster eller dotter. Systemteorin inbegriper ett holistiskt synsätt på familjen och dess 

medlemmar. Med detta menas att familjen är större än dess delar tillsammans, en 

familjemedlem förstås bäst i interaktion med resten av familjen (Wright & Leahey, 2005).   

Wright och Lehey (2005) citerar Allmond, Buckman, Gofmans (1979) beskrivning av 

systemteori där de liknat familjen som mobil. De olika delarna i mobilen utgör en helhet som 

är i balans och samtidigt i ständig rörelse. Om en del av mobilen sätts i gungning påverkar den 

samtidigt de andra delarna och får dem att svaja. 

En förändring hos en familjemedlem, så som exempelvis sjukdom, påverkar således resten av 

familjen då varje individs beteende i en familj påverkar de andra individerna i familjen. 

Familjens tidigare vanor och beteende bryts då en förändring såsom sjukdom drabbar en 

familjemedlem. Det innebär att familjen som system ändras och så även familjemedlemmarnas 

olika funktioner i detta system, familjen måste således omorganisera sig (Wright & Leahey, 

2005).   

 

2.6 Antonovskys teori om Känsla av sammanhang(KASAM) 

Aron Antonovkys teori om känsla av sammanhang utgår från ett salutogenetiskt synsätt där 

fokus ligger på hälsans ursprung i motsats till det patogentetiska synsättet som söker orsaken 

till sjukdom och ohälsa. Antonovsky menar att en människa inte endast kan ses som antingen 

sjuk eller frisk utan att hon snarare konstant rör sig mellan dessa två poler. Hälsa definieras 

som ett kontinuum, en linje mellan polerna hälsa och ohälsa och var människa befinner sig 

någonstans på denna linje. En omständighet som är av stor vikt för åt vilket håll en människa 

drar sig på kontinuumet hälsa -ohälsa är dennes känsla av sammanhang (Antonowsky, 1991). 

Känsla av sammanhang innefattas av tre olika delar; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begreppet begriplighet innebär att människan kan förstå inre och yttre stimuli, 

hon antar sig kunna förstå det som hon möter i livet. Skulle händelser eller information 
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komma som överraskningar väntar hon sig ändå att kunna sortera och förklara de till något 

hon kan förstå. Begriplighet syftar till människans förmåga att kunna uppfatta sin omgivning 

som förståelig och strukturerad. Med hanterbarhet menas till vilken grad människan erfar att 

hon kan hantera händelser och stimuli i livet och i vilken utsträckning hon upplever att hon har 

resurser att hantera detta. Den sista delen, meningsfullhet, genomsyrar hela begreppet 

KASAM och beskrivs som dess motivationskomponent. Meningsfullhet innefattar graden av 

känslomässigt engagemang i människans liv. Att utmaningar är värda att mötas med inlevelse 

och intresse istället för något betungande (Antonovsky, 1991). 

En annan betydande faktor som påverkar en människas upplevelse av hälsa och känsla av 

sammanhang menar Antonovsky är dennes tillgång till generella motståndsresurser(GMR). 

Exempel på GMR är socialt stöd, god ekonomi, självkänsla, kulturell stabilitet. En människa 

som har flera GMR har en större möjlighet att skaffa sig erfarenheter i livet som främjar stark 

KASAM (Antonovsky, 1991).  

 

3 PROBLEMFORMULERING 

Varje år dör det cirka 90 000 människor i Sverige, 20 % av dessa dör i sitt eget hem. I de flesta 

fallen av palliativ hemsjukvård är anhörigvårdare ett villkor för att hemsjukvården ska fungera 

och för att den döende ska kunna vistas hemma den sista tiden i livet (Milberg, 2005). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) står beskrivet att vi som 

sjuksköterskor ska kunna informera och bemöta patienters anhöriga. Det framkommer 

däremot i SOU 2001:6, döden angår oss alla – värdig vård vid livet slutskede, att det finns 

brister hos sjukvårdspersonalen gällande bemötande, information och stöd till anhöriga till 

patienter som vårdas i livets slut.  

 

Vi vill öka vår kunskap om vad anhörigvårdare till patienter som vårdas i livets slutskede har 

för svårigheter, hur de vill bli bemötta av oss som sjuksköterskor samt relationen de önskar ha 

med sjuksköterskan. Vår litteraturstudie syftar därför till att belysa upplever hos 

anhörigvårdare för att skapa en förståelse för deras situation. 

 

4 SYFTE 
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Syftet är att belysa upplevelser hos anhörigvårdare till palliativa patienter som vårdas i 

hemmet. 

 

5 METOD 

Vår studie är en systematisk litteraturstudie. Systematisk litteraturstudie som metod avser att 

finna aktuella vetenskapliga artiklar eller rapporter inom ett valt område. Resultatet från de 

vetenskapliga artiklarna och rapporterna sammanställs sedan och på så vis presenteras den 

aktuella forskningen som finns på området (Axelsson, 2009; Forsberg & Wengström, 2003). 

 

5.1 Inklusions -och exklusionskriterier 

Alla inkluderade artiklar var peer-reviewed det vill säga vetenskapliga (Östlundh, 2006). 

Artiklarna var publicerade mellan år 2000 och 2011 för att litteraturstudien skulle innehålla 

förhållandevis aktuell forskning. Artiklar på engelska och nordiska språk inkluderades. 

Patienter och anhörigvårdare var vuxna, det vill säga över 18 år. 

Artiklar som berörde patienter med kognitiva funktionsnedsättningar så som demens där den 

kognitiva funktionsnedsättningen hade en avgörande betydelse för anhörigvårdarnas 

upplevelse exkluderades. Vidare exkluderades studier där både upplevelsen av att vårda 

kroniskt sjuka och palliativt sjuka undersöktes, då det inte gick att urskilja upplevelserna hos 

anhörigvårdarna till palliativa patienter. 

 

5.2 Sökningsförfarande   

Alla sökningar gjordes mellan januari och mars 2011. Svenska MeSh användes för att 

översätta ämnesorden palliativ vård, vård i livets slutskede samt, familj och anhörigvårdare till 

engelska, detta för att hitta lämpliga sökord till databaserna. Sökningen inleddes med en bred 

utforskande sökning på de för ämnet aktuella databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO med 

ämnesorden: Terminal Care, palliative care samt family. Att genomföra en provsökning 

innebär att söka av ämnet och hitta fler lämpliga ämnesord (Axelsson, 2008).    

Ämnesorden kombinerades genom att den booleska operatorn AND användes. En boolesk 

operator kan vara till exempel AND, OR eller NOT. Dessa används för att kombinera eller 
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utesluta ämnesord i en sökning (Willman & Stoltz, 2006; Forsberg & Wengström, 2003). I 

denna litteraturstudie har vi uteslutande använd oss av den booleska sökoperatorn AND. 

Genom provsökningen framkom lämpliga ämnesord som passade till vårt syfte då vi sökte 

igenom relevanta artiklars katalogiseringord i databasen. Nya sökningar gjordes med 

ämnesorden; terminal care, spouses, family och caregivers. De nya sökningarna gav inte 

tillräckligt med artiklar som matchade vårt syfte, därav var det särskilt angeläget att 

sekundärsökningar gjordes i de utvalda artiklarnas referenslistor. En sekundärsökning innebär 

bland annat att studera befintliga artiklars referenslistor för att hitta nya studier som kan vara 

användbara. Det kan även betyda att sökningar görs på författarnamn för att kartlägga studier 

de medverkat i som berör det aktuella ämnet (Östlundh, 2006). Lämpliga katalogiseringsord 

som framkom genom sekundärsökningen var; Caregiver burden, family attitudes, home health 

care, home nursing. En fritextsökning gjordes även på Kelli I Stajduhar, en författare som 

frekvent förekom i våra sökträffar.  

