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Sammanfattning 
Bakgrund: Allt fler patienter önskar att dö hemma och anhöriga får oftast rollen som 

vårdare. Uppgiften kan kännas övermäktig och möjligheten för patienten att dö hemma 

kan överskuggas av krav och förpliktelser. Anhörigas delaktighet kan vara avgörande 

för att den palliativa vården ska kunna bedrivas i hemmet. Syfte: Syftet med studien var 

att belysa anhörigas behov av stöd inom palliativ vård i hemsjukvården. Metod: Allmän 

litteraturstudie som bygger på fjorton kvalitativa och kvantitativa studier där anhörigas 

erfarenheter, upplevelser och behov granskades. Resultat: Studien visade att anhöriga 

behövde både emotionellt, instrumentellt stöd, information om den medicinska vården 

samt behov av finansiell- och juridisk rådgivning. Det fanns även ett behov av stöd efter 

dödsfallet; ett behov av att bli sedd och få prata. Slutsats: För att kunna skapa en bra 

och trygg vård för patienten och anhöriga är det viktigt att lyssna och delaktiggöra 

anhöriga i vården. Genom att arbeta utifrån familjefokuserad omvårdnad kan 

distriktssköterskan se till helheten, där anhöriga är lika viktiga både före och efter 

patienten har avlidit. Detta kan ge distriktssköterskan möjlighet till att förbättra 

anhörigas livskvalitet samt ge vård och stöd.                  

 

Nyckelord: Palliativ vård i hemmet, anhörigvårdare, behov, upplevelser, 

                   familjefokuserad omvårdnad 
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Abstract 
Background:  Several patients wish to die at home and relatives often become the 

caregivers. This task can be a burden and the opportunity for the patient to die at home 

can be overshadowed by obligations and responsibilities. Participation of relatives is 

often the prerequisite to offer palliative care in the home environment. The purpose: 

The purpose of the study was to illuminate relatives’ need of support during palliative 

care in the home based care. Methods: A secondary qualitative data analysis was 

conducted. Fourteen qualitative and quantitative studies were selected for secondary 

data analysis. Results: This study has shown that relatives to palliative patients need 

emotional and instrumental support, information about the medical care giving and even 

financial and legal counseling. There was also a need of support after the event of death; 

a need to be seen and to talk. Conclusion: It is important to listen and involve relatives 

in care giving. By basing the work on family focused care, the nurse can look at the 

whole family, where relatives are important before and after the patient dying. This 

provides nurses with opportunities to improve well being, quality of life for caregivers 

by ensuring care and support. 

  

Keywords: Palliative care at home, family caregivers, needs, experience, 
                   family-focused nursing         
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INLEDNING  
De senaste decenniernas nedskärning inom hälso- och sjukvården både i Sverige och 

internationellt kan ha bidragit till, att intresset för familjens roll inom den palliativa vården 

har ökat (Östlinder 2004 se Benzein & Saveman 2004, s. 13). Professionell vård sker i allt 

större omfattning i hemmet och det blir allt vanligare att anhöriga utför vårdande insatser och 

tar ett större ansvar för sin sjuka familjemedlem (Stajduhar 2005). Om anhöriga inte får det 

stöd som efterfrågas kan vårdandet medföra fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

påfrestningar (Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) 2010). Som distriktssköterska i 

hemsjukvården är det därför angeläget att få en ökad förståelse för anhörigas situation samt 

stödet och hjälpen som kan behövas. 

 

BAKGRUND 
När ädelreformen trädde i kraft i Sverige 1992 fick kommunerna ansvar för hälso- och 

sjukvård i särskilt och ordinärt boende – det som idag är hemsjukvården 

(Socialstyrelsen 1996). Ädelreformen hade för avsikt att skapa ansvarförhållande och 

tillgodose människors långvariga behov av hjälp från hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten (Socialstyrelsen 2008). Ändamålet var att de insatser som ges enligt 

paragraf 18 § Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) och Socialtjänstlagen 

(SoL) (SFS 2001:453) skulle integreras i kommunernas ansvarsområden för att sedan 

utvecklas (ibid). Reformen medförde en förskjutning av den palliativa vården från 

sjukhusen till kommunen (Socialstyrelsen 1996).  

