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Sammanfattning  

Bakgrund: Palliativ vård innebär att patientens sjukdom inte kan botas och 

behandlingen inriktas på bevarande av livskvaliteten. Under pågående 

palliativ vård har många anhöriga behov av bekräftelse, delaktighet, 

avlastning, emotionellt stöd, information och samtal. Det är vanligt att 

anhöriga upplever lidande i samband med palliativ vård. Syftet var att belysa 

anhörigas behov i palliativ vård av äldre i hemmet. Metoden var systematisk 

litteraturstudie med sökningar i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed 

vilket resulterade i tio granskade och kvalitetsbedömda  artiklar. Resultatet 

visade att anhöriga hade behov av praktisk hjälp och uppskattade att delta i 

den palliativa vården. De hade behov av bekräftelse och emotionellt stöd från 

vårdpersonalen. Lättillgänglig information, god kommunikation, 

symtomkontroll, smärtlindring och att få ett bra avslut tillsammans med 

patienten var betydelsefullt. Det var viktigt att vården höll bra kvalitet och att 

vårdpersonalen visade på kompetens. Slutsatsen beskrev att studien kan 

bidra till en ökad medvetenhet bland vårdpersonal om vad anhöriga kan ha 

för behov i palliativ vård. Det kan medföra att onödigt lidande undviks och 

att anhöriga lättare kan gå vidare i sin sorgeprocess.  

Nyckelord  

Anhöriga, Behov, Palliativ vård, Äldre patienter, Vård i hemmet, Lidande 
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1. INLEDNING  

En kvinna med demenssjukdom bodde på ett särskilt boende. Hennes man blev akut sjuk i en 

stroke och låg inför döden på sjukhuset. Ingen av de anhöriga hade tid att följa med kvinnan 

till hennes man och ingen av personalen på boendet hade heller tid eller ansåg att det var deras 

arbetsuppgift. Därför kom aldrig kvinnan till sin mans dödsbädd, hon fick låta honom passera 

ut ur hennes liv utan att få säga adjö. Kvinnans sista minnen av sin man blev präglade av ett 

onödigt lidande. Hon hade kognitiva svårigheter på grund av sin demenssjukdom, men förstod 

tillräckligt för att inse att hennes man som hon hade levt tillsammans med hela sitt vuxna liv 

låg ensam på ett sjukhus inför döden. Det blev en kaotisk och problematisk tid för henne att 

vara sörjande och vilja vaka över och trösta sin döende make men inte kunna besöka honom. 

Denna självupplevda händelse har inspirerat oss och är vår drivkraft i att undersöka forskning 

om palliativ vård och anhöriga.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Palliativ vård 

Vad är palliativ vård?  

I Sverige dör cirka 90 000 människor varje år och 60% av dessa är 80 år eller äldre (Hjort, 

2010). Begreppet palliativ kommer från latinets ”pallium” som betyder mantel och från 

”palliatus” som betyder bemantlad. Manteln är en symbol för den vård och omsorg som ges 

till en patient som befinner sig i livets slutskede (Melin-Johansson, 2010). Den palliativa 

vården utgår från fyra hörnstenar och dessa bygger på symtomlindring, teamsamverkan, god 

kommunikation och relation mellan patient, anhöriga och vårdpersonal samt att ge stöd till 

anhöriga både under och efter vårdtiden (Socialstyrelsen, 2006). 

 

En läkare bestämmer när det är dags att ändra en kurativ behandling till palliativ behandling 

på medicinska grunder. I den kurativa behandlingen tas ibland risker som innebär att patienten 

kan utsättas för svåra biverkningar av behandlingen och eftersom chans till bot finns godtas 

dessa biverkningar. I den palliativa vården begränsas behandlingar så att biverkningar inte ska 

riskera att påverka livskvaliteten. Detta sker då läkaren anser att försök till botande 

behandling innebär för stort lidande för patienten och chansen för ett tillfrisknande inte är 

tillräcklig (Glimelius, 2005). Den palliativa vården delas vanligtvis in i en tidig och en sen fas. 

Den tidiga fasen kan vara lång medan den sena fasen är relativt kort och varar som mest i 

några veckor. När man övergår i den sena fasen ska läkare och sjuksköterska ha ett så kallat 
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brytpunktssamtal med patienten och eventuella anhöriga. I dessa samtal är det viktigt att bland 

annat informera om att vården kan erbjuda lindrande behandling. Detta för att patienten inte 

ska känna sig sviken eller lämnad och för att inte ta ifrån hoppet om ett meningsfullt liv trots 

obotlig sjukdom (Melin-Johansson, 2010). 

 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av palliativ vård 

Definitionen innebär att palliativ vård är ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och deras 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. Palliativ vård strävar efter att: Lindra smärta, bekräfta livet och betrakta döden som 

en normal process, inte påskynda eller skjuta upp döden, integrera psykologiska och 

existentiella aspekter i patientens vård, erbjuda stöd till patienter så att de kan leva så aktivt 

som möjligt fram till döden, erbjuda organiserat stöd till familjen så att de kan hantera sin 

situation under patientens sjukdom och efter dödsfallet, tillämpa teambaserat förhållningssätt 

som bemöter patienters och familjers behov, tillhandahålla stödjande och rådgivande samtal, 

främja livskvalitet och positivt påverka utvecklingen av sjukdom, vara tillämpbar tidigt i 

sjukdomsskedet och tillsammans med behandlingar som syftar till att förlänga livet samt 

genomföra nödvändiga undersökningar som ger bättre förståelse och omhändertagande av 

plågsamma symtom och komplikationer (WHO 2002 se Melin-Johansson 2010, s. 176). 

 

Innehållet i palliativ vård 

Glimelius (2005) beskriver olika aspekter inom den palliativa vården. En mycket viktig del är 

att inte överge patienten. Många patienter upplever rädsla över att bli övergivna när det inte 

längre ska ges kurativ behandling. Det är viktigt att markera för patienten och anhöriga att 

vårdpersonal fortfarande har en uppgift när behandlingen övergår från kurativ till palliativ 

vård. Ett sätt att visa detta på är att planera fortsatta vårdinsatser efter brytpunktssamtalet. En 

annan viktig aspekt i den palliativa vården är att vara lättillgänglig och hålla kontinuitet. 

Patienten och anhöriga ska informeras om vart de ska vända sig vid frågor och akuta behov 

vilket kan ge ökad trygghet i att bo kvar hemma. Det är viktigt att informera all inblandad 

personal om att patienten blivit palliativ, den nya målsättningen och att de känner till 

bakgrunden med vården. Det är också viktigt att ge patienten tillgång till den högsta 

medicinska kompetensen inom dennes sjukdomsområde så att patienten kan erhålla den 

senaste och mest effektiva palliativa behandlingen. Det är betydelsefullt att hjälp 
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kan ges snabbt på grund av att fysiska symtom exempelvis kan påverka andra besvär som är 

psykiska eller existentiella och det kan förvärra patientens lidande. Samtal är också en 

betydelsefull del i den palliativa vården. Det är av vikt att man som vårdpersonal ger patienten 

och anhöriga tillfälle att prata om sina känslor, visa att man lyssnar och ge dem bekräftelse. 

 

2.2 Lidande  

Katie Erikssons definition av lidande   

Tolkning av begreppet lidande kan vara något negativt eller ont, något människan måste leva 

med, en kamp eller så kan det ses som något konstruktivt och meningsbärande. Det finns 

olika former av lidande och dessa är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande är lidandet som upplevs vid sjukdom och behandling. Livslidande är 

exempelvis lidandet och sorgen efter att en nära vän gått bort och vårdlidande upplevs i en 

vårdsituation (Eriksson, 1994). 

 

Att ge upphov till vårdlidande kan vara att kränka patientens värdighet, straff, utföra 

maktutövning samt orsaka utebliven vård. Att kränka en patients värdiget är den vanligaste 

formen av vårdlidande. Genom att kränka fråntas patienten dess möjlighet att vara människa 

fullt ut. Detta kan ske genom konkreta handlingar och att inte se människan bakom patienten. 

Vårdlidande kan även orsakas av bestraffning som exempelvis att inte torka patienten runt 

munnen efter måltid vilket leder till förnedring. Maktutövning kan utföras genom att gå emot 

autonomin som exempelvis tvinga en patient att göra något mot dennes vilja eller att inte ta 

personen på allvar. Eriksson menar att det har blivit större fokus på högteknologin inom 

vården och då glöms människan bort i allt större grad. Genom att ge god vård som är etisk 

kan man eliminera det onödiga lidandet (Eriksson, 1994). 

 

Lidande kan vara förknippat med en kris som medför känslor som stress, hot och ångest för 

både anhöriga och den döende. Genom att som sjukskösterska förklara, informera och skapa 

meningsfullhet för de lidande kan man försöka minska lidandet i den palliativa vården 

(Eriksson, 1994). 

 

Lidande i palliativ vård  

Det finns olika typer av lidande: Psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt (Beck-Friis & 

Strang, 2005).  Enligt statens offentliga utredningar, SOU (2001:6) finns en del studier som 
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tyder på att många palliativa patienter lider fysiskt i onödan på grund av underbehandling med 

morfinpreparat. Det förekommer psykiskt lidande hos patient och anhöriga som kan ge 

uttryck i form av oro, ångest, depression, sorg och ilska. Anhöriga kan ställa sig frågor som 

hur de ska klara sig ekonomiskt och emotionellt utan den döende. Det sociala lidandet hos 

patienten kan innefatta känslan av att skiljas från anhöriga och det existentiella lidandet kan 

yttra sig genom att inte få prata om religiösa frågor och behov.  

 

Vårdpersonal kan minska lidandet genom att vara ett stöd. Stöd kan vara att visa acceptans 

över att patienten och anhöriga drabbats av sorg. Det är viktigt att lyssna på patienten och 

anhöriga och låta dem vara i fokus. Starka känslor kan finnas i samband med palliativ vård 

och vårdpersonalens uppgift är att acceptera dessa (Beck-Friis & Strang, 2005). Ibland kan 

anhörigas lidande vara svårare än patientens och om en anhörig själv lider kan denne inte ge 

sitt medlidande till patienten. Detta kan i sin tur leda till känslor som skam och skuld. Om 

patienten eller anhöriga utsätts för vårdlidande i den redan pressade situationen kan det 

resultera i ökat lidande. Genom att vara känslig för den andres lidande och smärta kan man 

kämpa för den andres lidande och försöka lindra det (Eriksson, 1994). Vid palliativ vård 

upplever patienten ofta saknad och förlust av något som exempelvis vänner, inkomst, hälsa 

eller drömmar vilket resulterar i sorg och lidande. Sorgen kan uttryckas i olika former som 

nedstämdhet, ilska eller gråt. Anhöriga kan uppleva tyngd över att dels belastas med sorgen 

som de själva bär på samtidigt som de måste ge sitt medlidande till patienten. När 

vårdpersonal visar empati och är engagerad ökar anhörigas förtroende och en neutral ställning 

kan göra att både patient och anhöriga känner att de har någon att vända sig till (Beck-Friis & 

Strang, 2005).  