Sökorden som användes i databaserna har varierat, då de olika databaserna använder sig av 

olika katalogiseringsord. Vi har därmed fått anpassa sökord efter vilken databas vi sökt i för 

att få maximalt antal träffar som berörde vårt syfte. I bilaga 2 presenteras sökningarna och de 

aktuella sökorden. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Innan sammanställning av resultat sker granskas studierna kritiskt för att värdera dess 

tillförlitlighet och relevans (Forsberg & Wengström, 2003). Vår kvalitetsgranskning gjordes 

med utgångspunkt i Willman & Stoltz (2002) exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod. Kvalitetsgranskningen är något modifierad (se bilaga 3). Vi 

valde att använda oss av ett poängsystem för att kunna bedöma studiernas kvalitet. Willman & 

Stoltz protokoll bestod av 15 frågor, så även den modifierade versionen, som kunde besvaras 

med ja, nej eller framkom inte. För varje ja-svar tilldelades ett poäng och maxpoäng var 

således 15 poäng. Hög kvalitet tilldelades studier med 13 poäng eller mer, medelkvalitet 10 till 

12 poäng och låg kvalitet under 10 poäng. Detta enligt Willman och Stoltz (2002) exempel på 

graderingssystem då hög kvalitet tilldelas de studier som uppnår 80 % eller mer av möjliga 

poäng, medelkvalitet till de studier som uppnår 70-79% samt låg kvalitet till de studier som 

uppnår 60-69%. 
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5.4 Analys 

För att analysera användes Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. I analysen började vi med att läsa igenom alla valda artiklars resultat för att få 

en bättre överblick samt helhetsförståelse över vårt material. De delar i artiklarnas resultat som 

inte motsvarade vårt syfte plockades bort. Material som valdes bort rörde bland annat 

vårdtagarens och sjukvårdspersonalens upplevelse samt anhörigvårdares upplevelser efter 

vårdtagarens död. Det resterande resultatet som svarade mot syftet lästes igenom och 

meningsenheter plockades ut. En meningsenhet är en del av texten, ord, meningar eller 

uttalanden som har samma innehåll och mening (Graneheim & Lundman, 2004). Vårt resultat 

bestod av 270 meningsenheter. Dessa lästes igenom och översattes till svenska. De översatta 

meningsenheterna kondenserades, kodades och därefter kategoriserades de. Att kondensera 

innebär att förkorta ett stycke text utan att förlora den väsentliga meningen. Kodning innebär 

att sätta en beteckning på meningsenheten för att i korthet förklara innehållet. Kategorisering 

av text går ut på att gruppera koder som man finner har något genensamt med varandra 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Analysen resulterade i fyra kategorier samt elva 

subkategorier (se tabell 1). 

 

5.5 Forskningsetiskt resonemang 

 

Vi har i vår litteraturstudie redovisat allt för syftet relevant resultat från våra valda studier. Vi 

hade inga uttalade föreställningar kring vad resultatet skulle kunna visa innan vi gjorde studien 

och på så vis anser vi att vi inte medvetet har styrt vårt resultat i någon förutbestämd riktning. 

Alla våra valda studier var godkända av en etisk kommitté. I vissa studier saknar vi däremot 

ett djupare forskningsetiskt resonemang. Enligt Forsberg & Wengström (2003) bör det i varje 

systematisk litteraturstudie finnas ett etiskt resonemang rörande redovisning av resultat samt 

val av studier. Vidare menar de att allt material från resultatet ska redovisas och att utesluta 

material är oetiskt. 

 

6 RESULTAT 

Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda en sjuk 

och döende anhörig hemma. I tabellen 1 presenteras kategorier och subkategorier. 
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Tabell 1 – Kategorier och subkategorier 

KATEGORI SUBKATEGORI 

6.1 Den nya situationen 

 

 

 

6.1.1 Anpassning till den nya situationen 

6.1.2 Anpassning av de egna behoven 

6.1.3 Känslor av maktlöshet 

6.1.4 Påfrestningar och krav 

6.1.5 Tankar om framtiden 

6.2 Kommunikation 

 

 

6.2.1 Kommunikation mellan anhörigvårdare och 

den sjuke 

6.2.2 Kommunikation mellan anhörigvårdare och 

sjukvårdspersonal 

6.2.3 Att inte bli hörd och sedd 

 

6.3 Relationer och stöd 

 

6.3.1 Den sjuke 

6.3.2 Familjen 

6.3.3 Sjukvårdspersonal 

 

6.4 Känslor av tillfredställelse och 

utveckling 

 

 

 

6.1 Den nya situationen 

 

6.1.1 Anpassning till den nya situationen 

 

Anhörigvårdarna upplevde att det var svårt att anpassa sig till den nya situationen då de 

upplevde den som otrygg, orolig och förvirrande något som ledde till en känsla av att inte 

räcka till. De upplevde en osäkerhet över att vårda en döende anhörig, då de var ovana vid 

denna situation (Brobäck & Berterö, 2003).  Gamla vanor och rutiner upplöstes och ersattes av 

obekanta rutiner vilket innebar förändringar i vardagen (Fisker & Strandmark, 2007). Andra 

anhörigvårdare beskrev en vilja att livet skulle fortgå så normalt som möjligt, med en önskan 

om att behålla sina gamla rutiner och vanor (Gunnarsson & Öhlen, 2006). Anhörigvårdarna 

upplevde att de behövde tid att acceptera och förbereda sig för den nya rollen som innebar ett 

stort ansvar (Brobäck & Berterö, 2003) och att de kunde känna ilska över hur deras liv helt 

och hållet hade förändrats (Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007). Den anhörigas försämring 

medförde att anhörigvårdarna hade lättare att acceptera den kommande döden då man såg det 

som ett slut på lidandet (Perrault, Fothergill-Bourbonnais, & Fiset, 2004). I de fall den 

anhörige var gammal kunde döden accepteras som mänskligt och en naturlig del av livet 
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(Morasso Costantini, Di Leo, Roma, Miccinesi, , Franco, Merlo, & Beccaro, 2008; Perrault, et 

al.). 

 

6.1.2 Anpassning av de egna behov 

 

För att kunna orka med den tunga belastning som vårdsituationen medförde, försökte 

anhörigvårdare många gånger ignorera sitt eget mående och sina egna behov (Proot, Abu-

Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker, & Widdershoven, 2003)., 2003; Stajduhar et al., 2010).  

De dolde sina känslor kring arbetsbördan för omvärlden (Stajduhar et al. 2010 Brobäck & 

Berterö, 2003) och undertryckte även sitt eget behov av att dela sina negativa känslor för att 

inte tynga patienten (Brobäck & Berterö, 2003; Fisker & Strandmark, 2007; Perrault et al., 

2004, Proot et al., 2003; Gunnarsson & Öhlen, 2006). Anhörigvårdare åsidosatte ofta sina 

egna behov för att kunna tillgodose den anhöriges (Fisker & Strandmark, 2007; Brobäck & 

Berterö, 2003; Gunnarsson & Öhlén, 2006). Detta innebar bland annat att anhörigvårdarna 

fortsatte att vårda den sjuke hemma då det var dennes önskan, trots att de upplevde att de inte 

klarade av den stora arbetsbördan (Munck et al., 2008; Perrault et al., 2004). Anhörigvårdare 

upplevde även att de inte ville belasta den övriga familjen med sina bekymmer, de ville inte 

vara till besvär (Brobäck & Berterö, 2003; Jo et al. 2007).   

 

Anhörigvårdare beskrev att deras egna aktiviteter begränsades på grund av den anhöriges 

sjukdom(Perrault et al., 2004), så även de sociala kontakterna (Fisker & Strandmark, 2007). 

De upplevde en känsla av att vara isolerade i hemmet (Brobäck & Berterö, 2003; Fisker & 

Strandmark, 2007; Proot et al., 2003; Perrault et al.; 2004) och uttryckte även en rädsla för att 

lämna hemmet och den sjuke ensam ifall något skulle hända då de var borta (Fisker & 

Strandmark, 2007; Munck et al., 2008; Proot et al., 2003; Brobäck & Berterö, 2003; Perrault et 

al, 2004). Att vara osäker på den sjukes mående hade till följd att de upplevde sig inte kunna 

planera och ha kontroll över sitt liv. Anhörigvårdare beskrev dock ett behov av att fortsätta 

med gamla aktiviteter och normala rutiner. Detta kunde vara ett sätt att få komma ifrån 

hemmet en stund och tänka på annat (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Proot et al., 2003).  

 

6.1.3 Känslor av maktlöshet 

 

När beskedet om sjukdomsdiagnosen kom kunde anhörigvårdare uppleva att deras liv föll 

samman (Fisker & Strandmark, 2007). Att få reda på att det inte fanns någon bot för den sjuke 
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medförde känslor av overklighet, chock och kris (Fisker & Strandmark, 2007; Gunnarsson & 

Öhlén, 2006). I och med att den sjukes tillstånd försämrades uppkom känslor av att inte ha 

kontroll över sitt liv och att vara maktlös inför den oundvikliga försämringen (Gunnarsson & 

Öhlén, 2006). Upplevelsen av maktlöshet uppkom även när anhörigvårdaren såg att den sjuke 

led men inte kunde lindra lidandet (Jo et al.,2007;  Morasso et al., 2008;  Munck et al., 2008; 

Perrault et al., 2004; Fisker & Strandmark 2007). Ånger och skuldkänslor kunde uppkomma 

då anhörigvårdaren upplevde att denne inte gjort allt den kunnat för den sjuke (Morasso et al., 

2008) eller levt upp till de krav som ställts på dem (Munck et al., 2008). 

 

6.1.4 Påfrestningar och krav  

 

I vårdande av den döende anhörige upplevde anhörigvårdaren att det fanns förväntningar, 

skyldigheter och krav som medförde en känsla av otillräcklighet (Brobäck & Berterö, 2003). 