 

Enligt paragraf 28 § HSL (SFS 1982: 763) skall ledningen inom hemsjukvården vara 

organiserad så den tillgodoser hög patientsäkerhet och enligt paragraf 24 § HSL i 

samma författning skall det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska som svarar för 

att det finns rutiner som säkrar god och ändamålsenlig hälso- och sjukvård till 

patienterna i kommunen (ibid.). Distriktssköterskan ansvarar för att tillvarata 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande vård samt tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen 2008). Distriktssköterskans 

samarbetspartners är läkaren som är anställd inom primärvården. Läkaren har det 



 

7 
 

övergripande ansvaret för patientens vård och behandling, och fungerar samtidig som 

konsult. Annan legitimerad personal inom kommunen med egna ansvarsområden är 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Undersköterskor och vårdbiträden dominerar inom 

patientens basala personliga omvårdnad, sjukvård och rehabilitering (ibid.). 

 

Lagstiftningen ger ingen tydlig bild av vad hemsjukvård är, vad den ska innehålla och 

hur den skiljer sig från annan vård (Socialstyrelsen 2008). Detta har gjort det svårare att 

beskriva hemsjukvårdens omfattning. Därför har flera kommuner i Sverige infört 

Tröskelprincipen för att beskriva ansvarsområden (ibid): 

 

   ”Tröskelprincipen innebär att om patienterna själv, eller med hjälp av assistans/ 

     ledsagare kan ta sig till av regionen finansierad primärvård har Regionen  

     vårdansvaret.”                (Kommunförbundet Skåne 2009, s. 5) 

 

Detta medför att alla som behöver hälso- och sjukvårds och inte själva eller med hjälp 

av ledsagare kan ta sig till Vårdcentralen hör till hemsjukvården (Kommunförbundet 

Skåne 2009). Alla Sveriges invånare är potentiella mottagare av hemsjukvård liksom av 

all annan hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 2008). Även om hemsjukvården omfattar 

alla åldrar så dominerar äldre människor samt patienter med komplexa vårdbehov, 

nedsatt autonomi och med stort beroende av andra (ibid). 

 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att främja utvecklingen av vård i livets slutskede 

eftersom den palliativa vården inom Sverige inte håller samma kvalité överallt i landet 

(Socialstyrelsen 2009). Till detta ändamål har Socialstyrelsen använt Äldreguiden som 

bygger på enkäter Socialstyrelsen skickat ut till vårdande instanser inom primärvården 

runt om i Sverige. Äldreguiden är ett hjälpmedel för äldre och deras anhöriga som vill 

ha information om en viss verksamhet eller kommunens äldreomsorg i stort. Men den är 

även till för personal och ledning. Syftet är att informationen i Äldreguiden skall kunna 

användas i arbetet med att förbättra kvalitén inom bland annat palliativ vård (ibid). 

 

Med palliativ vård menas att vården övergår från att vara kurativ (botande) till att bli 

palliativ (lindrande och stödjande) (NRPV 2010). Palliativ vård blir aktuell först när bot 
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inte längre är möjlig för patienten (ibid). För att beskriva palliativ vård används World 

Health Organization’s (WHO) definition (bilaga 1). I Sverige liksom i många andra 

länder började den palliativa vårdens inriktning mot cancerpatienter i livets slutskede 

(NRPV 2010). Idag bör vården omfatta alla patienter som har behov av palliativ vård 

oavsett diagnos. Det övergripande målet med vården är att sträva efter att uppnå en god 

livskvalitet för patienten och anhöriga. Avsikten är inte att påskynda eller skjuta upp 

döden. Det palliativa sjukdomsförloppet genomgår flera olika faser. Den tidiga 

palliativa fasen kan sträcka sig över flera månader beroende på patientens 

grundsjukdom. Under den första perioden kan vårdbehovet vara mindre för att med 

tiden öka. Förutom att lindra patientens smärta och andra besvärande symtom så ska 

vården kunna erbjuda psykologiskt, socialt och existentiellt stöd till både patient och 

anhöriga. En förutsättning för god palliativ vård är ett teamarbete mellan olika 

yrkeskategorier, detta kan också bidra till en ökad trygghet för patient och anhörig 

(ibid).  

 

Wright & Leahey (2005) uttrycker att familjen består av dem som säger sig tillhöra den. 