 

2.3 Anhörigas perspektiv 

Anhöriga och patient påverkas av varandra  

Anhörigas oro är ofta större än patientens och forskning har visat samband mellan patientens 

psykiska och fysiska symtom och anhörigas ångestnivå. Detta innebär att ju sämre 

symtomkontroll patienten har, desto mer ångest kan anhöriga uppleva. Det finns också 

samband mellan ångestnivån hos anhöriga och kommunikationen till patienten. Det innebär 

att ju sämre kommunikation det är mellan anhöriga och patient, desto mer ångest upplever 

anhöriga. Därför är sjukvårdens uppgift att optimera behandlingen av symtomen hos patienten 

och försöka underlätta kommunikationen mellan patient och anhöriga. Anhöriga vill också 

förstå varför patienten har drabbats av sjukdom. Det är vanligt att anhöriga upplever känslor 
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av maktlöshet och vanmakt och en del upplever dessa känslor varje dag eller flera gånger i 

veckan. Det är också vanligt att anhöriga upplever känslor av otillräcklighet för att de inte kan 

stoppa sjukdomen (Milberg, 2005). 

 

Palliativ vård i hemmet 

Hemsjukvård definieras av Socialstyrelsen (2006) som ”Hälso-och sjukvård när den ges i 

personens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tiden. Åtgärder och insatser ska ha föregåtts av vård- och 

omsorgsplanering”. Enligt Melin-Johansson (2010) är syftet med palliativ hemsjukvård att 

bemöta behov som patienter och anhöriga har i livets slutskede. Viktiga områden att vara 

uppmärksam på och ta hänsyn till som vårdpersonal är att lindra symtom och psykosociala 

problem. Patienter som vårdas i hemmet i livets slutskede får ofta stöd från anhöriga och de 

kan uppfattas som medhjälpare som ger kärlek, skydd och stöd. Ibland gör anhöriga allt för att 

tillgodose den sjukes behov och det händer att anhöriga känner sig tvungna att vårda patienten 

på grund av att det är dennes önskan. I dessa situationer är det viktigt att sjuksköterskor och 

läkare i hemsjukvården ger anhöriga stöd för att de ska orka med den palliativa tiden. 

 

Kommunikation med anhöriga 

Att kommunicera med anhöriga i den palliativa vården handlar om att lyssna och bekräfta. 

Om det uppstår stunder av tystnad i ett samtal kan dessa vara nödvändiga och ge utrymme för 

reflektion och eftertanke. Det kan också vara så att anhöriga inte vill prata om sina tankar och 

funderingar. Det kan vara viktigt att anhöriga känner till att vårdpersonal är tillgängliga och 

finns om de behöver samtala. Anhöriga kan också vara i extra stort behov av muntlig och 

skriftlig information på grund av att det kan vara svårt att ta till sig informationen som ges 

(Melin-Johansson, 2010). Anhöriga har ibland behov av kontinuerlig information för att känna  

kontroll över situationen (Kvåle, 2001). Anhöriga kan ha behov av enskilda och kontinuerliga 

samtal med sjuksköterska där de får möjlighet att prata om sina känslor, få tröst och 

uppmuntran samt ställa frågor. Det kan medföra att de blir lugnade och på så sätt kan vården 

av den sjuka underlättas (Sjöberg & Hugoson, 1995). Kommunikation är en central del i 

palliativ kompetens. Det är viktigt att anhöriga får individanpassad information och hjälp med 

att se möjligheter för att göra gott för patienten (Milberg, 2005).        
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Anhörigas sorg 

Det är viktigt att uppmärksamma patientens och anhörigas sorg. Anhöriga kan ha svårt att 

uttrycka den inre sorg som de bär på och vissa upplever sig obligerade och att de måste vara 

starka för att kunna finnas där för patienten. Detta kan leda till att de inte kan ge utlopp för sin 

sorg. En del anhöriga har också beskrivit att de inte känner sig särskilt ledsna, bara oerhört 

trötta vilket kan leda till känslor av skuld. Hos många anhöriga uttrycker sig sorgen rent 

kroppsligt. Exempelvis kan benen kännas tunga, man kan känna sig fastklistrad i stolen och 

inte orka resa sig upp. En del anhöriga får svårt att andas eller har allmänt ont i kroppen. Det 

händer också att anhöriga upplever samma symtom som patienten, så kallade ”sympathetic 

symptoms”. Om patienten har en hjärtsjukdom kan den anhöriga få ont i hjärtat och om 

patienten har coloncancer får den anhöriga problem med tarmen (Ternestedt, 1998).  Sorgen 

utvecklas ofta successivt vid förväntade dödsfall under den döendes sista tid i livet. Detta 

innebär att anhöriga har ett så kallat föregripande sorgearbete vilket innebär att de börjat sörja 

när patienten är i livet (Melin-Johansson, 2010). 

 

Döden angår oss alla – De anhörigas perspektiv 

Döden angår oss alla är en sammanställd rapport från en utredning gjord av kommittén om 

vård i livets slut som kom ut år 2000 (SOU, 2001:6). I denna har kommittén kommit med råd 

och förslag till Sveriges regering om hur den palliativa vården bör utformas. Det finns en del 

konkreta råd om hur anhörigas eller närståendes behov ser ut och hur de ska hanteras. Enligt 

rapporten behöver anhöriga  känna att de har stöd av vårdpersonal för att en värdig död ska 

vara möjlig för patienten. Det krävs vård- och omsorgspersonal på plats dygnet runt samt 

möjlighet att snabbt få kontakt med ansvarig läkare och sjuksköterska. Anhöriga kan känna 

stor psykisk press för att de ska klara av att hantera vården av patienten och de kan känna ett 

misslyckande när de inte orkar med situationen. Denna upplevelse av misslyckande kan leda 

till psykiska problem. Därför är det viktigt att personalen visar stöd och informerar om vilka 

möjligheter till stöd som finns för anhöriga. Anhöriga har bland annat rätt till stödjande 

samtal under processen som patienten är döende. 

 

Anhörigas behov i palliativ vård 

I studier har det framkommit att delar av den palliativa vården som värdesätts av anhöriga är 

kompetens, tillgänglighet dygnet runt, personalens attityd och kontinuitet. Anhöriga 

värdesätter att träffa samma vårdpersonal under hela processen för att därigenom bygga 

vidare på relationen som finns och därmed slippa lägga energi på att berätta hur situationen är 
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för flera. I en studie tillfrågades anhöriga vad som hade varit positivt och negativt i deras 

upplevelse av vården. Att känna tillit och trygghet till vården var för många oerhört 

betydelsefullt. En del anhöriga uttryckte inte sina behov tillräckligt tydligt för att vården 

skulle uppfatta att hjälpbehov fanns och de kände sig därför tyngda över ett stort ansvar vilket 

bidrog till oro eller utmattning. I situationer som dessa är det viktigt att vårdpersonal kan 

uppmärksamma och tillgodose deras behov. När anhöriga har överlåtit ansvaret över patienten 

till vårdpersonal har anhöriga och patient haft mer kvalitetstid tillsammans och det har 

bidragit till bättre mående (Milberg, 2005). Det är viktigt för anhöriga att ha god kontakt med 

hemsjukvård, primärvård och den slutna vården och att samarbetet mellan dessa fungerar 

(Kvåle, 2001). 

 

Det är viktigt att anhörigas behov tas på allvar. Små gester som att fråga hur den anhöriga mår 

kan betyda mycket och ge styrka under en svår tid. Många anhöriga vill vara delaktiga i 

patientens sista tid. Det är viktigt att de får göra vad de kan eller vill och samtidigt få 

möjlighet till avlastning av vårdpersonal. Studier har visat att anhöriga som får stöd och blir 

bekräftade av vårdpersonal känner sig betydelsefulla i patientens vård vilket ger dem känslor 

av glädje och delaktighet. De som inte får något stöd anser att de saknar vägledning, att de 

blir nonchalerade och ger känsla av utanförskap. De upplever att vårdpersonalen varken ser 

dem som en resurs eller som en person i behov av stöd. Resultat från tidigare studier har 

också visat att när anhöriga blir bekräftade har de blivit tillfredsställda och känner trygghet. 

Ett missnöje över vården berövar anhöriga energi och minskar chansen att patienten ska få en 

så bra sista tid som möjligt. I en kris kan anhöriga uppleva kaos av känslor som motsäger 

varandra som skratt och gråt, kärlek och förtvivlan. Det kan vara viktigt att sjuksköterskan 

bekräftar för anhöriga att kaosartade känslotillstånd är naturligt (Ternestedt, 1998). 

 

Den palliativa vården och slutskedet i livet är ett tvådelat fenomen. Dels finns själva 

processen som patienten kommer gå igenom när hon eller han dör och sedan finns också 

sorgen som anhöriga drabbas av när patienten avlidit. Det är viktigt att anhöriga och patient så 

tidigt som möjligt får veta när sjukdomen har kommit till det stadium där den kommer leda 

till döden. Bland äldre patienter tas beskedet oftast emot på ett bra sätt på grund av att det 

känns skönt att få klara besked (Hjort, 2010).  Det kan vara betydelsefullt för anhöriga att vara 

närvarande i patientens dödsskede. Därför kan tillgänglighet av sjuksköterskan och 

bedömningen av patientens status vara en viktig del för anhörigas upplevelse av vården 

(Kvåle, 2001). Det är viktigt att patient och anhöriga får en så bra sista tid tillsammans som 
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möjligt eftersom anhöriga kommer leva kvar med upplevelser och minnen från patientens 

sista tid i livet (Hjort, 2010). 

 

2.4 Definition av centrala begrepp 

Anhöriga – En person som står patienten nära och är betydelsefull. Det kan exempelvis vara 

en partner, granne, vän, dotter eller son.  

Vård i hemmet – Vård i det ordinära hemmet eller på ett särskilt boende.  

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Om anhörigas behov inte uppmärksammas i vården kan det orsaka onödigt lidande. En 

bortgång av en patient medför oftast sorg och om vården har brustit kanske anhörigas 

sorgeprocess kan störas. Om anhöriga har upplevt brister i vården av patienten eller själva inte 

känt sig väl bemötta kanske de inte orkar eller har möjlighet att ta vara på den sista tiden med 

patienten. Detta bidrar till att de får ett mindre bra avslut och minnena från patientens sista tid 

i livet blir tragiska minnen som kan bli till grubbel för anhöriga. Lidande riskerar också att 

finnas kvar hos anhöriga i framtiden då lidandet är betingat på minnena från den palliativa 

tiden för att anhöriga och patient inte fick en värdefull sista tid med ett värdigt slut.  

Anhöriga kanske också upplever rädsla för att själva befinna sig i livets slutskede. Det är 

betydelsefullt att lida eller sörja färdigt för att få möjlighet att gå vidare i livet och hitta 

glädjeämnen. 

 

Studieförfattarna vill som yrkesverksamma sjuksköterskor få en ökad medvetenhet om vad 

anhöriga kan ha för behov i palliativ vård. Genom att ta reda på anhörigas behov kan man 

som sjuksköterska försöka tillgodose dessa så att anhörigas och patientens sista tid 

tillsammans blir så bra som möjligt. Om detta görs kanske onödigt lidande hos anhöriga kan 

undvikas. 