Att kombinera vårdandet med sitt vanliga arbete upplevdes av anhörigvårdarna som att alltid 

vara på fel plats vid fel tillfälle, de slets mellan sitt arbete och hemmet (Brobäck & Berterö, 

2003; Stajduhar et al., 2010) Vid pauser från vårdandet kände anhörigvårdare skuld (Brobäck 

& Berterö, 2003). Många hade även andra krav på sig såsom att ta hand om sin övriga familj 

och sina barn, de upplevde det som svårt att kombinera rollen som förälder och anhörigvårdare 

(Stajduhar et al., 2010). De upplevde tidsbrist (Munck et al., 2008; Jo et al., 2007; Gunnarsson 

& Öhlén, 2006), det fanns inget utrymme för dem att koppla av (Gunnarsson & Öhlén, 2006), 

eller hinna med andra dagliga aktiviteter (Jo et al., 2007). Att ha ansvaret för en döende 

anhörig var påfrestande för anhörigvårdarna och gjorde dem utmattade (Stajduhar et al., 2010., 

Morassa et al., 2008; Jo et al., 2007; Brobäck & Berterö., 2003) något som påverkade deras 

egen sömn (Brobäck & Berterö, 2003). På grund av sjukskrivning och ledighet från jobbet 

beskrev anhörigvårdare en oro över familjens ekonomiska situation (Brobäck & Berterö, 

2003). Den ekonomiska oron kunde även bero på att hjälpmedel, mediciner (Stajduhar et al., 

2010) samt tjänster från sjukvårdspersonal var kostsamt (Jo et al., 2007). 

 

6.1.5 Tankar om framtiden 

 

Anhörigvårdarna uttryckte att ovisshet om framtiden och att inte kunna planera var svårt att 

hantera då de inte visste hur länge den sjuke hade kvar att leva (Gunnarsson & Öhlén, 2006). 

Vid tankar kring framtiden uppmärksammade anhörigvårdare att livet skulle bli annorlunda 

utan den sjuke och att detta liv skulle vara svårt att anpassa sig till (Perrault et al., 2004). 
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Anhörigvårdare beskrev en rädsla inför den sjukes kommande död (Gunnarsson & Öhlen, 

2006; Proot et al., 2003) Anhörigvårdarna var rädda för att den sjukes död skulle bli smärtsam 

och tillfoga denne lidande (Gunnarsson & Öhlén, 2006). Att ha hopp om en stilla och smärtfri 

död minskade denna rädsla (Proot et al., 2003). 

 

6.2 Kommunikation 

 

6.2.1 Kommunikation mellan anhörigvårdare och den sjuke 

 

Anhörigvårdare uppgav att bristfällig kommunikation mellan sig själv och den sjuke var en av 

de svåraste upplevelserna. När sjukdomen fortskred och hälsan försämrades kunde även 

kommunikationen påverkas negativt. Att prata om den annalkande döden var svårt för båda 

parter (Gunnarsson & Öhlén, 2006). I och med att sjukdomen fortskred ökade även 

anhörigvårdarens åtaganden vilket resulterade i att det fanns mindre tid att dela sina känslor 

med den sjuke (Perrault et al., 2004). Det kunde förekomma att anhörigvårdaren fick ta beslut 

åt den sjuke och tala för dennes intressen (Gunnarsson & Öhlen, 2004).  De upplevde sig mer 

trygga att fatta beslut åt den sjuke om de kände till dennes önskningar (Stajduhar, Martin & 

Cairns, 2010). Att till exempel vara osäker över hur den döende anhörige ville ha sin 

begravning medförde en rädsla att fatta fel beslut. I vissa fall kunde anhörigvårdaren uppleva 

att den anhörige sjuke inte var helt ärlig, exempelvis när det gällde dennes smärta (Proot et al., 

2003). En fungerande kommunikation medförde en god relation och ett gott samarbete mellan 

anhörigvårdare och den sjuke (Jo et al., 2007). 

 

6.2.2 Kommunikation mellan anhörigvårdare och sjukvårdspersonal 

 

Brister i kommunikationen mellan sjukvårdpersonal och anhörigvårdare kunde medföra att 

anhörigvårdaren inte fick den information som var nödvändig för att mentalt kunna hantera 

förändringar i den sjukes tillstånd (Munck et al., 2008). Anhörigvårdare upplevde många 

gånger att de fick otillräcklig information från sjukvårdspersonal (Brobäck & Berterö, 2003; 

Proot et al., 2003; Munck et al., 2008), de upplevde att de själva var tvungna att vara aktiva 

och be om information (Brobäck & Berterö, 2003). Anhörigvårdare önskade att de fått 

ytterligare information från sjukvårdspersonal angående sjukdomsförloppet, den troliga 

prognosen, förändringar hos den sjuke anhöriga samt hur de skulle utföra vården (Brobäck & 

Berterö, 2003). Anhörigvårdare upplevde att de i vissa fall hade för lite information och 
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därmed kunskap om sjukdomen för att kunna vara delaktiga i beslutsfattandet och göra 

välgrundade beslut (Munck et al., 2008; Brobäck & Berterö, 2003). Otillräcklig information 

kunde även bidra till en känsla av att inte vara delaktig i vården (Brobäck & Berterö, 2003).  

Relevant och lämplig information upplevdes som en hjälp för anhörigvårdaren att kunna 

hantera situationen och sin roll som vårdgivare (Proot et al, 2003.; Stajduhar et al, 2010), samt 

kunna lätta vårdtyngden, minska osäkerhet, ensamhet och rädsla (Proot et al., 2003). Genom 

att ha en god kommunikation med vårdpersonal kunde anhörigvårdare ställa eventuella frågor, 

få information samt ventilera sin situation. Detta resulterade i att de fick stöd och hjälp i 

vårdgivarsituationen (Jo et al., 2007). 

 

6.2.3 Att inte bli sedd och hörd  

 

Anhörigvårdare upplevde sig inte alltid bli hörda och sedda av sjukvårdspersonal. Det kunde 

handla om att inte bli tillfrågad om sin åsikt gällande vården av den sjuke vilket upplevdes av 

anhörigvårdaren som en förolämpning då denne känner den sjuke bäst (Brobäck & Berterö 

2003) Det kunde även handla om att inte bli lyssnad på vid beslutsfattande kring vården (Jo, 

2007) och att inte bli hörd rörande sina behov av hjälp från vårdpersonalen för att själv kunna 

vårda den sjuke (Gunnarsson & Öhlen, 2006). Anhörigvårdare kunde uppleva att de blev 

nonchalerade i sitt eget hem av sjukvårdspersonalen då de inte sågs som en del av vårdteamet 

eller togs för givet (Brobäck & Berterö 2003). Anhörigvårdarna kunde i vissa fall uppleva att 

sjukvårdspersonalen behandlade dem och den sjuke som ett nummer eller objekt och att 

vården de fick var opersonlig. Känslor av oro och olust uppkom när sjukvårdspersonalen inte 

hade tillräckligt med vetskap om den sjukes tillstånd, när anhörigvårdarna upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte kommunicerade med varandra och när vården var opersonlig 

(Stajduhar et al.,2010). 

 

6.3 Relationer och stöd 

 

6.3.1 Den sjuke 

 

Anhörigvårdare upplevde att relationen till den anhörige fördjupades under vårdtiden (Fisker 

& Strandmark, 2007; Jo et al., 2007; Gunnarsson & Öhlén 2006; Morasso et al., 2008). 

Situationen de befann sig i och betydelsen av denna gjorde dem uppmärksamma på hur 

mycket de älskade varandra (Morasso et al., 2008), gemenskapen och kärleken stärktes med 
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vetskapen om att den sjuke var döende (Fisker & Strandmark, 2007; Proot et al., 2003). Det 

fanns en önskan från anhörigvårdarna om att få vara tillsammans med den sjuke de sista 

dagarna i dennes liv, då man ville dela upplevelsen, ha en meningsfull gemenskap och kunna 

ge en villkorslös vård (Fisker & Strandmark, 2007). När den sjuke anhörige försämrades 

fysiskt eller psykiskt påverkades även anhörigvårdarnas psykiska mående. Omvänt upplevde 

anhörigvårdarna att de mådde bra när den sjuke var välmående (Munck et al., 2008; Proot et 

al., 2003; Morasso et al. 2008). Anhörigvårdare kunde uppleva brist på stöd från den sjuke 

anhörige då denne uppfattades som motsträvig, otillfredsställd med vården, eller inte berättade 

hur denne ville ha det. Det kunde även gälla situationer där anhörigvårdaren upplevde att den 

sjuke anhörige krävde mer hjälp av anhörigvårdaren än vad denne ansåg var nödvändigt (Proot 

et al., 2003). Anhörigvårdaren upplevde sig många gånger som en stöttepelare för den sjuke, 

då denne tröstade och ingav hopp hos den sjuke och sig själv (Munck et al., 2008). Likaledes 

kunde anhörigvårdaren uppleva sig tröstad av den döende (Fisker & Strandmark, 2007). 