NRPV (2010) menar att anhöriga är de personer som patienten har definierat som sina 

anhöriga och detta kan exempelvis vara familjen eller vänner. Anhörigas delaktighet i vården 

är ofta avgörande för att den palliativa vården ska kunna bedrivas i hemmet (Stajduhar & 

Davies 2005). Många anhöriga har lovat sin närmaste att han eller hon ska få vara hemma så 

länge den anhörige mäktar och det uppfattas naturligt och positivt att hjälpa sin närstående. 

Övergången från anhörig till vårdare sker oftast genom att maka/ make drabbas av sjukdom 

och motpartens roll förändras till att bli vårdare. Anhöriga är ofta omedvetna om vad det 

betyder att vårda patienten i hemmet (ibid). Många är i stor omfattning involverade i vården 

av den döende och ägnar åtskilliga timmar per dygn åt kontroll av patientens fysiska och 

psykiska symtom (Andershed 2005). Uppgiften kan dock upplevas för komplex i vissa 

situationer, och det positiva med att vårda kan lätt övergå till att bli ett krav och en belastning 

med fysiska och psykiska påfrestningar som följd (ibid). Anhöriga som vårdar i hemmet kan 

behöva stöd från exempelvis sjukvården för att känna trygghet (Holtslander 2008). Med stöd 

till anhöriga avses olika insatser som syftar till att underlätta den anhörigas situation fysiskt, 

psykiskt och socialt (2008/09:82) (Sveriges Riksdag). Anhöriga är kanske även i behov av 

stöd från samhället för att förebygga att inte själv behöva söka vård (ibid):  
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   ”Att vara anhörigvårdare hör inte till det lättaste. Att jämt vara på sin vakt både 

     natt och dag är många gånger väldigt påfrestande.” 

                 (Socialstyrelsen 2005, s. 10) 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Familjefokuserad omvårdnad kommer från Calgary-modellerna som har en teoretisk grund i 

cybernetik, kommunikationsteori och förändringsteori (Wright, Watson & Bell 2008). 

Cybernetiken ser familjen som ett system med självreglerande feed-backprocesser (ibid). 

Begreppet familjefokuserad omvårdnad omfattar hur familjen och distriktssköterskan 

upplever, uppfattar och hanterar omvårdnadsrelationen dem emellan (Wright & Leahey 

2005). Sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar övriga i familjen, både den 

enskilda men även familjen som helhet. I sin tur påverkar familjens reaktioner hur den sjuka 

upplever och hanterar sin livssituation. Varje människa har sin egen förställningsvärld som 

antigen skiljer människor från varandra eller binder dem samman – kanske till en familj. 

Individen lever sitt liv och utvecklar sin identitet och handlingssätt utifrån sin egen 

föreställningsvärld. Samtidigt har varje person olika identiteter beroende på om människan 

befinner sig inom familjen, gruppen och yrket eller genom den föreställningsvärld som delas 

eller inte delas med andra. Effekterna av dessa påverkar vårt eget och andras liv (ibid). 

Föreställningarna kan vara hindrande respektive underlättande. Hindrande föreställningar 

vidmakthåller problemen och begränsar möjligheterna för att finna alternativa lösningar 

medan underlättande föreställningar däremot ökar möjligheten (Wright, Watson & Bell 2008). 

Familjens inre struktur kan visualiseras med hjälp av ett genogram (bilaga 2) och den yttre 

strukturen tydliggörs med en ekokarta (bilaga 3) som utgår ifrån familjens upplevda problem 

och behov, för att identifiera personer utom familjen som kan vara en resurs. Mötet mellan 

distriktssköterskan och familjen är en icke-hierarkisk relation. Denna relation utgörs av ett 

samarbete där varje persons bidrag är lika viktig och både familjen och distriktssköterskan 

förändras genom sin interaktion (ibid). 

 

Ut ifrån denna referensram antas föreställningen att den palliativa vården inte enbart 

drabbar den enskilde utan hela familjen samt rollerna inom familjen (Östlinder 2004 se 
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Benzein & Saveman 2004, s. 13; Wright & Leahey 2005). Enligt tradition har fokus 

inom vården legat på patienten (Östlinder 2004 se Benzein & Saveman 2004, s. 13). 

Att involvera anhöriga i det praktiska vård- och omsorgsarbetet kan på längre sikt få 

förödande ohälso-konsekvenser om anhörigas behov av stöd inte tas på allvar (ibid). 

Risken är att anhöriga kanske blir vårdens nya patientgrupp (Holtslander 2008; 

Andershed 2005). 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa anhörigas behov av stöd inom palliativ vård i 

hemsjukvården.  