 

4. SYFTE 

Syftet är att belysa anhörigas behov i palliativ vård av äldre i hemmet. 

 

5. METOD 

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie och dessa studier utgår från en 

tydligt formulerad fråga som besvaras metodiskt genom att identifiera, värdera och analysera 
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relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2008). En förutsättning för att kunna genomföra 

systematiska litteraturstudier är att det finns tillräckligt med studier av god kvalitet som grund 

för bedömningar och slutsatser. En systemstisk litteraturstudie innebär att söka systematiskt, 

kritiskt granska samt sammanställa vetenskaplig kunskap inom ett ämne eller problemområde. 

Studien bör fokusera på aktuell forskning för att sedan kunna implementera resultatet till den 

kliniska verksamheten. Genomförandet av en systematisk litteraturstudie innebär att arbeta 

steg för steg: Motivera varför studien görs, formulera frågor som kan besvaras, göra en plan, 

bestämma sökord och sökstrategi, använda litteratur i form av vetenskapliga artiklar, kritiskt 

värdera, kvalitetsbedöma litteratur som ska ingå, analysera och diskutera resultat samt 

sammanställa och dra slutsatser. 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle utgå från ett anhörigperspektiv 

till en patient i palliativ vård. Patienten skulle också vara vårdad i hemmet av exempelvis 

anhöriga och hemsjukvård. I begreppet hemmet inkluderades även särskilda boenden som 

exempelvis äldreboende. Patienter av båda könen inkluderades och åldersgränsen var äldre 

patienter över 65 år, men även artiklar där medelåldern på deltagarna var över 65 år 

accepterades. Artiklarna skulle vara skrivna mellan årtalen 2000-2012, vara på svenska eller 

engelska, tillämpade med peer reviewed och vara etiskt granskade eller ha ett etiskt 

resonemang. Anhöriga under 18 år och artiklar av låg samt medel vetenskaplig kvalitet 

exkluderades i studien. Det gjordes inga begränsningar avseende sjukdom eller anledning till 

den palliativa vården.  

 

5.2 Sökningsförfarande och urval  

Sökningar efter relevanta vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Det genomfördes en så kallad fritextsökning där sökord som anses relevanta testas 

i databasen för att se vilka träffar det genererade (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden 

som valdes ut i fritextsökningen var relaterade till syftet i studien. 

 

Utifrån syftet letades sedan lämpliga mesh-termer fram. Mesh-termer är sökord som används 

konsekvent i olika databaser och termen är alltid knutet till ett specifikt ämne. Mesh-termer 

användes specifikt i PubMed och subject headings användes i Cinahl. Sökorden söktes först 

var och en för sig och sedan kombinerades orden enligt Forsberg och Wengström (2008) med 

booleska operatorer ”AND” och/eller ”OR”. Operatorn ”AND” används för att begränsa en 
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sökning och ger ett smalare resultat och ”OR” utvigar en sökning och ger ett bredare resultat.   

lrich´s periodicals directory användes i PubMed för att bedöma om artiklarna uppfyllde kravet 

med peer reviewed. I Cinahl begränsades även sökningen med abstract available. 

För att se om sökorden passade kontrollerades vilka träffar det genererade. De titlar som 

verkade passa in på syftet öppnades upp och sammanfattningen lästes igenom för att få en 

överblick över vad artikeln handlade om. Artiklar som belyste syftet öppnades sedan upp i 

fulltext och lästes igenom. Totalt lästes 607 titlar, 233 sammanfattningar och 45 artiklar i 

fulltext.  Om artiklarnas resultat stämde överens med syftet skrevs dessa in i en artikelmatris 

(Bilaga 4). Sökningarna resulterade slutligen i elva artiklar som skrevs in i artikelmatrisen och 

åtta av dessa var kvalitativa, en kvantitativ och två var kombinerade med både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Sökning efter artiklar gjordes mellan augusti-september år 2012.  

 

I Cinahl gjordes först sökning med orden palliative care AND family AND quality of health 

care AND professional- family relations. I andra sökningen användes orden palliative care OR 

hospice care OR terminal care OR terminally ill patients AND family OR professional- family 

relations OR family attitudes OR family relations OR patient- family relations AND home 

nursing OR home nursing, professional. I den tredje sökningen gjordes ett tillägg med orden 

life experiences OR support, psychosocial i den senast ovanstående sökningen. I den fjärde 

sökningen användes orden palliative care AND family AND terminally ill patients. Slutligen 

gjordes sökning med orden palliative care OR hospice care OR terminal care OR terminally 

ill patients AND home nursing OR home nursing, professional AND family OR professional- 

family relations OR family attitudes OR family relations OR patient- family relations OR 

extended family (Bilaga 1). 

 

I PubMed gjordes sökningar efter artiklar med orden palliative care OR terminal care OR 

hospice care AND professional- family relations OR family AND home care services OR 

home nursing. Därefter genomfördes ytterligare en sökning med de senast nämnda orden samt 

AND terminally ill (Bilaga 2). 

 

I PsycINFO gjordes först sökning med orden palliative care AND family AND quality of 

health care AND professional-family relations och i andra sökningen användes orden 

palliative care AND family AND quality of health care. Sedan genomfördes sökning med 

palliative care AND family AND home nursing OR home nursing, professional. Vidare 

gjordes sökning med palliative care AND home nursing OR home nursing, professional AND 
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family OR family attitudes OR family psychosocial OR family experiences. Slutligen 

genomfördes sökning med orden home nursing OR home nursing, professional AND family 

OR family attitudes OR extended family OR family relations OR patient- family relations 

AND palliative care OR terminal care OR hospice care OR terminally ill patients (Bilaga 3). 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Innan det görs en sammanställning av resultatet granskas artiklarna kritiskt för att värdera 

relevans och tillförlitlighet (Forsberg & Wenström, 2008). Granskningsmallar för kvalitativ 

och kvantitativ metod av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) användes till granskning av 

artiklar som hittades och stämde överens med syftet (Bilaga 5 och 6). Granskningsmallarna 

granskade bland annat syfte, metodval, urval, analys, etiskt resonemang, giltighet och 

kommunicerbarhet. I mallen besvarades frågorna med svarsalternativen ja, nej eller vet ej. 

Utifrån dessa svar bedömdes om kvaliteten på artiklarna var låg, medel eller hög. Artiklar som 

var medel eller hög inkluderades i studien. I de fall där betyget var medel diskuterades 

anledningen till detta och det övervägdes om artikeln skulle inkluderas i studien eller ej. En 

artikel av Shiozaki, Morita, Hei, Sakaguchi, Tsuneto och Yasuo (2005) exkluderades i studien. 

 

5.4 Analysförfarande 

Analysförfarandet genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2008), Axelsson (2008) och 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) med kvalitativ innehållsanalys. Enligt Axelsson 

(2008) innebär kvalitativ innehållsanalys att fokus läggs på att beskriva variationer genom att 

urskilja likheter och skillnader i textens innehåll. Friberg (2006) menar att analysarbetet kan 

beskrivas som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet. Helheten utgörs av de valda 

artiklarna och delarna uppstår när resultatet i artiklarna sönderdelas med avsikt att finna 

kategorier av betydelse för syftet. Den nya helheten skapas sedan av sammanfogningen av de 

funna kategorierna -  studiens resultat. 

 

Resultatet i alla artiklar lästes först igenom och de stycken av resultatet som belyste syftet 

markerades med färgpenna för att identifiera meningsenheter. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är meningsenheter utdrag ur ett skrivet forskningsresultat som besvarar 

läsarens frågeställning. Delar i artiklarnas resultat som inte besvarade syftet togs därför inte 

med i studien. Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att lagom stora 

meningsenheter utgör grunden för analys. För att få en överblick över alla meningsenheter 

skrevs dessa upp på whiteboardtavla och på ett datordokument. Sedan gjordes en 
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kondensering av meningsenheterna som därefter abstraherades till koder och det var 

övergripande flera meningsenheter som beskrev liknande resultat. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) menar att kondensering innebär att en meningsenhet förkortas och blir mer 

lätthanterlig utan att den väsentliga meningen förloras. Koder innebär att kortfattat beskriva 

innehållet i de kondenserade meningsenheterna genom abstraktion. Att abstrahera innebär att 

lyfta innehållet till en högre logisk nivå.  

 

I nästa steg av kondenseringen sammanfogades de koder som liknade varandra till 

underkategorier. Underkategorierna abstraherades sedan ytterligare ett steg till 

huvudkategorier. Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att finna kategorier 

innebär att gruppera koder som är gemensamma med varandra. Varje kategori kan omfatta ett 

antal underkategorier. Huvudkategorierna blev sedan mallen för hur vårt resultat skulle 

presenteras. För att kunna förmedla den kunskap som fanns under dessa huvudkategorier 

behövde vi följa kedjan tillbaka till meningsenheterna och artiklarna när vi arbetade fram vårt 

skrivna resultat. På detta sätt fick studieförfattarna på ett strukturerat och säkert sätt fram alla 

aspekter från artiklarna som besvarade syftet (Bilaga 7). 

 

6. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla artiklar som inkluderades i studien förde ett etiskt resonemang eller var granskade och 

godkända av en etisk kommitté. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att välja 

studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts på 

ett noggrant sätt. Alla artiklar har granskats objektivt och studieförfattarna har försökt 

presentera alla data på ett rättvist sätt, även dem som inte stödjer studiens hypotes.  

Det är oetiskt att utesluta material som svarar på studiens syfte i funna artiklars resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008; Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

7. RESULTAT 

Resultatet presenteras under rubrikerna: Att vara anhörig innebar att leva i begränsad frihet 

och beroende av professionella hjälpare, anhöriga hade behov av praktisk hjälp, anhörigas 

behov av emotionellt stöd, anhöriga hade stort behov av god information och kommunikation 

samt vikten av att få sätta punkt för att kunna gå vidare. Det identifierades också ett flertal 

underrubriker under respektive huvudrubrik. 
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7.1 Att vara anhörig innebar att leva i begränsad frihet och beroende av professionella 

hjälpare 

Många anhöriga kunde inte förstå hur snabbt deras livsvillkor hade förändrats. Det som nyss 

varit vardagens trygghet var nu förbytt till känslomässigt kaos med känslor som ilska, 

begränsad frihet och nedstämdhet. De negativa känslorna resulterade i att anhöriga tyckte att 

deras psykiska hälsa försämrades under den palliativa perioden (Zapart, Kenny, Hall, Servis 

& Wiley, 2007; Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 

2007). Anhöriga till en palliativ patient upplevde ensamhet i samband med den palliativa 

vården och det var extra påtagligt för anhöriga som nått ålderdomen eftersom en stor del av 

det sociala nätverket då gått bort. Anhöriga som hade vårdpersonal, familj och vänner kring 

sig kände trots det av ensamhet i samband med palliativ vård (Jo et al, 2007; Andersson et al, 

2010).  

 

Symtomkontroll och smärtlindring 

För att anhöriga skulle känna lugn och kontroll över situationen var god symtomkontroll 

viktigt. Enligt anhöriga hade vården störst svårigheter med att kontrollera smärta och 

andningsproblem och detta upplevdes som stor brist. Bristen ledde till att de förlorade kontroll 

över situationen och kunde inte fokusera på den döende patienten och den sista tid de hade 

tillsammans. Anhöriga tog på sig skuld över detta som de bar med sig i det fortsatta livet. 