 

6.3.2 Familjen 

 

Anhörigvårdare kunde uppleva att de inte fick tillräckligt med stöd från familj och vänner 

(Proot et al., 2004; Jo et al., 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006; Perrault et al., 2004; Stajduhar 

et al., 2010). Bristamde stöd kunde innebära att inte bli tillfrågad om hur man mådde(Proot et 

al., 2003), eller en upplevelse av bristande engagemang från vänner och familj (Perrault et al., 

2004) samt att familjemedlemmar inte var lyhörda för anhörigvårdarens emotionella behov (Jo 

et al. 2007). Att uppleva bristande stöd ledde till en känsla av ensamhet (Proot et al., 2003; Jo 

et al., 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006). Enligt Morasso et al. (2008), upplevde 

anhörigvårdare att familjens sammanhållning blev starkare av den nya situationen, något som 

beskrevs som en av de mest positiva upplevelserna under vårdtiden. Anhörigvårdarna 

upplevde sig tacksamma över den praktiska hjälpen som familjen kunde erbjuda så som att 

städa och laga mat (Perrault et al., 2004).  

 

6.3.3 Sjukvårdspersonal 

 

Stödet och hjälpen från sjukvårdspersonal upplevdes av anhörigvårdarna många gånger som 

bristfälligt (Perrault et al., 2004; Morasso et al., 2008; Brobäck & Berterö, 2003) och kunde 

bland annat röra den sjukes smärtlindning (Perrault et al., 2004), andra fysiska och psykiska 

behov hos den sjuke samt anhörigvårdarens egna behov (Morasso et al., 2008). Bristen på stöd 
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kunde även gälla, för få besök från sjukvårdspersonal (Perrault et al., 2004; Proot et al.; 2003; 

Stajduhar et al., 2010) samt att det var lång väntetid på natten eller för de som bodde på landet 

(Perrault et al., 2004). Att inte få tillräckligt med stöd från sjukvårdspersonal gav en känsla av 

att vara ensam (Morasso et al., 2008) och en känsla av hjälplöshet (Fisker & Strandmark, 

2007). Anhörigvårdarna hade ett behov av att få emotionellt stöd från sjukvårdspersonalen, att 

få delge sina känslor till någon och att ha någon som lyssnade (Morasso et al., 2008). Genom 

det emotionella stödet upplevde de att deras osäkerhet, rädsla och ensamhet minskade (Proot 

et al., 2003). Anhörigvårdare upplevde att besöken från sjukvårdspersonal var ett stöd och 

bidrog med mening till den förändrade livssituationen samt lindrade lidandet (Fisker & 

Strandmark, 2007). Det kändes tryggt för anhörigvårdare att få hjälp av samma vårdpersonal 

under hela vårdtiden, vilket skapade en god relation. Att ses som en del av vårdteamet gav en 

känsla av samhörighet något som även stärkte relationen till sjukvårdspersonalen (Brobäck & 

Berterö, 2003) och upplevdes som mycket stödjande (Proot et al. 2003) 

 

6.4 Känslor av tillfredställelse och utveckling 

 

När anhörigvårdarna såg tillbaka på sin tid som vårdgivare hade de svårt att förstå samt var 

förvånade över hur de hade klarat av den tunga bördan som hade legat på deras axlar 

(Gunnarsson & Öhlen, 2006; Jo et al), de hade funnit styrkor de inte visste om att de hade 

(Gunnarsson & Öhlen, 2006).  De uttryckte en tillfredställelse över att ha bemästrat den svåra 

situation som de befunnit sig i (Fisker & Standmark, 2007) och de upplevde en känsla av 

lättnad över vetskapen att de gjort allt de kunnat för den sjuke (Proot et al. 2003; Perreault et 

al. 2004). Anhörigvårdarna upplevde en personlig utveckling utifrån sina upplevelser att vårda 

en sjuk och döende anhörig (Morasso et al. 2008) och upplevde en känsla av kontroll då de 

själva fått sätta gränser och besluta över sin delaktighet i vården (Proot et al. 2008). 

 

7 DISKUSSION 

 

7.2 Metoddiskussion 

I det inledande skedet av uppsatsskrivandet diskuterade vi kring avgränsningar av syftet. Till 

en början funderade vi på att endast undersöka makars upplevelser när deras andra hälft var 

döende och vårdades palliativt. Vi valde att titta på palliativ hemsjukvård då vi i en rapport 

från socialstyrelsen läst att det blir allt vanligare att palliativa patienter dör hemma. Detta 
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visade sig i sökningsförfarandet vara en alltför snäv avgränsning då vi ville undersöka relativt 

aktuell forskning. Vi försökte utöka syftet till att beröra upplevelser hos närståendes till 

döende patienter, vilket då innefattade både familj och vänner. Ju mer vi läste om palliativ 

vård i Sverige så förstod vi att familjen, har en stor del i vården och omsorgen då patienten 

vårdas i hemmet. I och med detta beslutade vi oss slutligen att undersöka anhörigvårdares 

upplevelser av att vårda samt upplevelser av palliativ vård i hemmet.  

I sökningförfarandet användes sökordet Terminal Care istället för palliative care, då vi ansåg 

att detta låg närmare det svenska begreppet vård i livets slutskede. Vi kunde inte använda oss 

konsekvent av alla sökord i alla databaser då de inte fanns som ämnesord. Vi fick då göra en 

avvägning för att bestämma vilka sökord vi fann hade liknande betydelse. Det är möjligt att 

våra bedömningar kan ha påverkat vilka studier som hittats i de olika databaserna.  

Då det valda ämnet berörde upplevelser hos anhörigvårdarna så fann vi mestadels kvalitativa 

studier som vi ansåg svarade mot vårt syfte samt höll en hög kvalitet. Alla inkluderade artiklar 

är kvalitativa vilket skulle kunna medföra att trovärdigheten i resultatet försvagas.  

Kvalitetsbedömningar gjordes med utgångspunkt i Willman och Stoltz (2002) exempel på 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Vi valde som tidigare 

nämnts att sätta poäng för varje fråga i protokollet. I och med att det endast var 15 poäng som 

kunde delas ut maximalt upplevde vi att det blev en snäv gräns mellan de olika nivåerna på 

kvalitet. Då varje fråga i protokollet innefattade stora områden och där varje område 

innefattade bedömningar av flera aspekter kändes det stundvis svårt att dela ut endast en 

poäng. Vi anser att vi gemensamt har diskuterat varje artikel noga och reflekterat kring 

poängsättningen och att vi genom detta gjort artiklarna rättvisa. Artiklar som tilldelades låg 

kvalitet samt de som vi ansåg var för otydliga i sitt syfte ratades.  

Allt vårt analysmaterial var på engelska och bestod av 270 meningsenheter. Meningsenheterna 

översattes till svenska innan de kondenserades ner till kortare stycken. Vi valde att översätta i 

detta steg då vi ansåg att det var lättast för oss att här bevara textens betydelse.  

Inga studier exkluderades från vår litteraturstudie på grund av ursprungsland. Vi diskuterade 

fram och tillbaka om ursprungslandet skulle ha någon betydelse och kom slutligen fram till att 

upplevelsen av att vårda en döende anhörig enligt vår mening borde vara universell och inte te 

sig annorlunda beroende på vilket land man bor i. Vi ville inte gå in med föreställningen om 
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att upplevelsen skulle vara annorlunda beroende på kultur. Vi är däremot medvetna om att 

vårdkulturen och vården som organisation ser olika ut i olika delar av världen. Vi tänker oss 

att det exempelvis kan innebära att man blir erbjuden olika grader av hjälp från sjukvården. Vi 

tror även att det kan finnas kulturella skillnader i hur sjukvården värderar familjens roll och 

hur familjen själv värderar sin roll. Här kan kanske upplevelserna hos anhörigvårdare gällande 

sjukvården kunnat skilja sig. Vi fann dock inga användbara studier från andra länder än 

Sverige, Kanada, Nederländerna samt en studie från Italien som motsvarade vårt syfte. Vi tror 

att detta kan bero på att det framförallt i Sverige och Kanada är aktuellt med familjefokuserad 

omvårdnad och många studier här undersöker anhöriga och familjers upplevelser i 

omvårdnadskontexter. Då vi endast fann studier från västerländska kulturer har vi inte kunnat 

presentera och diskutera eventuella skillnader eller likheter mellan olika kulturer. 

Till vår litteraturstudie har vi valt att applicera två teorier som vi finner har stor relevans för 

vårt syfte, systemteori och KASAM. När en familjemedlem drabbas av dödlig sjukdom 

påverkas utan tvivel övriga familjemedlemmar. Detta gäller speciellt då någon i familjen tar på 

sig rollen som anhörigvårdare. I och med vårt syfte fann vi det naturligt att använda oss av 

systemteorin då denna berör hela familjen. Aron Antonovskys (1991) teori -känsla av 

sammanhang menar vi har sin utgångspunkt i människors upplevelser. Vi har valt att diskutera 

begreppet känsla av sammanhang utifrån de tre komponenterna hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. Vilka upplevelser hos anhörigvårdarna som kan ha stärkt respektive försvagat 

komponenterna. Vi anser oss inte med vårt material kunna dra några slutsatser om de enskilda 

individernas KASAM utan endast identifiera upplevelser som vi tolkar skulle kunna påverka 

KASAM. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens syfte var att belysa upplevelser hos anhörigvårdare till palliativa patienter 

som vårdas i hemmet. Resultatet visade att anhörigvårdarna upplevde sitt liv förändrat på 

många sätt till följd av familjemedlemmens sjukdom. God kommunikation med professionella 

vårdgivare var viktigt för anhörigvårdaren likaväl som att bli sedd och erkänd som vårdgivare. 