 

METOD 

Design 

Studien har gjorts som en allmän litteraturöversikt. Enligt Forsberg & Wengström (2008) är 

en allmän litteraturstudie baserad på litteratursökning av vetenskapliga artiklar lämplig att 

användas som metod för att sammanställa aktuell forskning inom ett område (ibid). Aktuell 

forskning inom problemområdet granskades, sammanställdes och kvalitetsbedömdes utifrån 

Friberg (2006) granskningsmall, för att få en bred och heltäckande bild. 

 

Urval 

För att finna aktuell forskning inom ämnet genomfördes sökning i olika databaser (Friberg, 

2006). Studierna skulle vara empiriska och bygga på kvalitativ eller kvantitativ ansats.  

Avgränsningar:  

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska, danska, norska eller engelska och vara publicerade 

mellan åren 2000 till 2009. 

Inklusionskriterier: 

Artiklar som beskrev anhörigas känslor, upplevelser, erfarenhet och/eller behov av stöd vid 

palliativ vård i hemmet. 
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Exklusionskriterier:  

Artiklar som handlade om barn under 18 år, akut vård eller skildrade palliativ vård på sjukhus 

eller andra vårdinrättningar så som hospice eller ordinärt boende.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingens syfte är att söka kunskap för att nå en djupare förståelse om anhörigas 

behov av stöd (Forsberg & Wengström 2008). För att skapa en översikt över området gjordes 

en inledande litteratursökning. Den inledande litteratursökningen kan vara en hjälp för att 

formulera sökorden i den kommande sökningen (ibid). Den elektroniska sökningen 

genomfördes i databaserna Academic Search Elite, Eric, Cinahl, och PubMed. Sökorden som 

användes var family, family caregivers, next of kin, relatives, palliative care, terminal care, 

terminal care at home, palliative nursing, needs, support, emotion, experiences. Sökorden 

användes både enskilt och i kombination med varandra. Författarna har även använt tesaurus, 

trunkering, smart text och boolesk sökteknik (Forsberg & Wengström 2008; Friberg 2006). 

Artiklarna som inkluderades i studien valdes genom att först läsa titlar och sedan abstract. 15 

artiklar som stämde överens med syftet skrevs ut och lästes i sin helhet. Därefter analyserades 

och diskuterades artiklarna och 14 artiklar som svarade mot syftet och inklusions- respektive 

exklusionskriterierna valdes ut.  

 

Genomförande och analys 

Artiklarna lästes av båda författarna var för sig och granskades tillsammans utifrån Friberg 

(2006)’s granskningsmall (bilaga 4) i förhållande till design, innehåll, syfte, urval, struktur, 

analys, resultat, validitet och reliabilitet. En artikels kvalitet bedömdes som hög om minst  

80 % av frågorna i granskningsmallen kunde besvaras med ett ja. Kunde 70 % av frågorna i 

granskningsmallen besvaras med ett ja, var artikeln medel. Alla artiklar under 70 % 

exkluderades. Resultatet presenteras i ett sökschema (bilaga 5) och i en artikelöversikt  

(bilaga 6). 

 

Efter granskningen lästes artiklarna i sin helhet igen för att författarna skulle förvissa sig om 

att ingen viktig information utelämnats eller missuppfattats under analysens gång. Vidare i 
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processen jämfördes de olika studiernas resultat och skillnader och likheter i artiklarna 

framkom. Resultatet kodades för att sedan delas upp i underkategorier och kategorier 

(Graneheim & Lundman 2003). Analysen och kodningen av artiklarna resulterade i två 

kategorier varav en kategori kunde delas in i fyra underkategorier. 

 

Etiska överväganden 

Vid litteraturstudier bör etiska övervägande göras och det är viktigt att presentera alla studier 

även om de inte stödjer författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström 2008). Studierna 

som inkluderades är antingen godkända av etisk kommitté eller också har etiska övervägande 

noggrant gjorts. Forsberg & Wengström (2008) menar vidare att ett kritiskt förhållningssätt 

bör användas till insamlad data. 

 

RESULTAT 

 
Figur 1. Översikt över resultatet – två huvudsakliga behov av stöd till anhöriga som vårdar 
              personer inom palliativ vård. Stödet före dödsfallet är indelat i fyra underkategorier.  
 