Bristen i smärtlindring var så pass utbredd och allvarlig att anhöriga tyckte att patienten inte 

erhöll den smärtlindring som fanns tillgänglig (Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; 

Kaarbø, 2011; Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 2008). 

 

Kompetens och kontinuitet 

Anhöriga uppgav att det fanns ett starkt samband mellan hur pass bra vården var och vem som 

arbetade. De upplevde alltså stor kunskapsvariation beroende på vem som arbetade. 

Personalen skulle vara väl insatt i anhörigas situation och det uppskattades att samma 

personal följde familjen genom hela processen. Anhöriga tyckte att personal som var speciellt 

utbildade inom palliativ medicin var en stor resurs. Specialiserad personal visade stor 

kompetens och erfarenhet som gav anhöriga trygghet och förtroende för vården. I många fall 

fanns det dock ingen utbildad personal att tillgå och anhöriga var då tvugna att förlita sig på 

att den outbildade personalen kunde ge god omvårdnad till patienten. Anhöriga märkte 

skillnad i vården när det var ordinarie personal med utbildning som arbetade inom palliativ 

vård på grund av att de kom med fler och effektiva lösningar på omvårdnadsproblem avsedda 
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för svårt sjuka patienter (Kaarbø, 2011; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; Eriksson, 

Arve & Lauri, 2006; Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Thompson, Menec, Chochinov & 

McClement, 2008; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2010; Zapart, Kenny, Hall, Servis & 

Wiley, 2007). 

 

Rutinmässig förhållning till palliativ vård 

Efter patienten bedömts som palliativ upplevde anhöriga att vårdpersonalens sätt att se på 

patientens sjukdom förändrades. Hopp var ett centralt begrepp hos anhöriga och när patienten 

blev palliativ upplevde en del att personalen inte längre var villig att anstränga sig för att 

lindra patientens symtom. Anhöriga önskade att vårdpersonalen skulle tänka på morgondagen 

även om patientens liv skulle ta slut inom kort. Det var viktigt att anhöriga bekräftades i att ha 

hoppet kvar för att orka vara närvarande i patientens sista tid i livet (Wetle, Shield, Teno, 

Miller & Welch, 2005; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2010).  En del anhöriga 

upplevde däremot att personalen blev mer engagerade i omvårdnaden ju närmre livets slut 

patienten kom (Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 2008).  

 

Anhöriga hade behov av att bli respektfullt bemötta och att personalen insåg allvaret och 

försökte bevara värdighet i patientens och anhörigas situation. När anhöriga möttes med 

respekt, värme, vänlighet och lyhördhet fick de kraft och förmåga till cooping (Shield et al, 

2010; Eriksson, Arve & Lauri, 2006; Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Kaarbø, 2011; 

Thompson et al, 2008; Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Wetle et al, 2005). 

 

Mer resurser inom vården önskades 

Det fanns ofta inte tillräckligt många i personalen för att möta anhörigas behov av stöd. De 

upplevde långa väntetider och att de fick kämpa för att få hjälp och stöd. Det kunde gå långt 

in i dödsprocessen innan patienten fick specialiserad palliativ vård.  Detta gav känslor som 

maktlöshet, desperation och frustration. Anhöriga sökte direktkontakt med läkaren och 

efterfrågade mer hembesök. De efterfrågade också interprofessionella team med läkar- och 

sjuksköterskekontakt, psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster (Wetle, Shield, Teno, 

Miller & Welch, 2005; Zapart, Kenny, Hall, Servis & Wiley, 2007; Andersson, Ekwall, 

Hallberg & Edberg, 2010).  
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7.2 Anhöriga hade behov av praktisk hjälp 

Tillgänglighet 

Många anhöriga ville vara tillgängliga dygnet runt och det yttrade sig genom att de ville vara 

fysiskt närvarande samt att de tänkte på patienten även när de inte kunde vara fysiskt 

närvarande. Detta resulterade i att bördan på anhöriga var mycket stor under den palliativa 

perioden. Det tog energi, styrka och det var därmed ibland svårt att hantera situationen och 

många blev sjukskrivna. Det var också vanligt att anhöriga upplevde utmattningssymtom 

under den palliativa perioden. En del anhöriga upplevde tvånget av att vara tillgängliga i 

patientens situation så pass mycket att de kallade det ett fängelse. Anhöriga tyckte inte att 

vården kunde erbjuda ett adekvat och tillräckligt stöd, men stödet som de fick uppskattades 

mycket och underlättade situationen (Kaarbø, 2011; Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 

2010; Zapart, Kenny, Hall, Servis & Wiley, 2007; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 

2010; Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007).  

 

Anhöriga identifierade olika behov av praktiskt stödjande åtgärder  

Det stöd som anhöriga värdesatte mest var hemsjukvård, hemtjänst, medicinsk 

specialistsjukvård, god kontakt med sin husläkare och religiöst stöd. Den hjälp som anhöriga 

ville ha eller ville ha mer tillgänglig var hemtjänst, hemsjukvård, personliga hjälparbetare, 

rådgivning och självhjälp/stödgrupper. När stödbehovet ökade hos patienten och dess familj 

till följd av sjukdomens process följde inte alltid hjälpinsatserna med, speciellt inte om 

förändringarna hade skett snabbt. Framförallt ökade behovet av stöd för anhöriga då hjälpen 

med basala sysslor som hörde samman med aktiviter i det dagliga livet (ADL) ökade (Brazil, 

Bedard, Krueger, Abernathy, Lohfeld & Willison, 2005).  

 

Anhöriga hade stort behov av fysisk avlastning, det kunde till exempel handla om att ha 

någon närvarande hos patienten så att de kunde komma och gå som de ville. Det kunde också 

vara omhändertagande av tvätt, hjälp med matlagning samt hjälp med patientens hygien som 

dusch, munvård och rakning. Andra viktiga behov av fysisk avlastning kunde vara att hjälpa 

patienten byta kläder, gå till toaletten och lägesändringar i sängen. När patienten bodde på ett 

särskilt boende var det mycket uppskattat när anhöriga blev erbjudna mat och dryck, en bra 

stol eller säng att vila på (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2010; Zapart, Kenny, Hall, 

Servis & Wiley, 2007; Kaarbø, 2011). De flesta anhöriga ville också ha hjälp med teknisk 

sjukvård som bland annat injektioner och kateterbyte (Zapart et al, 2007). 
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Delaktighet i vården 

Det var viktigt för anhöriga att känna att de var delaktiga i vården av den svårt sjuka. Genom 

att närvara, känna ansvar och hjälpa till i vården kunde många känna tillfredsställelse, att de 

var viktiga och att de fick bättre kontroll på situationen. När det inte var möjligt för anhöriga 

att delta i vården blev de missnöjda och kände ibland skuld eftersom de inte kunde påverka 

hur vården blev för patienten. Behovet av att delta i vården ökade ju närmre döden patienten 

kom. När döden hade inträffat uttryckte en del anhöriga vilja att vara delaktiga i att förbereda 

kroppen (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010). 

 

Många anhöriga anpassade och omorganiserade sina egna liv så att de kunde vara närvarande 

och delaktiga i patientens vård. Många försökte vara tillgängliga dygnet runt och kände att de 

hade huvudansvaret över patienten eftersom de kände patienten och dennes behov bäst 

(Andersson et al, 2010). 

 

En del anhöriga blev erbjudna att medverka i konferenser för vårdplanering av patienten. 

Detta var betydelsefullt för anhöriga eftersom de fick veta vad som pågick med patienten och 

även få frågor besvarade. Anhöriga lade märke till och var imponerade av att vårdpersonal 

diskuterade kring olika aspekter angående patienten och inte bara det medicinska (Shield, 

Wetle, Teno, Miller & Welch, 2010). 

 

Ekonomiska problem 

En del anhöriga upplevde oro över den ekonomiska aspekten i samband med den palliativa 

vården och behövde ibland ekonomiskt stöd (Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Zapart, 

Kenny, Hall, Servis & Wiley, 2007; Kaarbø, 2011). De hade behov av att veta vilka 

ekonomiska stöd som fanns att tillgå (Eriksson, Arve & Lauri, 2006).  

 

7.3 Anhörigas behov av emotionellt stöd  

Anhöriga hade behov av emotionellt stöd som kunde fås från olika håll men det spelade ingen 

roll om den kom från vänner eller vårdpersonal. Stödet gav positiva effekter på anhörigas 

psykiska mående. Emotionellt stöd från vårdpersonalen innebar att de var passionerade och 

gav sin uppmärksamhet till patienten och anhörigas mående (Shield, Wetle, Teno, Miller & 

Welch, 2010; Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Zapart, Kenny, Hall, Servis & Wiley, 

2007). Anhöriga uttryckte behov av att veta vilka olika sorters stöd som de hade rätt till 

(Eriksson, Arve & Lauri, 2006; Zapart et al, 2007). Anhöriga som inte fick socialt stöd från 
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familj eller vänner upplevde ett uppdämt behov av att lätta på sina bekymmer och dagligen 

reflektera om hur dagen hade varit. Behovet kunde då istället tillfredställas tillsammans med 

vårdpersonalen. Det var betydelsefullt att vårdpersonalen startade dialogen då anhöriga hade 

svårt att uttrycka sina behov av samtalsstöd (Eriksson et al, 2006). Det var viktigt att 

vårdpersonalen som genomförde reflekterande samtal bekräftade svåra känslor utan att 

försöka lösa situationen. Det var lättare att lätta på sina tankar i samband med att vårdgivaren 

befann sig i anhörigas hemmiljö istället för på vårdgivarens kontor (Jo et al, 2007; Zapart et 

al, 2007).  

 

När anhöriga erhöll emotionellt stöd kände de sig sedda, bekräftade, uppmärksammade och 

lättade vilket stärkte anhöriga psykiskt, gav dem förmåga till cooping och fick dem att uthärda 

situationen bättre. Det var också betydelsefullt att de blev bekräftade i att det val som gjorts 

varit bra (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Zapart et al, 2007). 

 

7.4 Anhöriga hade stort behov av god information och kommunikation  

Lättillgänglig information  

Anhöriga upplevde motstånd med att få information från vårdpersonalen under den palliativa 

perioden. De fick oftast ingen information utan att först fråga vårdpersonalen. Detta var stor 

brist i den erhållna vården då anhöriga hade stort informationsbehov. De ville att 

sjuksköterskan skulle erbjuda lättförståelig och regelbunden information. När anhöriga inte 

fick informationen som de behövde kände de sig betydelselösa och uteslutna ur patientens liv 

(Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2010; Eriksson, Arve & Lauri, 2006; Andersson, 

Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Kaarbø, 2011; Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007). 