Relationer med och stöd från omgivningen ansågs också betydelsefullt.  

 

Upplevelsen av att livet påverkas som följd av den anhöriges sjukdom var något som 

genomsyrade stora delar av resultatet. För många av anhörigvårdarna var det en helt ny och 
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obekant situation att vårda en döende anhörig vilket medförde att de fick åta sig en ny roll 

(Brobäck & Berterö, 2003). Vårdandet innebar en förändrad vardag med nya och främmande 

rutiner (Fisker & Strandmark, 2007). Anhörigvårdare upplevde sig vara isolerade i sitt eget 

hem (Brobäck & Berterö, 2003; Fisker & Strandmark, 2007; Proot et al., 2003; Perrault et al.; 

2004), då deras tidigare aktiviteter (Perrault et al., 2004) och sociala kontaktnät begränsades 

(Fisker & Strandmark, 2007). Det framgår här liksom i Wright & Leheys (2005) beskrivning 

av systemteorin att när en familjemedlem drabbas av sjukdom så påverkas även de övriga 

familjemedlemmarna. Livet förändras inte enbart för den sjuke utan alla i systemet som 

familjen utgör berörs av den nya situationen. Även Wennman-Larsen och Tishelman (2002) 

påtalar att ett ansvar för en döende familjemedlem till stor grad påverkar anhörigvårdarens liv. 

De anhöriga går in i en vårdgivarroll som kan innebära nya utmanande situationer så som 

obekanta omvårdnadsuppgifter (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Sjukvårdspersonal 

måste ha en förståelse för att var patient är en del av ett system, ett sammanhang. Det är därför 

av stor vikt att även uppmärksamma anhöriga och deras betydelse för patienten. Patienter och 

anhöriga förstås bäst utifrån sitt sammanhang och att se till helheten och studera interaktioner 

mellan familjemedlemmar kan ge sjuksköterskan en djupare förståelse för var persons sätt att 

fungera (Wright & Lehey, 2005). 

 

Wright & Leahey (2005) beskriver även att en människa är förutom familjen del i flera system 

i samhället t.ex. på sin arbetsplats eller skola. Hon kan även i familjen ha flera olika roller 

såsom mor, syster eller dotter. Vi fann i vårt resultat att anhörigvårdarna upplevde det som 

svårt att i den rådande situationen kombinera sina olika roller. Att vårda sin anhörige samtidigt 

som att sköta sitt vanliga arbete gav en känsla av att alltid vara på fel plats vid fel tillfälle 

(Brobäck & Berterö, 2003; Stajduhar et al., 2010). Många anhörigvårdare upplevde även ett 

ansvar och krav på sig att ta hand om sin övriga familj och sina barn, de upplevde en svårighet 

att kombinera rollen som förälder och anhörigvårdare (Stajduhar et al.,2010). 

 

Den anhörige fick i och med sjukdomen andra behov än tidigare, detta medförde att 

anhörigvårdaren många gånger satte sina egna behov och mående åt sidan (Proot et al., 2003; 

Stajduhar et al., 2010., Fisker & Strandmark, 2007; Brobäck & Berterö, 2003; Gunnarsson & 

Öhlén, 2006). I Sutherlands (2009) studie som baseras på anhörigvårdare till patienter som 

vårdas på hospice, framkom det att anhörigvårdarna förbisåg sin egen hälsa då de upplevde det 

som en plikt att vårda sin sjuke anhörige. Vidare framkom att den sjukes tillstånd i hög grad 

styrde anhörigvårdarens mående, då den sjuke försämrades påverkade detta anhörigvårdarens 
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mående negativt (Munck et al., 2008; Proot et al., 2003; Morassa et al. 2008).  Milberg (2008) 

menar att förhållandet kan vara det omvända då även anhörigvårdarens mående påverkar den 

sjuke. Hon påpekar att det därmed är angeläget att sjukvårdspersonalen ger stöd till 

anhörigvårdarna då den sjuke påverkas av detta indirekt. Vi vill ännu en gång lyfta vikten av 

att sjuksköterskan har ett holistiskt tänkande i mötet och omvårdnaden av familjer där en 

familjemedlem befinner sig i ett palliativt skede.  

 

Det framgick i vårt resultat att anhörigvårdare även hade en önskan om att livet skulle fortgå 

som vanligt och att de skulle få behålla sina gamla vanor (Gunnarsson & Öhlén, 2006). Detta 

kan vi koppla till Antonovskys (1991) teori om KASAM. Vi tänker oss att önskan om att livet 

ska fortgå som vanligt grundar sig i att anhörigvårdarna vill hålla fast vid det som de anser 

vara förståeligt, sitt gamla liv och vanor då det är en struktur som de förstår. Wennman-Larsen 

och Tishelman (2002) menar att önskningar om att gå tillbaka till sitt gamla liv grundades i 

osäkerhet inför den situation som de befann sig i. Vi tolkar även att en önskan om att hålla fast 

vid gamla rutiner kan ses som en strategi för att hantera det faktum att ens anhörige är sjuk och 

döende, de gamla rutinerna kan fungera som resurser i anhörigvårdarnas liv.  

 

Brister i kommunikationen mellan sjukvårdpersonal och anhörigvårdare kunde medföra att 

anhörigvårdaren upplevde att de inte fick tillräckligt med information (Munck, 2008; Brobäck 

& Berterö, 2003; Proot et al., 2003). Relevant och lämplig information upplevdes som en hjälp 

för anhörigvårdaren att kunna hantera situationen och sin roll som vårdgivare (Proot et al, 

2003.; Stajduhar et al, 2010). Adekvat information medförde att vårdtyngden lättade, 

osäkerhet, ensamhet och rädsla minskade (Proot et al., 2003). Att informera och undervisa 

patienter och deras anhöriga är en del av sjuksköterskans profession och beskrivs i 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005). Vi kan utifrån vårt resultat dra slutsatsen 

att om sjuksköterskan inte kan kommunicera och informera patienter samt anhöriga på ett 

adekvat sätt blir konsekvensen ett lidande för anhöriga och patienter. Lidandet har i detta 

sammanhang uppkommit på grund av sjuksköterskans bristfälliga information till 

anhörigvårdaren, ett lidande orsakat av sjukvården, ett vårdlidande (Eriksson, 1994). Som 

nämnts ovan har Proot et al. (2003) funnit att lämplig information kan minska 

anhörigvårdarnas osäkerhet inför vårdgivarsituationen. Vi drar då slutsatsen att det som 

sjuksköterska inte bara är viktigt att informera anhörigvårdarna om vården utan även bekräfta 

deras vårdande. Något som således skulle kunna minska anhörigvårdarens osäkerhet gällande 

om denne utför vården på lämpligt sätt. Vi anser att kommunikation och information kan 



 

21 

 

relateras till Antovskys (1991) komponenter begriplighet och hanterbarhet. Genom att 

sjuksköterskan kommunicerar och informerar anhörigvårdaren om sjukdom, behandling och 

omvårdnad kan hon göra anhörigvårdarens tillvaro mer begriplig. Om eventuella 

kunskapsluckor hos anhörigvårdaren fylls eller att information om vad som kan hända i 

framtiden ges kan situationen bli mer begriplig för anhörigvårdaren. Vidare menar vi att 

anhörigvårdarens begriplighet i detta fall till stor del påverkar dennes hanterbarhet av 

situationen. Att inte förstå sin omvärld eller begripa vad som händer medför även att man inte 

veta hur man ska möta och hantera situationen. Vårt resonemang styrks även av 

socialstyrelsens rapport, I Livets slutskede- Anhörigas roll (2001) som beskriver att anhöriga 

många gånger strävar efter en ökad förståelse kring den rådande situationen. Att ha kunskaper 

sågs som ett sätt att vara beredd på vad ”framtiden skulle ge”, men även en förutsättning för 

att kunna ge lämplig vård. Ökad begriplighet kan vara ett sätt att ha kontroll över situationen 

vilket i sin tur kan leda till en ökad hanterbarhet. Även Ternestedt (2007) menar att 

anhörigvårdaren behöver förståelig information för att till fullo kunna vara delaktig i vården 

 

Många anhörigvårdare upplevde sig bli förbisedda av vårdpersonalen (Brobäck & Berterö, 

2003., Jo et al. 2007., Gunnarsson & Öhlen, 2006), de upplevde sig inte hörda vid 

beslutsfattande om vården (Jo et al., 2003) eller gällande sitt behov av hjälp från vårdpersonal 

(Gunnarsson & Öhlén, 2006). Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan man tolka det som att 

sjukvårdspersonalen är ett system. Som tidigare nämnts är en individ del av flera olika system 

(Wright & Lehey, 2005). Anhörigvårdaren ingår i ett familjesystem med sin sjuke anhörige. 