 

De anhörigas ålder i studierna varierade mellan 26 – 97 år. I en övervägande del av studierna 

var de anhöriga kvinnor, antingen maka eller dotter (Brobäck & Berterö 2003; Houldin 2007; 
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Hudson, Toye & Kristianson 2006; Giles och Miyasaki 2009; Proot et al. 2003; Wennman-

Larsen & Tishelman 2002; Wilkes, White & O’Riordan 2000; Neergaard et al. 2008; Benkel, 

Wijk & Molander 2009; Millberg, Strang & Jakobsson 2003; Teno et al. 2004; Millberg et al. 

2008).  Männen fanns representerade antingen som make eller son, och i tre av studierna var 

männen överrepresenterade (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008; Milberg et al. 2008; 

Rollison & Carlsson 2002). I en av studierna fanns föräldrar representerade till den yngsta 

patienten som var 26 år (Millberg et al. 2008). Även anhöriga utanför familjen var 

representerade i form av vänner och en särbo (Houldin 2007; Wennman-Larsen & Tishelman 

2002). En del studier definierade anhöriga som inte var bundna med blodsband som ”andra” 

(Benkel, Wijk & Molander 2009; Millberg, Strang & Jakobsson 2003; Teno et al. 2004; 

Millberg et al. 2008). Det var inte beskrivit vilka anhöriga som tyckte och kände vad, utan det 

har främst varit generalisering av anhöriga i resultaten. 

 

Behov av stöd före dödsfallet 

Behov av information kring egen roll 

I studier av Brobäck & Berterö (2003), Houldin (2007), Hudson, Toye & Kristjanson (2006), 

Munck, Fridlund & Mårtensson (2008), Neergaard et al. (2008), Proot et al. (2003) och 

Rollison & Carlsson (2002) påpekades att det inte var enkelt att vara anhörigvårdare, och 

anhöriga behövde information om att vårda en döende patient i hemmet: 

 

   ”Some of the next of kin stated that they had recieved information and were aware 

      of what would happen, because they asked for information. They often stated that 

     you have to be active by yourself, if you do not ask – you will not get any answers.” 

        (Brobäck & Berterö 2003, s. 342)  

I Wennman-Larsen & Tishelman (2002)’s studie skildrade anhöriga att de inte kände att de 

hade något val när den palliativa diagnosen var ett faktum, utan nästan blev tvingade in i 

rollen som vårdare. Orsaken var ekonomiska neddragningar inom vården. De behövdes som 

huvudansvarig i koordinering av vård och vårdkontakter (ibid). Neergaard et al. (2008) såg att 

en ökad press upplevdes speciellt när den anhörige själv arbetade inom hälso- och sjukvården. 

Båda artiklarna betonade frånvaron av information och kommunikation som orsak. Neergaard 

et al. (2008) poängterade dessutom att det är viktigt att hitta balans mellan anhörigas behov, 



 

14 
 

resurser och önskemål i vården. Houldin (2007) föreslog att den professionella personalen 

borde träffa anhöriga i ett tidigt skede för att validera, normalisera deras bekymmer, hjälpa 

dem i deras egen roll samt stärka familjens resurser. För många anhöriga var det svårt att veta 

i vilken grad de skulle involvera sig i vården (Wennman-Larsen & Tishelman 2002). 

Neergaard et al.(2008) ansåg att det var viktigt att anhöriga informerades om hur mycket hjälp 

de faktiskt kunde få från samhället. Munck, Fridlund & Mårtensson (2008) menade att det var 

viktigt att anhöriga fick information om att de kanske inte orkade vårda helt till döden och att 

de hade möjlighet att välja om. 

 

Behov av stöd i den känslomässiga processen 

Det psykologiska stödet kunde vara viktigt för att anhöriga skulle klara av sin roll som 

vårdare (Brobäck & Berterö 2003; Giles & Miyasaki 2009; Hudson, Toye & Kristjanson, 

2006; Millberg et al. 2008; Munck, Fridlund & Mårtensson 2008; Proot et al. 2003; Teno et 

al. 2004; Wennman-Larsen & Tishelman 2002). Brobäck & Berterö (2003), Houldin (2007) 

och Hudson, Toye & Kristjanson (2006) ansåg att när en cancerdiagnos var bekräftad, hade 

den anhörige en känsla av att inte vara förberedd och situationen kändes oftast chockartad. 