Anhöriga upplevde att de fick sämre information när deras anhöriga bodde på ett särskilt 

boende. Information om till exempel läkemedelsbehandling fanns inte alls att tillgå (Dreyer, 

Forde & Nortvedt, 2009). Anhöriga mådde bättre om de erhöll tillräckligt mycket information 

(Zapart, Kenny, Hall, Servis & Wiley, 2007). Däremot upplevde några få anhöriga att det var 

påfrestande med överdrivet informativt stöd i form av onödiga telefonsamtal från 

vårdpersonal (Jo et al, 2007). En del anhöriga önskade kontakt med vårdpersonal genom 

exempelvis E-mail och short text message (sms) (Kaarbø, 2011). 

 

Information om döendeprocessen 

En del anhöriga visste inte vad de skulle vänta sig av döendeprocessen på grund av att de inte 

fick någon information om detta (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2010; Kaarbø, 2011; 



 

21 
 

Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 2008; Dreyer, Forde & Nortvedt, 2009). 

Anhöriga hade behov av att vårdpersonal förberedde dem på olika ljud och stadier som 

patienten skulle gå igenom för att de skulle känna att de hade kontroll över situationen. 

Anhöriga ville även veta hur lång döendeprocessen brukade vara. Det var betydelsefullt att 

anhöriga fick avsluta resan tillsammans med personen de älskade och att den stunden var 

fredlig och vänlig (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Shield et al, 2010; Jo, 

Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Thompson et al, 2008). 

 

Många anhöriga behövde veta när patientens saker skulle tömmas från rummet när denne 

bodde på ett särskilt boende. De var besvikna och oförberedda på att denna information gavs 

på ett okänsligt sätt och alldeles för tidigt efter döden (Thompson et al, 2008). 

 

Kommunikation med vårdpersonal 

När patienten bodde på särskilt boende upplevde anhöriga att de blev uteslutna av personalen 

och detta påverkade kommunikationen mellan partnerna på ett negativt sätt (Andersson, 

Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010).  

 

7.5 Vikten av att få sätta punkt för att kunna gå vidare 

Närvaro vid dödstillfället 

Att vara närvarande vid dödstillfället var betydelsefullt för anhöriga. I de fall då anhöriga 

hade velat vara närvarande men inte kunde följdes av oklarheter och oroande frågor om 

situationen då patienten dog. Fick deras familjemedlem en fridfull död eller fanns det smärta, 

oro eller dödsångest i bilden var exempel på frågor som anhöriga bar med sig i framtiden. Det 

var oerhört viktigt för anhöriga att personalen kunde uppfatta när döden närmade sig och 

därmed meddela anhöriga så att de kunde förbereda sig på det. I de fall där anhöriga inte 

kunde närvara vid insomnandet var det viktigt att de hade förtroende för personalen som fanns 

vid patientens sida. Det var också betydelsefullt att vårdpersonalen gjorde sitt yttersta för ge 

patienten en god och värdig död (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2010; Jo, Brazil, 

Lohfeld & Willison, 2007; Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Thompson, Menec, 

Chochinov & McClement, 2008; Kaarbø, 2011). 

 

De sista timmarna i livet 

När patientens sista timmar i livet inte blev så bra som anhöriga önskat gav det känslor av 

sorg, skuld, ilska, ånger och frustration över en situation som inte gick att göra om. Det 
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innebar också onödigt lidande för anhöriga när personalen inte uppfattade att döden var nära. 

Det hände då att anhöriga inte hann till patienten i tid innan denne gick bort (Wetle, Shield, 

Teno, Miller & Welch, 2005; Kaarbø, 2011).  

 

Anhöriga skrämdes och upprördes av fysiska förändringar hos patienten som  

förändringar i andning och medvetande. Anhöriga saknade information om att döende 

personer kunde ha andningsproblem under de sista timmarna, trots vård och behandling. 

Anhöriga var därför missnöjda med bristande information angående detta (Kaarbø, 2011; 

Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010). 

 

Efter döden 

Det var viktigt att veta att kroppen behandlades på ett respektfullt sätt genom att patienten 

blev klädd i sina finaste kläder och fick ligga i ett fridfullt rum. I fall när anhöriga ville vara 

med och förbereda den döda kroppen men inte tilläts kunde det ge upphov till känslor som 

missnöjdhet och skuld (Andersson et al, 2010; Kaarbø, 2011). 

 

8. DISKUSSION 

8.1 Resultatdiskussion 

Det är ett påfrestande tillstånd för människor att vara nära döden med många olika och 

motsägande känslor involverade. Att konfronteras med patientens död gör att anhöriga själva 

blir påminda och medvetna om sin egen dödlighet och då kan man drabbas av en existentiell 

kris (Cullberg, 2006; Eriksson, 1994). Den kulturella kontexten i västvärlden bejakar inte 

tankar och funderingar kring döden och lidandet. Människan idag lever i ett samhälle som 

fokuserar på att leva lyckligt och samtal kring döden är inte något som anses höra hemma i ett 

lyckligt liv (Eriksson, 1994). Studieförfattarna tror att man som sjuksköterska behöver ha 

förståelse för att människor som lever utanför vårdens värld inte är lika påminda om livets 

dödlighet och att dessa tankar kan vara främmande och svåra. Nietzsche (2011) menar att om 

en människa vill ta för sig av all lycka som finns att tillgå i sitt liv måste hon inse att lyckan är 

något som sitter fastbundet med ett rep tillsammans med olyckligheten. Drar man till sig det 

ena följer således det andra med. Denna tanke tycker studieförfattarna är tänkvärd och 

Cullberg (2006) säger att människan har ett stort spektrum av känslor och för att leva ut sitt 

känsloliv samt ha en god psykisk hälsa måste människan äga alla sina känslor – lyckliga såväl 

som olyckliga. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan aktivt bekräftar rättigheten av alla 
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känslor som anhöriga i en kris upplever och att det är helt naturligt och nödvändigt. Att 

bekräftas i sina tankar ger anhöriga krafter och tröst under den palliativa tiden. 

 

För att kunna bemöta människor i kristillstånd måste hjälparen vara kunnig inom samtalets 

konst (Hammarlund, 2012). Det finns experter på detta ämne, framförallt psykologer och 

psykoterapeuter. Sjuksköterskan möter däremot patienten oftare och enligt Milberg (2010) är 

det ofta enklare att anförtro sig åt någon som man känner och det skapas då en relation och 

trygghet mellan anhöriga och sjuksköterska. Enligt Eriksson (1994) är det därför viktigt att 

sjuksköterskan kan samtala kring existentiella frågor och visa empati. Allgulander (2005) 

menar att vårdpersonalen bör försöka bekräfta och trösta människor som befinner sig i ett 

existentiellt lidande. Att bekräfta någons känslor genom samtal säger Barth och Näsholm 

(2006) att man kan göra genom att upprepa vad någon sagt, vara aktiv i samtalet samt att 

reflektera kring vad personen precis har berättat. Detta får personen att känna att någon 

lyssnar. Att bli lyssnad på innebär att man får ett ökat självförtroende och mer kraft att 

fortsätta bära tyngden som det innebär att vara anhörig till en döende patient. Kvåle (2001) 

och Milberg (2010) menar att det är viktigt att personalen visar stöd för anhörigas emotionella 

frågor, det skapar trygghet och bekräftelse. 

 

I slutet av patientens liv får många anhöriga behov av att prata kring andliga och existentiella 

lidanden på grund av att de genomgår en existentiell kris (Kvåle, 2001; Cullberg, 2006). I den 

nutida kulturen finns en stigmatisering mot andlighet och frågor om religion på grund av 

rådande allmän uppfattning om människans existens – darwinismen (som för övrigt har blivit 

feltolkad då Darwin aldrig själv försökte motarbeta människors behov av andlighet) 

(Eriksson, 1994; De Waal, 2005). Det kan vara svårt att säga högt att man har tankar och 

frågor kring döden och existensen för att det är något som inte pratas om (Eriksson, 1994). 

Nietzsche (2011) hävdar att människor har en enastående förmåga att för sig själva på olika 

sätt förkunna budskapet att livet har en mening. Han menar att människan är ett 

meningskapande fenomen. Människans strävan är att livet ska ha en annan och djupare 

mening än den slumpartade bild av existensen som ett allt för snävt och felaktigt darwinistiskt 

tänkande kan ge bilden av. Detta liknar essensen av Erikssons teori (1994) som beskriver 

vikten av att människan kan känna hopp om en god och meningsfull morgondag då de 

befinner sig i ett extremt lidande. Enligt Cullberg (2006) uppkommer i samband med palliativ 

vård ofta tankar kring andlighet och övernaturlighet. De senaste årtionden har vetenskapens 

män försökt frammana en apokalyps mot dessa tankar vilket har färgat rådande kultur till att 
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ta avstånd ifrån detta eftersom det betraktas som osanning och lögner. 

 

Trots rådande motstånd mot detta sätt att tänka och hantera en situation vill studieförfattarna 

poängtera att tanken på andlighet kan ge goda verkningar för människors krishantering. 

Cullberg (2006) menar att människor som är öppna för tankar kring sin andlighet lyckas 

genomgå kriser på ett mer smärtfritt sätt än de som förnekar dessa tankar. Det kan därför 

finnas ett egenvärde i att tänka och reflektera kring sin andlighet då det gör livets kriser lättare 

att hantera och bearbeta. När andliga tankar uppstår är det därför viktigt att sjuksköterskan är 

förstående och bekräftar dessa tankar och anhörigas rättighet att tänka dem. Enligt Dawkins 

(2012) kan andligheten lyftas fram utan att den har en religös koppling. Det kan exempelvis 

vara att den döendes anhöriga fortfarande gör livet betydelsefullt för den sjuke. Vad som är en 

meningsfull sista tid för anhöriga tillsammans med den döende patienten är en individuell 

uppfattning och det är viktigt att sjuksköterskan är accepterande för alla olika existentiella 

synsätt. 

 

Människor har behov av att skapa mening och sammanhang av våra sinnesintryck eftersom 

det är så vi skapar vår verklighet (Wright, Watson & Bell, 2002). Den individuellas existens 

är inte evig men vi lever som om den vore det eftersom vi måste hantera vår vardag som 

bygger på att livet finns även imorgon. En människa som blir uppmärksam på sin egen 

dödlighet får ofta tankar kring sin egen existens, dess förutsättningar och syfte. Detta är 

viktiga tankar som driver människan till en intellektuell och emotionell utveckling (Cullberg, 

2006). För att kunna hantera kriser behöver människor känna ordning, sammanhang och 

meningsfullhet. Många människor använder sig då av tanken på en övernaturlighet eller en 

gud för att få en måltavla eller syndabock för sina tankar (Cullberg, 2006; Wright, Watson & 

Bell, 2002).  Kan en människa inte känna att hon förstår verkligheten som ett 

sammanhängande nätverk av begripliga händelser upplever hon att livet och existensen 

förlorar sin meningsfullhet. Förloras känslan av meningsfullhet förlorar människan också 

kontrollen över sitt liv. När individen förlorar kontrollen och sammanhanget över sitt liv 

drabbas hon av en kris och det ger upphov till många nya tankar (Cullberg, 2006). Enligt 

Allgulander (2005) kan upprepande negativa tankar resultera i en nedåtgående spiral som för 

människor djupare ner i sitt lidande vilket ökar risken att drabbas av en depression. 