Anhörigvårdaren kan även ses som en del av systemet av vårdgivare runt den sjuke. Vi tolkar 

anhörigvårdarens upplevelser som att denne trotts sin vård och omsorg inte upplever sig ingå i 

sjukvårdspersonalens system eller vara en del av vårdteamet, då sjukvårdspersonalen inte låter 

dem medverka fullt ut. Att ses som en del av vårdteamet gav anhörigvårdaren en känsla av 

samhörighet med vårdpersonalen (Brobäck & Berterö, 2003), vilket verkade stödjande för 

anhörigvårdarna (Proot et al.2003). Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att det är viktigt att 

vårdpersonalen ser anhörigvårdaren som en resurs, en del av vårdteamet samt uppmärksamma 

anhörigvårdarens roll och betydelse. Ett sådant förhållningssätt till anhörigvårdaren är en hjälp 

för dem i vårdandet av den döende anhörige. Milberg och Strang (2006) har i en studie funnit 

att anhöriga som inte bjöds in i vårdteamet upplevde detta som att sjukvårdspersonalen 

uppfattade dem som en person som inte hade resurser att ge stöd till den sjuke. Då 

anhörigvårdaren inte blev bekräftade av sjukvårdspersonal som en viktig resurs, hämmades 

känslan av hanterbarhet (Milberg & Strang, 2004). Andershed (2001) beskriver att när 
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anhöriga kände förtroende för sjukvårdspersonalen och litade på dem kunde de uppleva 

delaktigheten i vården som meningsfull (Andershed, 2001). Vi kan härigenom se att 

Andershed (2001) och Milberg & Strangs (2004) studie visar att både meningsfullhet och 

hanterbarhet i situationen påverkas av anhörigvårdarens upplevelse av samarbetet med 

sjukvårdspersonalen. Vi vill uppmärksamma SSF:s (2004) definition av en anhörigvårdare då 

den påpekar att anhörigvårdaren utför sysslor inom vård och omsorg som sjukvårdspersonal 

annars skulle ha utfört. Den omvårdnad anhörigvårdaren utför borde således vara betydelsefull 

för sjukvårdspersonalen, då det kan ses som hjälp i sjukvårdspersonalens arbetsuppgifter. De 

båda arbetar för samma sak. 

 

Anhörigvårdare var beroende av andra människor för att kunna hantera situationen och de 

hade möjlighet att få stöd av den sjuke, sjukvårdspersonal och övriga familjen. 

Anhörigvårdaren upplevde att den sjuke anhörige gav stöd i form av tröst (Fisker & 

Strandmark, 2007), de kunde däremot upplevda bristande stöd då den sjuke inte 

kommunicerade och inte berättade om sina behov (Proot et al., 2003).  Enligt Wennman-

Larsen & Tishelman (2002) kunde svårigheter att kommunicera särskilt uppkomma när det 

gällde att tala om framtiden och hur livet skulle bli utan den sjuke. Att prata om den 

annalkande döden var svårt för båda parter (Gunnarsson & Öhlén, 2006). Svårigheter att 

kommunicera om döden tror vi kan grunda sig i en rädsla, vilket Ternestedt (1998) också 

beskriver, att döden kan i vår kultur ses som undangömd och att det finns en rädsla och 

osäkerhet för döden. Vi är medvetna om att alla familjer säkerligen har olika sätt att hantera ett 

annalkande dödsfall, att inte nämna den kommande döden kan tänkas vara en strategi att 

hantera situationen. Vi tror dock att det är av stor vikt att sjuksköterskan inte döljer 

information och att hon är öppen med vad som komma skall. Vårt resultat visar att 

anhörigvårdare kände en rädsla inför den sjukes kommande död (Gunnarsson & Öhlen, 2006; 

Proot et al., 2003). Anhörigvårdarna var rädda för att den sjukes död skulle bli smärtsam och 

tillfoga denne lidande (Gunnarsson & Öhlén, 2006). Upplevelser av maktlöshet uppkom när 

anhörigvårdaren såg att den sjuke led men inte kunde lindra lidandet (Jo et al.,2007;  Morassa 

et al., 2008;  Munck et al., 2008; Perrault et al., 2004; Fisker & Strandmark 2007). I dessa 

situationer anser vi att sjuksköterskan har ett viktigt ansvar genom att informera om den 

smärtlindring som finns att tillgå samt att se till att patienten verkligen erhåller en adekvat 

smärtlindring. Det kan hjälpa de anhöriga, minska deras oro och känslan av maktlöshet som 

uppkommer till följd av att den sjuke lider. Ett av den palliativa vårdens mål är att lindra den 

sjukes lidande (Socialstyrelsen, 2006) och indirekt även anhörigvårdaren i detta fall.  
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Anhörigvårdare kunde även uppleva att de inte fick tillräckligt med stöd från övrig familj och 

vänner (Proot et al., 2004; Jo et al., 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006; Perrault et al., 2004; 

Stajduhar et al., 2010). Att uppleva bristande stöd ledde till en känsla av ensamhet (Proot et 

al., 2003; Jo et al., 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006). Andershed (2001) beskriver i sin 

rapport att anhörigvårdare som hade kraft och möjlighet att be om hjälp och kräva hjälp av 

familj och andra kunde uppleva situationen som mer positiv än de som inte gjorde det. Att tro 

på sin egen förmåga och på sin delaktighet i vården bedömdes vara faktorer som talade för en 

stark känsla av sammanhang. Antonovskys (1991) påtalar att en människas upplevelse av 

hälsa och känsla av sammanhang påverkas av tillgången till generella motståndsresurser 

(GMR). En sådan resurs kan vara människans tillgång till socialt stöd från sin omgivning. Vi 

anser att sjuksköterskan kan stödja den anhöriga att bevara sina relationer då dessa kan öka 

hanterbarheten. Detta kan även gälla stödet från sjukvårdspersonalen, då Milberg och 

Strang(2007) har funnit att känslomässigt stöd, praktiskt stöd och stöd i form av information 

från sjukvårdspersonal underlättade för anhöriga att hantera sin situation. Vi fann i vår studie 

att anhörigvårdarna hade ett behov av att få emotionellt stöd från sjukvårdspersonalen 

(Morassa et al., 2008), det emotionella stödet minskade osäkerhet, rädsla och ensamhet (Proot 

et al., 2003).  

 

Vårt resultat har visat att det är betydelsefullt för anhörigvårdaren att bli sedd som en resurs 

och en del av vårdteamet runt den sjuke. Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att 

undersöka sjuksköterskans syn på anhörigvårdarens roll och dennes betydelse för vården av 

patienter som vårdas palliativ. Vad gör det svårt för sjuksköterskan att bjuda in anhöriga i 

systemet? Vi har endast funnit studier från en västerländsk kultur varför det hade varit 

intressant att i fortsatt forskning jämföra skillnader mellan olika kulturer. Finns det skillnader i 

upplevelser rörande palliativ vård i hemmet och vad beror dessa i sådana fall på, finns det en 

annan syn på döden, döendet och upplevelsen av vårdpersonalen? 

 

8 SLUTSATS 

 

Litteraturstudien visar att anhöriga som vårdar en sjuk och döende familjemedlem upplever att 

deras liv helt förändras. De får ta på sig en ny roll och får en förändrad vardag som innebär 

främmande rutiner samt att de upplever isolation i hemmet. God kommunikation med 

sjukvårdspersonal är viktigt för att få information som i sin tur medför att anhörigvårdare 
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bättre kan hantera sin roll som vårdgivare. Att bli bekräftad av sjukvårdspersonalen och 

erkänd som vårdgivare är betydelsefullt för anhörigvårdaren då en samhörighet med 

vårdpersonalen upplevs som stödjande. Många anhörigvårdare upplever ett bristfälligt stöd 

från de övriga familjemedlemmarna det medför en känsla av ensamhet i situationen. De 

uttryckte även ett behov av emotionellt stöd från sjukvårdspersonalen.   

 

Att sjuksköterskan har ett systemteoretiskt perspektiv i kontakten med patienten och dess 

anhöriga är betydelsefullt för hennes förståelse för situationen familjen befinner sig. 

Sjuksköterskan bör beakta att omvårdnaden och bemötandet av familjen har en påverkan på 

anhörigvårdares känsla av sammanhang. Utifrån denna litteraturstudie kan vi dra slutsatsen att 

sjuksköterskan är ett viktigt stöd för anhörigvårdaren i många aspekter. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan uppmärksammar anhörigvårdarens situation och bekräftar dem som en faktisk 

resurs. Det är även värdefullt att sjuksköterskan ger adekvat och individanpassad information 

som rör omvårdnaden av patienten samt tillgången till symtomlindring. Sjuksköterskan bör 

visa att hon finns tillgänglig för patient så väl som anhörigvårdare och visa dem samhörighet, 

på så vis kan hon skapa en god relation med dem.  
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BILAGA 1 – ARTIKELMATRIS 

 

NR FÖRFATTARE 

LAND, ÅR 

TIDSKRIFT 

TITEL 

SYFTE METOD RESULTAT KVALITET 

 1 Jo, S., Brazil, 

K., Lohfeld, L 

& Willison, 

K(2007) 

 

Kanada 

 

Palliative and 

support care 

Caregiving at 

the end of life: 

Perspectives 

from spousal 

caregivers and 

care recipients 

 

Att undersöka 

perspektiven hos 

både make/maka 

som vårdar samt 

vårdtagaren, vad 

gällande upplevelsen 

av att vårda i livets 

slutskede i 

hembaserad palliativ 

vård. 