Den anhörige behövde därför tid till att förbereda och acceptera den nya situationen som en 

palliativ diagnos innebar (ibid). Munck, Fridlund & Mårtensson (2008)’s studie beskrev att 

anhöriga önskade ha någon sorts kontroll i vardagen som annars lätt kunde kännas kaotisk. 

Proot et al.(2003) upptäckte att det kunde fattas stöd från patienten själv och andra anhöriga. 

Många anhöriga önskade att bli bekräftade i sin roll och få veta att de gjorde ett bra jobb, 

eftersom de då fick förnyad kraft till att vårda (ibid). En del patienter vägrade att ta emot hjälp 

från professionella vårdare och placerade därmed den anhörige i en svår situation, där det 

fanns risk för att förlora kontrollen: 

 

   ” It was a constant anxiety as long as he was at home. I was afraid of something  

      would happen. There were short periods when I went out, but otherwise, I was 

      at home the entire time.” 

         (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, s. 582) 
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Millberg, Strang & Jakobssons studie (2003) visade att 36 % av anhöriga i studien upplevde 

vanmakt och/eller hjälplöshet dagligen eller flera gånger per vecka. Anhöriga kände sig 

otillräckliga och detta resulterade i att de fick fysiska och psykiska symtom så som 

muskelspänningar, nedsatt aptit, huvudvärk, skuld, ångest, ilska och depression. Studien 

åskådliggjorde även att 33 % av de anhöriga aldrig upplevde sådana känslor under vårdtiden. 

Samma studie kom fram till att anhöriga miste sin egen tid (ibid). Även Rollison & Carlsson 

(2002) och Brobäck & Berterö (2003) tog upp att många anhöriga som vårdade i hemmet 

kände sig bundna och isolerade. Det framkom att det var främst kvinnliga anhöriga som hade 

den känslan (ibid). Munck, Fridlund & Mårtensson (2008) och Neergaard et al. (2008) 

skildrade att anhöriga ofta behövde vara tillgängliga hela dygnet för att uppfylla patientens 

önskemål samt sköta det dagliga hushållet: 

 

   ”You have to be available twenty-four hours a day. My eighty-year-old dad cried 

     at night when it became too much for him taking care of my terminally ill mother. 

   “I cannot do this anymore” he cried. And then I had to take over.”  

                  (Neergaard et al. 2008, s. 6)  

 

Hudson, Toye & Kristjanson (2006), Brobäck & Berterö (2003) och Proot et al.(2003) hade 

som åsikt att anhöriga behövde egen tid och hopp för att mästra rollen som vårdare. Munck, 

Fridlund & Mårtensson (2008) menade att anhöriga kunde bli överbelastad i sin roll och det 

fanns då risk för dåligt samvete när de fick utbrott och bråk uppstod (ibid). Wennman-Larsen 

& Tishelman (2002) förklarade detta med, att inom vården i Sverige fokuserades det inte på 

familjen:  

 

   ” Health care for adults in Sweden is generally not family focused, with little attention  

      to psychosocial aspects of care described by patients.”  

              (Wennman-Larsen & Tishelman 2002, s. 245) 

 

Wennman-Larsen & Tishelman (2002) hade sett att en del anhöriga inte förväntade sig hjälp i 

deras egen situation och oro. Sorg var något anhöriga själva tog hand om, även om de 

upplevde ensamhet (ibid). Många anhöriga upplevde utanförskap i vården av den döende trots 

att de kände patienten bäst (Brobäck & Berterö 2003; Hudson, Toye & Kristjanson 2006). 
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Även Neergaard et al. (2008) såg i sin studie att det var viktigt för många anhöriga att 

vårdpersonalen uppmärksammade dem, visade empati och hade tid att lyssna. Rollison & 

Carlsson (2002) betonade att det även var viktigt med ett gott bemötande och det var 

väsentligt att personalen var fokuserad på både patienten och familjen vid besök i hemmet 

(ibid). Teno et al. (2004) påpekade att hela familjen hade behov av respekt samt psykosocialt 

och emotionellt stöd (ibid). Erhöll anhöriga detta stöd kunde de bättre bevara hoppet och 

känna sig nöjda med deras roll och situation (Proot et al. 2003; Houldin 2007). 

 

Behov av information om den medicinska vården 

I hälften av studierna beskrevs anhörigas behov av stöd inom vårdsituationen (Brobäck & 

Berterö 2003; Milberg et al. 2008; Munck, Fridlund & Mårtensson 2008; Neergaard et al. 