 

Antalet deprimerade äldre människor har ökat. Ensamheten efter att ha blivit av med en 

anhörig i kombination med att en del äldre lever mer socialt isolerade och inte har någon att 
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samtala med innebär att fler fastnar i den negativa spiralen. Depression är ett allvarligt 

tillstånd som ger individen försämrad livskvalité och den drabbade riskerar att dö i förtid 

(Allgulander, 2005). Att patientens anhöriga får stöd i samband med den palliativa tiden är 

alltså en stor avgörande faktor för hur väl de kommer att kunna bearbeta krisen och fortsätta 

leva sina liv på ett fint sätt efter patientens död (Cullberg, 2006; Milberg, 2010).  

 

Att få gå vidare med en ryggsäck fylld av fina minnen 

I studiens resultat framkom det att anhöriga upplevde förlust, sorg, oro och ångest under den 

palliativa perioden ifall de kände att döendeprocessen inte blev som de önskade sig. Kvåle 

(2001) hävdar att det är de anhöriga som lever vidare med minnen om hur döden gick till. 

Därför är det viktigt att döden blir så bra som möjligt så att anhöriga kan gå vidare i sin 

sorgeprocess. Enligt Cullberg (2006) kan en sorgeprocess som hindras av dåliga minnen ge 

upphov till onödigt långt och smärtsamt lidande. En människa som befinner sig i 

bearbetningsfasen av sin livskris (den fas som kommer efter den första chockfasen) har lätt att 

skaffa syndabockar för fel som begåtts och det är ofta sig själva som de skuldbelägger. Denna 

tanke försvårar möjligheten att gå vidare. Anhöriga behöver bearbeta sina minnen från 

patientens dödsperiod så att de kan acceptera dessa och sedan fokusera på de minnen som var 

positiva och inte på de fel som begicks under patientens sista tid i livet. 

 

Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar kan skapa en känsla av frustration och orsaka 

lidande. När anhöriga har en vilja att finnas till för patienten men inte får det uppstår känslor 

av att ha blivit kränkt. Att inte bli tagen på allvar innebär att man får sin identitet ifrågasatt 

(Eriksson, 1994). Människors självbilder blir bekräftade av andras agerande gentemot dem. 

Om anhöriga blir tillbakavisade och utestängda tillräckligt många gånger från patientens 

omvårdnad kan de till slut börja tro att de är värdelösa och att de inte kan hjälpa patienten. 

Sjuksköterskan bör därför försöka uppmuntra anhöriga i deras ansträngningar och förklara att 

de gör gott för patienten. Detta bekräftas av resultatet i denna studie där anhöriga som fick 

positiv respons och bekräftelse från vården fick styrka att fortsätta. Enligt Eriksson (1994) är 

det viktigt att känna sig delaktig och välkommen in i vården. Om anhöriga inte känner sig 

välkomna kan det orsaka lidande då man känner sig vilsen och utesluten ur en gemenskap. Att 

inte känna sig välkommen och utesluten ur ett sammanhang kan frånta människan hopp och 

livsglädje. I studiens resultat framkom det att anhöriga ville bli sedda av vårdpersonal och de 

kände sig negligerade och uteslutna när de inte fick information eller  kunde delta i vården. 
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Vill någon hålla min hand? 

Enligt Eriksson (1994) kan man uppleva lidande i samband med ensamhet och ensamheten 

kan resultera i att man inte kan dela sina känslor med någon vilket gör att ensamheten blir 

större. Dahlberg (1986) menar att ett professionellt bemötande som bekräftar känslor ger en 

omedelbar terapeutisk verkan på anhörigas mående. Birkler (2007) hävdar att dygdetiken 

strävar efter att beskriva hur vi ska vara som människor så att vi blir goda människor som 

automatiskt utför goda handlingar. En människas dygder är karaktärsdrag som kan övas upp. 

För att en sjuksköterska ska bli dygdig i relation till anhöriga krävs enligt Marinoff (2000) att 

hon är duktig på att vara sjuksköterska. För att kunna upptäcka och ge emotionellt stöd bör 

alltså sjuksköterskan vara på ett visst sätt som automatiskt ger stöd åt de som behöver det. 

Detta kan tolkas som att sjuksköterskan alltid bör starta ett samtal kring hur de anhöriga mår 

oberoende på vilka situationer det är. Enligt Eriksson (1994) uttrycks lidande på olika sätt och 

ibland uttrycks det inte verbalt utan andra uttryckssätt omformas och kan gestaltas genom 

både fysiska och psykiska uttryck. Det är alltså inte alltid det talade ordet som är viktigt för 

sjuksköterskan att uppmärksamma. 

 

Anhöriga kan känna press, både från sig själva och från omgivningen på att de exempelvis ska 

ställa upp och vara tillgängliga för patienten, mer än vad de egentligen orkar och har 

möjlighet till. Anhöriga vill vara engagerade i den sjukes sista tid men egna och andras 

förväntningar på hur den anhöriga ska fungera i denna situation kan vara höga (Milberg, 

2010). I studiens resultat framkom att många anhöriga upplevde att de hade störst ansvar för 

patienten och dennes hem på grund av att de kände patienten bäst. Anhöriga som ville vara 

tillgängliga för patienten dygnet runt fick inte tillräckligt med tid för vila. Denna höga 

belastning på anhöriga riskerade att leda till utbrändhet. Enligt Milberg (2010) har ofta en 

döende patient stor inverkan på närståendes psykiska hälsa med oro eller utmattning som 

följd. Eriksson (1995) hävdar att stödgrupper för anhöriga har blivit vanligare och dessa kan 

hjälpa dem att orka med den svåra tiden. Enligt Kvåle (2001) blir familjerna bättre på att ta till 

vara på tiden och struntar i små bagateller och ser det som är värdefullt under den palliativa 

tiden. Detta motsäger resultatet i denna studie som säger att anhöriga hade svårt att fokusera 

på patienten då det fanns mycket omkring dem som tog energi.  

 

Att inge hopp är en förutsättning för att lidandet ska kunna lindras. Att förmedla hopp kan 

göras genom att visa medlidande. Tröst kan frambringa känslor som förtröstan och tillit vilket 

ger mod och hopp. I trösten kan både hopp och leda ingå vilket kan ge lindring i en 
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människans lidande (Eriksson, 1994). Enligt resultatet i denna studie uttrycker anhöriga inte 

till samma utstäckning behovet av att erhålla hopp, medlidande och tröst från vårdpersonal på 

samma sätt som Eriksson (1994) beskriver det. Studieförfattarna anser att medlidande och 

tröst skulle kunna vara ett sätt att förmedla bekräftelse vilket var ett centralt begrepp i 

resultatet bland anhörigas behov. Genom att exempelvis acceptera anhörigas andliga behov 

respekterar man därmed deras sätt att uppleva en känsla av hopp.  

 

Vilken ny kunskap har studien bidragit med? 

En aspekt som framkom i resultatet och som var ny för studieförfattarna var att anhöriga 

skulle uppskatta kommunikation i modern form som E-post och sms. Denna form av 

kommunikation tror studieförfattarna kan vara positiv då anhöriga kan bestämma när de vill 

läsa informationen, läsa den obegränsat antal gånger och svara när de kan.  

Något som studieförfattarna inte hört tidigare var att anhöriga skrämdes och upprördes av 

fysiska förändringar hos patienten som exempelvis förändring i andning. De saknade 

information om att döende patienter kunde ha andningsproblem under de sista timmarna i 

livet. Detta visar hur viktigt det är att anhöriga erhåller adekvat information av vårdpersonal. 

Anhöriga upplevde att informationen om när patientens saker skulle tömmas från rummet när 

denne bodde på ett särskilt boende gavs för tidigt och okänsligt efter döden. Detta kan vara 

viktigt att ha i åtanke för att låta anhöriga smälta det som hänt innan de praktiska detaljerna 

tas hand om. En aspekt som framkom mycket i resultatet var behov av kontroll hos anhöriga 

gällande många avseenden i den palliativa vården som bland annat information om 

döendeprocessen, känna ansvar och delaktighet i omvårdnaden samt god symtomkontroll av 

patienten. Studieförfattarna blev förvånade över graden av kontroll anhöriga hade behov utav 

och enligt resultatet var anledningen till detta att anhöriga känner patienten bäst och därför 

känner ett stort ansvar eller bristande tillit på vårdpersonalen. Anhöriga behöver därför 

utbildad och kompetent personal för att känna sig trygga.  

 

8.2 Metoddiskussion  

Studieförfattarna diskuterade om den vetenskapliga artikeln av Shiozaki, Morita, Hei, 

Sakaguchi, Tsuneto och Yasuo (2005) skulle ingå i studien på grund av att den hade ett 

relevant syfte och resultat som skulle kunna användas i studien. Artikeln exkluderades på 

grund av att medelåldern på informanterna var 59 år och därmed uppfylldes inte 

inklusionskriterierna. 
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Använda sökord i sökningen är noggrant utvalda och vi har varit objektiva i sökandet av 

artiklar. Studieförfattarna genomförde sökningen med mesh-termer vilket är ord som är knutet 

till ett visst ämne och förekommer bara i det ämnet. Det arbetades fram en blandning av 

sökord där en grupp var specifika och andra mer övergripande. Det gjordes olika sorters 

fritextsökningar tills sökningen hade blivit mättad, det vill säga att samma artiklar förekom i 

sökningarna. Då gjordes den riktiga sökningen som är presenterad i bilaga 1, 2 och 3. Funna 

artiklar som stämde överens med syftet har kvalitetsgranskats. Under granskningen har det 

använts granskningsmallar enligt orginal av Willman, Stoltz  och Bahtsevani (2011) och dessa 

mallar har fungerat som en vägledning för att översiktligt skaffa förståelse över en artikels 

styrkor, svagheter och därmed sammanfattande kvalitet.  

 

För att säkerställa att vår studie är etisk har studieförfattarna granskat och resonerat kring alla 

artiklar ur en etisk synvinkel. Exempel på frågeställningar vi resonerade kring var om någon 

människa kommit till skada i samband med att studierna genomfördes eller om de olika 

studierna kan ha gjorts i ett syfte som inte överensstämmer med en god humanistisk moral. 

Vilket i vårt fall innebär i syfte att göra den palliativa vården bättre på alla tänkbara typer av 

områden. Studieförfattarna kontrollerade om studierna hade fått någon form av etiskt 

godkännande eller ifall artikelförfattarna hade tänkt igenom studien innan ur ett etiskt 

resonemang, det stod i så fall i artiklarna. Hade artiklarna ett godkännande eller ett etiskt 

resonemang godkände vi ur etisk synpunkt de olika artiklarna att ingå i vår litteraturstudie. 

 

Studieförfattarna hade inga uttryckta föreställningar kring vad resultatet skulle visa innan 

studien påbörjades, därför har resultatet inte medvetet påverkats. Studieförfattarna har varit 

analyserande i presentationen av resultatet. Resultat som såväl stödjer som inte stödjer syftet 

har bearbetats och redovisats i studiens resultat. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2008) är en noggrann beskrivning av analysarbetet nödvändigt för tillförlitigheten i en 

studies resultat. Studieförfattarna har arbetat strategiskt och systematisk med analysen för att 

säkerställa att den medfört alla identiferade aspekter av de granskade artiklarna i 

presentationen av resultatet. Det diskuterades även i varje steg av analysarbetet olika 

tolkningsmöjligheter och absraktionsnivåer gällande  meningsenheter, koder och kategorier. 