 

Kvalitativ, semistrukturerad 

intervju 

Urval: Strategiskt urval. 10 

deltagare, 7 kvinnor och 3 män. 

Alla anhörigvårdare var 

make/maka Alla deltagare hade 

tidigare medverkat i en annan 

studie som forskare genomfört 

rörande vården av terminalt sjuka 

patienter. 

Analys: Intervjuerna 

bandinspelades för att sedan 

transkriberas. En summering av 

varje intervju skickades till 

deltagaren för feedback, 

eventuella ändringar gjordes i 

texterna. Data kodades. 

 

Anhörigvårdare identifierade 

många negativa reaktioner av 

vårdgivandet, så som utmattning 

eller trötthet, depression, ilska 

och sorg, ekonomisk påfrestning 

och tidsbrist. Anhörigvårdare 

uppskattade hemsjukvården men 

de uttryckte behov av mer hjälp. 

De uttryckte svårigheter i 

kommunikationen med 

professionella vårdgivare och 

ansåg att samordningen av 

vården var dålig mellan olika 

vård instanser tjänster. 

Anhörigvårdare hade även 

positiva erfarenheter så som ett 

stärkt förhållande till sin 

make/maka samt att de funnit sig 

ha emotionella styrkor och 

färdigheter att klara av 

vårdgivandet. 

HÖG 



 

 

 

 

 2 Brobäck, G & 

Berterö, C 

(2003) Sverige 

European 

Journal of 

Cancer Care 

How next of 

kin experience 

palliative care 

of relatives at 

home 

Att identifiera och 

beskriva närmast 

anhörigas upplevelse 

av palliativ vård i 

hemmet 

Kvalitativ studie 

Fenomenologisk ansatts, 

semistrukturerad intervju 

Urval: Strategiskt urval. Med 6 

deltagare, varav 2 män och 4 

kvinnor. Av dessa var 3 fruar 2 

män 1 var dotter till patienten. 

Analys: Materialet analyserats 

utifrån Giorgis (1985) 

fenomenologiska 

forskningsansatts i sju steg. Två 

forskare har separat analyserat 

materialet och sedan gemensamt 

diskuterat för att finna identifiera 

fenomenets kärna. 

Anhörigvårdarna upplever an 

känsla av otillräcklighet och det 

var något som genomsyrade de 

fem teman: anpassning, 

medvetenhet, att bli sedd, 

känslomässig påverkan och 

känslor av osäkerhet 

MEDEL 

 3 Proot, I M., 

Abu-Saad, H 

H., Crebolder, 

H F J M., 

Goldsteen, M., 

Luker, K A & 

Widdershoven, 

G A M. (2003) 

Nederländerna 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Vulnerability 

of family 

caregivers in 

terminal 

palliative care 

at home; 

Att utforska 

upplevelser hos 

anhörigvårdare, 

deras behov av 

hemsjukvård samt 

vilken 

sjukvårdsinsatser de 

mottog. 

 

Kvalitativ studie, Grounded 

Theory, ostrukturerad intervju. 

Urval: Strategiskt urval. 13 

deltagare varav 2 män och 11 

kvinnor. 9 st var partners till 

patienten, 3 var döttrar och 1 son. 

Deltagarna var över18 år. 

Analys: De första genomförda 

intervjuerna analyserades 

samtidigt som andra de andra 

Huvudkategorin var sårbarhet, 

faktorer som påverkade 

vårdgivarens sårbarhet, positivt 

och negativt, identifierades. 

Faktorer som ökade sårbarheten 

var: Vårdtyngden, begränsade 

aktiviteter, rädsla, osäkerhet, 

ensamhet, att möta döden och 

bristen på stöd. Faktorer som 

minskade sårbarhet var: 

MEDEL 



 

 

 

balancing 

between 

burden and 

capacity 

intervjuerna genomfördes. Data 

kodades. Koderna grupperades, 

jämfördes och kategoriserades till 

begrepp. Både beskrivande 

kodnig och teoretisk kodning 

användes. Beskrivande kodning 

för att utforska erfarenheter och 

behov, teoretisk kodning för att 

utveckla en teori för att kunna 

klargöra relationer mellan 

begrepp och för att underlätta 

utvecklandet av en teoretisk 

referensram. Efter åtta 

analyserade intervjuer 

utvecklades en preliminär teori. 

De kvarvarande 5 intervjuerna 

användes för att validera denna 

teori. 

Att fortsätta med sina tidigare 

aktiviteter, hopp, behålla 

kontrollen, tillfredställelse, ett 

gott stöd. 

 

 

 4 Stajduhar, I K., 

Martin, W & 

Cairns, M. 

2010 

Kanada 

Palliative and 

Supportive 

Care 

What makes 

grief difficult? 

Perspectives 

from bereaved 

family 

caregivers and 

Syftet var att 

undersöka om det 

fanns några faktorer 

under tiden som 

vårdgivare som 

gjorde sörjandet 

svårt. 

Frågeställningen 

var: Fanns det något 

Kvalitativ studie, med intervjuer.  

Urval: Strategiskt urval. 

Informanterna hade deltagit i en 

tidigare studie som författarna 

utfört.19 deltagare 

14 kvinnor och 5 män. 13 av 

dessa var make/maka, 4 var vuxna 

barn, 2 var syster eller faster till 

patienten. 

Tre teman framkom:  

Att hantera händelser i det 

vardagliga livet, så som dubbla 

vårdansvar, relationer, 

ekonomisk oro samt att ha en 

anställning 

Att hantera utmaningar relaterat 

till vårdgivarsituationen som 

Hälsoproblem och 

MEDEL 



 

 

 

healthcare 

providers of 

advanced 

cancer patients 

som hände under din 

tid som 

anhörigvårdare som 

försvårade/påverkad

e din sorg 

 

Anlays: Författarna använde sig 

av tolkande tematisk analys Det 

bandinspelade materialet 

transkriberades, lästes individuellt 

av alla tre författarna, kodades för 

att sedan delas in i olika begrepp 

 

undanhållande av information 

Att möta sjukvården som rörde: 

bristfällig information om 

patientens hälsa, 

tillgång till korrekt och lämplig 

information 

och tillhandahållande av tjänster 

 5 Fisker, T. & 

Strandmark, 

M. 

(2007) 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Science 

Experiences of 

surviving 

spouse of 

terminally ill 

spouse: a 

phenomenolog

ical study of an 

altruistic 

perspective. 

 

Syftet är att belysa 

upplevelsen hos 

överlevande 

släktingar i samband 

med deras vård 

hemma av sin 

terminalt sjuka, 

döende make/maka.  

 

Kvalitativ studie, fenomenologisk 

ansatts, semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: Strategiskt urval. 8 st 

deltagare, 6 kvinnor och 2 män. 

Deltagarna var make eller maka 

och över 20 år. 

Analys: Materialet analyserades 

enligt Giorgis (1985) analys av 

deskriptiv fenomenologi, som 

innebär fyra steg. 1. Lyssna och 

läsa igenom data tills innerhållet 

blivit förståeligt.2. Leta efter 

meningsbärande enheter utifrån 

fenomenet som studerats. 3. Varje 

meningsbärande enhet studerades 

utifrån syftet av studien. Sedan 

tolkade författarna texten genom 

reflektion, intuition och 

reducering.4. Materialet 

Det var ett kärleksfullt löfte till 

döende make/maka att vårda 

denne hemma så att denne skulle 

kunna behålla sin autonomi och 

integritet. I detta löfte delade 

makarna sorgen, det vardagliga 

livets sönderfall och samt 

upplevde hjälplöshet inför sin 

situation. För att kunna hålla sitt 

löfte var anhörigvårdaren 

altruistisk och bortsåg från sina 

egna behov för att kunna tillgodo 

se den sjukes behov.  

.  

  

HÖG 



 

 

 

kategoriseras i enhetliga teman. 

6 Perreault, A., 

Fothergill-

Bourbonnais, F 

& Fiset, V. 

2004 

Kanada 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

The experience 

of family 

members 

caring for a 

dying loved 

one. 

 

Syftet var att belysa 

upplevelsen hos 

anhörigvårdare till 

en döende som 

vårdas hemma och 

hur anhörigvårdarna 

behöll den rollen 

tills patienten antogs 

till en palliativ 

vårdenhet 

Kvalitativ, Fenomenologisk, 

Semistrukturerad intervju. 

Urval: 

Ändamålsenligt/strategiskt. 

Patienter fick identifiera sin 

anhörigvårdare. 8 deltagare, 7 

kvinnor & 3 män. 6 st var 

anhörigvårdare och 4 st var 

stödperson. Anhörigvårdarna var 

mellan 63-74 år, Stödpersoner 30-

53 år. 

Analys: Hermeneutisk analys 

enligt Giorgi, (1975) 

Anhörigvårdare hade en känsla 

av hjälplöshet som var relaterad 

till sjukdomens progression, 

deras oförmåga att lindra smärta 

och obehag, och beslutsfattandet 

gällande patientens inläggning 

på sjukhus.    

HÖG 

 7 Morasso, G., 

Costantini, M., 

Di Leo, S., 

Roma, S., 

Miccinesi, G., 

Franco Merlo, 

D & Beccaro, 

M 

2008 

Italien 

 

Psycho-

Oncology  

End-of-life 

care in Italy: 

personal 

experience of 

family 

Caregivers. A 

content 

analysis of 

open questions 

from the 

Syftet var att 

beskriva den 

emotionella och 

praktiska 

upplevelsen hos en 

representativ grupp 

av Italienska icke-

professionella 

vårdgivare när de 

vårdar en terminalt 

sjuk familjemedlem. 

Kvalitativ, Semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: Strategiskt urval. 1231 

deltagare. 351 av dessa var män, 

807 var kvinnor. Alla deltagare 

var över 18år. 

Analys: Innehållsanalys enligt 

Garcia (2004). 

Att hjälpa en döende 

familjemedlem under de sista 3 

månaderna i livet innebär 

negativa upplevelser såsom stor 

fysisk och mental stress, 

hjälplöshet och ilska. 

Anhörigvårdarna hade även 

positiva upplevelser, vårdandet 

innebar en personlig utveckling 

för anhörigvårdaren samt att 

familjens band blev starkare. 

 

MEDEL 



 

 

 

Italian Survey 

of the Dying of 

Cancer 

(ISDOC) 

 8 Munck, B., 

Fridlund, B & 

Mårtensson, J 

2008 

Sverige 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Next-of-kin 

caregivers in 

palliative 

homecare- 

from control to 

loss of control 

 

Syftet var att 

beskriva situationer 

som påverkar 

anhörigvårdares 

förmåga att klara av 

palliativ vård i 

hemmet. 

 

Kvalitativ studie, 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval: Strategiskt urval. 

9 deltagare, 5 män och 4 kvinnor. 

5 var makar till patienten, 3 var 

makor, 1 var barn. 

Analys: Analysen genomfördes 

utifrån Flangan (1954). 

Intervjuerna transkriberades och 

lästes om flera gånger för att en 

klar bild om vad som sagts. 

Positiva och negativa upplevelser 

identifierades. Upplevelserna 

klassificerades i grupper och 

ordnades i subkategorier och 

sedan kategorier. 

 

Två huvudteman presenterades; 

behålla kontrollen och förlora 

kontrollen. Behålla kontrollen 

genom att vara tillgänglig 24 h 

om dygnet, stötta och ha det fulla 

ansvaret för patientens behov. 

Anhörigvårdarna upplevde att de 

förlorade kontrollen då de 

upplevde bristfälligt stöd från 

sjukvårdspersonalen . De 

upplevde sig som otillräckliga 

när deras fysiska energi inte 

räckte till samt när de upplevde 

tidsbrist 

HÖG 

 9 Gunnarsson, H 

& Öhlén, J. 

2006 

Sverige 

 

Mortality 

Spouses’ grief 

before the 

patients death: 

Retrospective 

Syftet var att 

retrospektivt 

utforska upplevelsen 

hos make/maka till 

någon som avlidit 

Kvalitativ studie, fenomenologisk 

ansatts, semistrukturerad intervju. 

Urval: Strategiskt urval  

12 deltagare varav 9 kvinnor och 

3 män. 

Sorgens början var när 

anhörigvårdaren insåg att 

partnern snart skulle dö. När 

sorgen växte fram innebar detta 

en förändrad relation med 

HÖG 



 

 

 

experiences 

related to 

palliative 

homecare in 

urban Sweden 

och som vårdats av 

ett palliativt 

hemsjukvårdsteam. 

Detta för att nå en 

djupare förståelse 

för betydelse av 

make/makas sorg 

innan patientens död 

Analys: Data analyserades enligt 

en fenomenologisk hermeneutisk 

metod.  

 

döende anhörige. 

Anhörigvårdarna upplevde 

känslor av hjälplöshet och 

ensamhet i sin situation. 

För att hålla sorgen på avstånd 

fokuserade anhörigvårdarna på 

att göra det yttersta för den sjuke 

partnern. De försökte leva som 

vanligt för att hantera sorgen. 

Anhörigvårdarna upplevde att 

tiden rann iväg samtidigt som 

den stod stilla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

BILAGA 2 - SÖKTABELL 

 

CINAHL 

SÖKORD TRÄFFAR LÄSTA 

TITLAR 

LÄSTA 

ABSTRAKT 

LÄSTA 

ARTIKLAR 

ANVÄNDA 

ARTIKLAR 

Terminal care* 17 923 0 0 0  

Spouses 2 533 0 0 0  

Terminal care* 

AND Spouses 

111 111 22 6 Nr 4, nr 9 

Family* 49 483 0 0 0  

Caregivers 7 887 0 0 0  

Terminal care* 

AND Family* 

AND Caregivers 

245 245 28 4 Nr 7, nr 1, nr 6 

Caregiver burden 2 745 0 0 0  

Home health care 4 435 0 0 0  

Terminal care* 

AND Caregiver 

burden  

186 186 5 

 

 

 

 

Nr 3, nr 6, nr 8 

Terminal care* 

AND Home 

Health Care AND 

Family 

 

80 80 10 4 Nr 1, r 3, nr 5, 

Family attitudes 

 

 

6666 

 

0 0 0  

Terminal care* 

AND Home 

health care AND 

Family attitudes 

18 

 

 

 

18 

 

4 

 

1 Nr 2 

 

Stajduhar 61 61 12 2 Nr 4 

 

 

PsycINFO 

 

SÖKORD 

 

TRÄFFAR 

 

LÄSTA 

TITLAR 

 

LÄSTA 

ABSTRACT 

 

LÄSTA 

ARTIKLAR 

 

VALDA 

ARTIKLAR 

Terminal ill 

patients 

2761 0 0 0  

Spouses 6067 0 0 0  

Terminal ill 

patients AND 

Spouses 

26 26 12 3 Nr.5 

Family 

 

62846 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 



 

 

 

Cargivers 10937 0 0 0  

Terminally ill 

patients AND 

Family AND 

Caregivers 

73 73 12 2  

 

Attitudes 141410 0 0 0  

Terminally ill 

patients AND 

Family AND 

AND Attitudes 

82 82 2 0 

 

 

Caregiver 

burden 

 

3009 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Terminal ill 

patients AND 

Family AND 

Caregiver 

burden 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

PUBMED 

 

SÖKORD 

 

TRÄFFAR 

 

LÄSTA 

TITLAR 

 

LÄSTA 

ABSTRACT 

 

LÄSTA 

ARTIKLAR 

 

VALDA 

ARTIKLAR 

Terminal Care 35481 0 0 0  

Spouses 5203 0 0 0  

Terminal Care 

AND Spouses 

175 175 5 2 Nr 7 

Caregiver 15820 0 0 0  

Family 198291 0 0 0  

Terminal Care 

AND 

Caregiver 

AND Family 

286 286 10 6 Nr 3, nr 6, nr 

7  

Homs Nursing 8151 0 0 0  

Terminal Care 

AND Home 

Nursing AND 

Family 

167 167 15 3 Nr 3, nr 6, nr 

7 

 

 

Attitude  0 0 0  

Terminal Care 

AND 

Caregiver 

AND Family 

AND Attitude 

128 128 5 3 Nr 6 

 

 

 

 



 

 

 

 

BILAGA 3 - KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVALITATIV METOD 

 

Med utgångspunkt i Willman och Stoltz (2002) exempel på protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/problematisering?   1p 

 

Patientkarakteristika  Antal 

   Ålder 

   Man/Kvinna 

 

Är kontexten presenterad?    1p 

 

Etiskt resonemang?    1p 

 

Urval?    

-Relevant?     1p 

-Strategiskt?     1p 

 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet?   1p 

-datainsamling tydligt beskrivet?   1p 

-analys tydligt beskriven?    1p 

 

Giltighet 

-är resulatet logiskt, begripligt?   1p 

-tillräckligt med material?    1p 

-tillräckligt analyserad?    1p 

 

Kommunicerbarhet 

-redovisas resultatet klart och tydligt?   1p 

-redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 1p 

 

Framkommer något nytt, nyhetsvärde?  1p 

 

Huvudfynd 

Vilket/vilken fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

 Är beskrivning/analys adekvat?   1p 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

LÅG MEDEL HÖG 

 
 