Studieförfattarna har genomfört analysen gemensamt vilket enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) ökar tillförlitligheten i en studies resultat. 
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Trovärdighet är enligt Forberg och Wengström (2008) att en studie har lyckats undersöka vad 

den avsåg att undersöka och att den fångade alla aspekter av det fenomen den undersökte. I 

inklusionskriterierna valdes patienter över 65 år för att få en begränsning på antalet artiklar 

men även för studieförfattarna tror att behoven hos anhöriga kan variera beroende på 

patientens ålder. Detta bekräftas av Milberg (2005) som hävdar att anhöriga kan ha olika 

svårigheter och behov beroende på var i livscykeln patienten befinner sig. Detta kan innebära 

en styrka för trovärdigheten i studien. Genom att välja en undersökningsgrupp bestående av 

anhöriga till patienter över 65 år kan studieförfattarna med större säkerhet säga att funna 

resultat går att överföra till en grupp personer som befinner sig i liknande kontext. 

Trovärdigheten i studien kan även vara att det har genererats bred och samlad bild över vad 

anhöriga kan ha för behov i palliativ vård och av tio inkluderade artiklar i studien är det 

många av dessa som belyser liknande behov hos anhöriga i respektive artikels resultat. Därför 

skulle denna kunskap möjligtvis kunna överföras till hälso-och sjukvårdspersonal som arbetar 

inom palliativ vård. Studieförfattarna har inte medvetet exkluderat några relevanta artiklar. 

Alla artiklar som fanns i de databaser som genomsöktes och som besvarade syftet har tagits 

med i studien vilket ökar studiens trovärdighet. 

 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) handlar trovärdighet också om hur 

användbart eller överförbart ett resultat är. Forsberg och Wengström (2008) menar att 

överförbarhet innebär i vilken utsträcking funnet resultat går att överföra till en annan grupp 

människor eller situation med kravet att kontexten är liknande som den undersökta gruppen. I 

studien inkluderades artiklar från många olika kontinenter. I dessa olika kontinenter och 

länder kan synen på döden vara olika och därmed vården av patienter i livets slut. En stor 

skillnad är bland annat att i en del länder betalar befolkningen för vården via sjukförsäkringar 

och i en del ingår sjukvårdskostnaden i det allmänna skatteavdraget på människors inkomster. 

Det ekonomiska perspektivet var en del i resultatet som skiljde sig mellan studier genomförda 

i exempelvis Sverige och USA. Detta kan därför vara en svaghet gällande överförbarheten då 

resultatet grundar sig på många olika vårdorganisatoriska och kulturella kontexter som till 

exempel hur den ekonomiska aspekten av vården hanteras i ett land. Det kan också vara en 

styrka att resultatet är internationellt överförbart då funna huvudsakliga resultat förekommer i 

flera olika världsdelar. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) kan författare i en 

studie ge förslag på och skapa förutsättningar för överförbarhet, men det är läsaren som avgör 

om resultatet är överförbart till annan kontext. 
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En svaghet i studien är att artiklar med patíenter på en medelålder över 65 år accepterades. 

Detta innebär att även patienter under 65 år kan ha funnits i analyserade artiklars urval. 

Patienter med en medelålder över 65 år accepterades på grund av att det inte hittades så 

många artiklar som besvarade syftet med enbart patienter över 65 år. Artiklarna som har 

använts i studien är skrivna på engelska. Det kan vara en svaghet att studieförfattarna i det 

tidiga skedet av artikelsökningen valde att exkludera artiklar som var skrivna på något annat 

språk än svenska eller engelska. Det kan också finnas forskningsresultat som berör studiens 

syfte som inte är publicerad i de tre databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed som har 

använts. 

 

Det behövs systematiska litteraturstudier för att kunna förmedla forskning som finns till den 

kliniska verksamheten (Forsberg & Wengström, 2008). Resultaten i studien har tillfört en 

bred samlad bild över vad anhöriga kan ha för behov i palliativ vård och dessa kan användas i 

klinisk verksamhet genom att fungera som en vägledning för dem som arbetar med palliativa 

patienter och deras anhöriga. Vårdpersonal kanske bland annat kan uppmärksamma behov 

som inte anhöriga uttrycker verbalt. Studieförfattarna tror att behoven hos anhöriga är viktiga 

att belysa och bli medveten om för att en human och värdig död ska möjliggöras för patienten 

och anhöriga eftersom det är en tid som inte kommer tillbaka. 

 

8.3 Förslag till forskning  

Ett perspektiv som inte tas upp i studien är den kulturella aspekten. Behov hos anhöriga kan 

möjligtvis variera beroende på vart man kommer ifrån och vilken religion man har. Detta 

skulle kunna vara en aspekt att belysa för vidare utveckling och forskning inom området. 

Studieförfattarna tror att behoven hos anhöriga under patientens palliativa tid kan skilja sig 

stort beroende på vart i världen anhöriga lever sina liv.  

 

8.4 Klinisk implikation 

Hur ska resultatet implementeras inom den palliativa vården av äldre? Den palliativa vården 

av äldre inom hemsjukvård och särskilda boenden är enligt resultatet inte tillräcklig för att 

kunna möta anhörigas behov av stöd. Det har framkommit att det är en stor psykisk och fysisk 

belastning att vara anhörig till en äldre palliativt vårdad patient. Anhöriga har stort behov av 

att känna att vården har kunskap och kompetens. Utbildning och kompetens är en 

förutsättning för att kunna bedriva högkvalitativ vård. Enligt studieförfattarnas undersökning 

är det viktigt att informera anhöriga om vad som görs med patienten och förklara varför de 
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beslut som tas görs. Anhöriga blir då delaktiga i vården. Studieförfattarna tror också att 

vårdpersonal bör se anhöriga som en resurs inom vården av den palliativa patienten. Anhöriga 

besitter ofta kunskap om hur patienten fungerar eftersom de känner denne och det kan man 

som vårdpersonal få hjälp av. Anhöriga känner ofta sorg när deras anhörig befinner sig i 

palliativ vård eftersom det är en situation som för de allra flesta är svår att hantera. Genom att 

vårdpersonal bekräftar anhörigas sorg kanske lidandet kan lindras. Hur man bekräftar 

anhörigas sorg kan säkerligen vara mycket varierande på grund av att alla människor är olika 

och det gäller att som vårdpersonal vara lyhörd och uppmärksam på hur den enskilda familjen 

eller individen fungerar. När lidandet minskar under den palliativa tiden kanske anhöriga kan 

fokusera på patienten och sedan komma ihåg det som en fin och värdig tid i livet. 

 

9. SLUTSATS 

Anhöriga till en patient i den palliativa vården hade flera olika sorters behov. De 

huvudsakliga behoven var praktiskt stöd då många upplevde hög fysisk belastning, 

delaktighet, emotionellt stöd, att få bekräftelse, lättillgänlig information, god kommunikation, 

symtomkontroll och smärtindring. Andra viktiga behov var kompetens, kontinuitet, mer 

resurser, att prata kring andliga frågor och närvara vid dödstillfället. Det fanns brister i att 

kunna tillgodose dessa behov inom den palliativa vården och det orsakade onödigt lidande för 

anhöriga. I den kliniska verksamheten kan denna litteraturstudie vara betydelsefull. Med hjälp 

av ovanstående fynd i studien kan det bidra till en ökad medvetenhet bland hälso- och 

sjukvårdspersonal för vad anhöriga kan ha för behov i palliativ vård. Att få en medvetenhet 

kring detta kan bidra till att anhörigas behov blir tillfredsställda och då kan det onödiga 

lidandet undvikas. Orsaken till att anhörigas behov inte alltid tillfredställs av vårdpersonal kan 

vara att anhöriga inte uttrycker sina behov och därför uppfattas de aldrig. Det kan också bero 

på brister i kunskap bland vårdpersonal och det är därför betydelsefullt att personalen är 

utbildad för att patient och anhöriga ska erhålla vård med så hög kompetens och kvalitet som 

möjligt. När anhörigas behov uppfattas och tillfredsställs av personal inom den palliativa 

vården kanske de lättare kan gå vidare i sin sorgeprocess eftersom de har bra minnen från 

patientens sista tid i livet.   
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vården var inte jämnt 

fördelad över hela 

Japan. Många familjer 

hade ekonomiska 

problem i samband med 

patientens sista tid.  

Medel 

Andersson M; Ekwall 

A; Hallberg I; Edberg 

A-K. The experience 

of being next of kin to 

an older person in the 

last phase of life. 

2010, Sverige. 

 

Undersöka 

upplevelsen av att 

vara anhörig till en 

äldre person i livets 

slut som berättas 

efter personens död. 

Kvalitativ metod med 

intervjuer. Urval: 17 

anhöriga, 11 kvinnor 

och sex män. 

Patienterna var över 

75 år. 

Det var viktigt att 

anhöriga fick hjälp av 

vårdpersonal när deras 

resurser inte räckte till. 

Anhöriga kände stort 

ansvar över patienten 

och ville ofta delta i 

vården. De var också i 

behov av bekräftelse, 

stöd och en del ville 

vara närvarande i 

dödsskedet. 

Hög 

Kaarbø E.  

End‐of‐life care in 

two Norwegian 

nursing homes: 

Family perceptions. 

2011, Norge. 

 

 

 

 

 

Att utforska 

anhörigas 

erfarenheter som 

varit närvarande hos 

patienten 72 timmar 

före och efter döden 

på ett särskilt 

boende.  

Kvalitativ och 

Kvantitativ metod 

med strukturerade 

intervjuer och en 

kombination av slutna 

och öppna frågor.  

Urval: 50 anhöriga, 30 

kvinnor och 20  män. 

Patienternas 

medelålder var 83 år. 

Vården upplevdes som 

stödjande och 

individualiserad. Den 

grundades på patientens 

behov. Anhöriga var 

oroade över att patienten 

skulle dö själv utan 

någon närvarande. 

Information och 

kommunikation mellan 

personal och anhöriga 

beskrevs som  

osystematisk och 

avslappnad. 

Hög 

Zapart S; Kenny 

P; Hall J; Servis 

B; Wiley S. Home-

based palliative care 

in Sydney, Australia: 

the carer's perspective 

on the provision of 

informal care. 

2007, Australien. 

Syftet var att 

beskriva hur 

palliativ vård utförd 

av anhöriga 

påverkade dem, 

effekterna av vården 

och vad de ville ha 

för stöd. 

 

Tvärsnittsstudie med 

deskriptiv design. 

Kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ metod.  

Strukturerade och 

semistrukturerade 

intervjuer. Urval: 82 

anhöriga mellan 25-88 

år. Patienternas 

medelålder var 69 år. 

Känslomässigt stöd, 

avlösning, information 

och rådgivning var 

viktigt. Information 

kunde innefatta 

vårdtagarens tillstånd, 

och tillgängliga 

stödtjänster. 

Regelbunden 

kommunikation med 

sjuksköterskor och 

läkare, ekonomiskt stöd 

och hjälp med hushållet 

var också viktigt och 

många anhöriga 

upplevde begränsning i 

sina liv. 

Hög 



 

 
 

 

Författare, År och 

Land  

Syfte 

 

Metod Resultat Kvalitet 

Jo S; Brazil K; 

Lohfeld L; Willison 

K. Caregiving at the 

end of life: 

perspectives from 

spousal caregivers and 

care recipients.  

2007, Kanada. 

 

Att undersöka både 

partnervårdgivarens 

och patientens 

erfarenheter och 

perspektiv på 

omvårdnaden i 

samband med 

palliativ vård i 

hemmet 

Kvalitativ metod med 

intervjuer. Urval: 10 

partner till patienten 

mellan 58-87 år. 

Patienterna var mellan 

60-88 år och 

medelålder var 73,7 

år.  

Partner till en palliativ 

patient berättade att det 

medför många negativa 

reaktioner som trötthet, 

depression, ilska, oro 

och sorg i samband med 

palliativ vård. De hade 

behov av 

kommunikation och 

information från 

vårdpersonal, 

emotionellt stöd, 

bekräftelse och 

kontinuitet. 

Hög 

Dreyer A; Forde R; 

Nortvedt P. 

Autonomy at the end 

of life: life-prolonging 

treatment in nursing 

homes--relatives' role 

in the decision- 

making process. 2009, 

Norge. 

Studien ville skydda 

patientens autonomi 

i beslutsprocessen 

genom att studera 

hur anhöriga 

upplevde sin roll 

som beslutsfattare. 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv design och 

intervjuer. Urval: 15 

anhöriga som 

innefattade 

beslutsrollen med en 

medelålder på 59 år. 

Patienterna var över 

75 år. 

 

Anhöriga som hade 

ansvar att fatta beslut åt 

patienten fick inte 

tillräckligt med 

information och 

förbisågs ofta av 

vårdpersonalen i 

beslutsprocessen. 

Anhöriga önskade bland 

annat information om 

när döden närmade sig. 

Medel 

Eriksson E; Arve S; 

Lauri S. Informational 

and emotional support 

received by relatives 

before and after the 

cancer patient's death. 

2006, Finland. 

 

 

Att ta reda på vad 

cancerpatienternas 

anhöriga tyckte om 

det informativa och 

känslomässiga stöd 

de fick från 

sjukvårdspersonal 

före och efter 

patientens död. 

Kvantitativ metod 

med struktuterat 

frågeformulär. Urval: 

376 anhöriga, två 

tredjedelar var 

kvinnor och en 

tredjedel män mellan 

23-85 år. Patienternas 

medelålder var 76 år 

Information som 

anpassades efter 

anhörigas behov samt 

emotionellt stöd i 

samband med palliativ 

vård uppskattades av  

anhöriga. De önskade 

mer information kring 

ekonomiskt stöd. 

Medel 

Brazil K; Bedard M; 

Krueger P; Abernathy 

T; Lohfeld L; 

Willison K. Service 

preferences among 

family caregivers of 

the terminally ill. 

2005, Kanada. 

 

Beskriva vad 

anhörigvårdare 

föredrog för service 

innehållande 

materiellt, socialt 

och professionellt 

stöd. 

Kvalitativ metod med 

intervjuer på telefon. 

Urval: 373 

anhörigvårdare. Både 

män och kvinnor med 

en medelålder på 62 

år. Medelåldern på 

patienterna var 70 år. 

Den hjälp som 

anhörigvårdare  

värdesatte var 

hemtjänst, hemsjukvård, 

kontakt med husläkare 

och religiöst stöd. Hjälp 

som de ville ha eller 

ville ha mer tillgänglig 

var rådgivning och 

stödgrupper. 

Hög 

Shield R; Wetle T; 

Teno J; Miller S; 

Welch L. Vigilant at 

the end of life: Family 

advocacy in the 

nursing home. 2010, 

USA. 

Undersöka 

familjemedlemmars 

erfarenheter av den 

palliativa vården 

under patientens 

sista levnadsår när 

denne bodde på ett 

särskilt boende. 

Kvalitativ metod med 

intervjuer på telefon 

som är en uppföljning 

på en tidigare 

kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Urval: 54 personer 

som var nära familj 

eller vän till patienten. 

Medelåldern på 

patienterna var 83,9 

år. 

Familjer kände ofta 

behov av att försvara sin 

döende familjemedlem 

på grund låga 

förväntningar eller 

dåliga tidigare 

erfaranheter av vården. 

Anhöriga noterade att 

det fanns personal som 

inte gav tillräcklig 

information om vad de 

kunde förvänta sig i  

döendeprocessen. 

Medel 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Författare, År och 

Land  

Syfte 

 

Metod Resultat Kvalitet 

Thompson G; Menec 

V; Chochinov H; 

McClement S. 

Family satisfaction 

with care of a dying 

loved one in nursing 

homes: what makes 

the difference? 2008, 

Kanada. 

Att ta reda på vilka 

faktorer som enligt 

anhöriga bidrog till 

tillfredställelse och 

missnöje vid 

omvårdnad i livets 

slutskede på 

särskilda boenden. 

Kvalitativ metod med 

fokusgrupper. Urval: 

14 anhöriga, både 

män och kvinnor och 

medelåldern var 56,6 

år. Medelåldern på 

patienterna var 86,8 

år.  

Familjemedlemmar ville 

delta i vården och det 

var viktigt att de var 

nöjda med vården som 

patienten erhöll för att 

få ett bra avslut. Viktigt 

att personalen kunde 

uppfatta när döden var 

nära och att berätta detta 

för anhöriga. 

Kommunikation och 

information om 

patientens status och 

planerad omvårdnad var 

viktigt för anhöriga. 

Missnöje med vården 

kunde leda till känslor 

som skuld, ilska och 

frustration både när 

patieten levde och när 

denne avlidit. 

Hög 

Wetle T; Shield R; 

Teno J; Miller S; 

Welch L. Family 

Perspectives on End-

of-Life Care 

Experiences in 

Nursing Homes. 

2005, USA. 

Syftet med denna 

studie var att öka 

kunskapen om vård 

i livets slutskede 

som mottagits på 

särskilda boenden 

med hjälp av 

narrativa intervjuer 

med 

familjemedlemmar 

till nyligen avlidna 

patienter. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

telefonintervjuer med 

öppna slut. En 

uppföljning till en 

kvantitativ studie. 

Urval: 54 anhöriga, 

både män och 

kvinnor. Medelåldern 

på patienterna var 

83,9 år 

Anhöriga fick inte sina 

behov tillfredställda på 

grund av att kvalitén på 

särskilda boenden var så 

pass dålig att många 

upplevde att de fick 

kämpa för att patienten 

skulle få vård. Anhöriga 

upplevde att det var för 

lite läkarkontakt och de 

önskade mer och bättre 

utbildad personal. 

Vårdpersonal 

fokuserade  mycket på 

det tekniska arbetet och 

glömde bort att fokusera 

på patienten. 

Hög 



 

 
 

Bilaga 5  

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval? 

 

Finns det ett tydligt syfte?    Ja Nej Vet ej 

 

Patientkarakteristika Antal? 

  Ålder? 

  Man/Kvinna? 

 

Är kontexten presenterad?   Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

 

Urval 

- Relevant?   Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt?   Ja Nej Vet ej 

 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja Nej Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en  Ja Nej Vet ej 

teoretisk referensram?    

- Genereras teori?   Ja Nej Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

Hög Medel Låg 

 

Kommentar 

 

Granskare sign 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 6 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod RCT? CCT? (ej randomiserad) 

  Multicenter, antal center? 

  Kontrollgrupp/er? 

 

Patientkarakteristika Antal?  

  Ålder?  

  Man/Kvinna? 

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion Ja Nej 

Intervention? 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått? 

 

Urvalsförfarandet beskrivet? Ja Nej 

Representativt urval?  Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja Nej Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start? Ja Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de rand- Ja Nej Vet ej 

omiseras till? 

Blindning av patienter?  Ja Nej Vet ej 

Blindning av vårdare?  Ja Nej Vet ej 

Blindning av forskare?  Ja Nej Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? Ja Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?  Ja Nej 

Etiskt resonemang?  Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  Ja Nej 

Är instrumenten relibla?  Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

Hög Medel Låg 

 

Kommentar 

Granskare sign  



 

 
 

Bilaga 7   

Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Anhöriga ville ha hjälp med den 

basala omvårdnaden av patienten. 

Hjälp med 

omvårdnad av 

patienten. 

Omvårdnad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälp med 

omvårdnad och 

hushållssysslor 

samt det 

medicinska och 

tekniska 

vårdarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhöriga hade 

behov av 

praktisk hjälp. 

Anhöriga ville ha fysisk avlastning 

som hjälp med att duscha 

patienten. 

Hjälp med fysisk 

avlastning, 

exempelvis dusch. 

Omvårdnad 

Det var viktigt för anhöriga att 

patienten fick hjälp med munvård. 

Viktigt att patienten 

fick munvård. 

Omvårdnad 

Den basala omvårdnaden var 

viktig för anhöriga och att 

patienten var ren. 

 

Viktigt att patienten 

fick god omvårdnad. 

 

Omvårdnad 

 

Anhöriga hade behov av 

avlastning som hjälp med tvätt, 

matning och toalettbesök. 

Hjälp med att mata 

patienten, 

toalettbesök och 

tvätt. 

Omvårdnad 

och 

hushållssyss-

lor 

Anhöriga ville ha hjälp med 

hushållssysslor och denna hjälp 

underlättade för anhöriga. 

 

Hjälp med 

hushållssysslor 

underlättade för 

anhöriga. 

 

Hushållssys-

slor 

 

Stöd som anhöriga värdesatte var 

hemsjukvård, hemtjänst, 

medicinsk specialistsjukvård och 

god kontakt med sin husläkare. 

 

Hemsjukvård, 

hemtjänst, 

medicinsk 

specialistsjukvård 

och god kontakt 

med husläkare var 

viktigt för anhöriga. 

 

Omvårdnad 

och medicin 

 

De flesta anhöriga ville ha hjälp 

med teknisk sjukvård som 

injektioner. 

 

Hjälp med teknisk 

sjukvård som 

injektioner. 

 

Teknisk vård 

 

Anhöriga ville ha möjlighet att 

lämna hemmet om de skulle vilja 

det. 

Ha möjlighet att 

lämna hemmet. 

Avlastning  

 

 

 

 

 

 

Hjälp med    

avlastning. 

Anhöriga ville ha någon som 

kunde vara hemma hos den sjuke 

så att de kunde gå ut. 

Ha någon hos 

patienten så att 

anhöriga kunde gå 

ut. 

Avlastning 

Anhöriga ville ha någon 

närvarande hos patienten om de 

exempelvis behövde gå till 

affären. 

Ha någon hos 

patienten så att 

anhöriga kunde göra 

ärenden. 

Avlastning 

Anhöriga ville kunna komma och 

gå som de ville och det var viktigt 

att det fanns någon vid patientens 

sida hela tiden. 

 

Anhöriga ville ha 

någon hos patienten 

så att de kunde 

komma och gå som 

de ville. 

Avlastning 

 