2008; Rollison & Carlsson 2002; Teno et al. 2004; Wennman-Larsen & Tishelman 2002; 

Wilkes, White & O’Riordan 2000). I Munck, Fridlund & Mårtenssons studie (2008) hade 

anhöriga uttryckt att informationen var otillräcklig redan på sjukhuset. Anhöriga och patienten 

erhöll information om palliativ vård och fick samtidig en broschyr kring detta. Men de förstod 

inte innebörden av erbjudandet. Studien kom därför fram till att det var väsentligt med 

uppföljning av informationen från sjukhuset (ibid). Wilkes, White & O’Riordan (2000) 

poängterade att anhöriga var olika och uppfattade informationen på olika sätt. Det var därför 

viktigt, att det både fanns skriftlig och muntlig information kring vården. Anhöriga 

poängterade att det var viktigt med information för att kunna ta rätt beslut och mästra den 

dagliga vården (ibid). Brobäck & Berterö (2003) tog upp att information behövdes om den 

dagliga vården, hur framtiden kunde se ut. Vårdpersonalen borde involvera anhöriga i 

vårdteamet och den medicinska vården måste anpassas till hemmet och familjens normala 

vardag (ibid). Munck, Fridlund & Mårtensson (2008) påpekade att när patienten försämrades i 

sin sjukdom borde information ges oftare. Rollison & Carlsson (2002) ansåg att anhöriga var 

nöjda med omsorg och stöd, men att de efterlyste bättre information om hur de kunde sköta 

omvårdnaden, själva dödsprocessen och detaljer efter döden (ibid). 

 

Milberg et al. (2008) och Munck, Fridlund & Mårtensson (2008) betonade att anhöriga 

behövde information om patientens fysiska och psykiska symtom. Wennman-Larsen & 

Tishelman (2002) definierade symtomen i form av smärta, ångest, andfåddhet, depression och 

trötthet. Wilkes, White & O’Riordan (2000) höll med om att det var viktigt med information 
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kring symtom och utvidgade stödet till att även innefatta sjukdomen, förloppet och 

behandlingar. Giles & Miyasaki (2009) har funnit att distriktssköterskan borde ha en specifik 

utbildande roll eftersom anhöriga oftast inte visste vad de skulle fråga om. Proot et al. (2003) 

och Hudson, Toye & Kristjanson (2006) påpekade vikten av att vårdpersonalen var 

välutbildad i patientens sjukdom och behandling, men även i vården. Känslomässigt stöd 

skulle ges till hela familjen (ibid). Wilkes, White & O’Riordan (2000) och Millberg et al. 

(2008) stödjer detta: 

 

   ”This was the first time we had anyone close suffering from cancer, so we didn´t 

     know about the symptoms and course of the disease.”  

                 (Millberg et al. 2008, s. 64) 

 

Enligt Wennman-Larsen & Tishelman (2002) förväntade anhöriga att den direkta kontakten 

med professionella rörde sig om patientens sjukdom, förlopp, medicin, mat, tekniska 

hjälpmedel och att de kontrollerade att allt fungerade (ibid). Rollison & Carlsson (2002) och 

Neergaard et al.( 2008) tog upp att det var viktigt för anhöriga att vården skulle vara 

tillgänglig och kunna bistå patient och anhörig med kort varsel oavsett tid på dygnet (ibid). En 

studie beskrev att några anhöriga inte önskade information om sjukdomens utveckling 

eftersom de eftersträvade att bevara hoppet och klara av vardagen (Giles & Miyasaki 2009). 

 

Behov av ekonomiskt och samhällsmässigt stöd 

Beroende av vilken sjukdom patienten hade ansåg Hudson, Toye & Kristjanson (2006) att 

anhöriga behövde ekonomiskt stöd. Studien granskade palliativ vård för Parkinson patienter 

där anhöriga oftast valde att sluta arbeta för att vårda sin kära. Hudson, Toye & Kristjanson 

(2006) har vidare kommit fram till att det oftast var den person med högst inkomst som 

insjuknade. Brobäck & Berterö (2003) erhöll samma resultat trots att det gällde 

cancerpatienter. Många anhöriga var ambivalenta i sin situation eftersom de önskade vårda 

sin kära samtidigt som det kunde resultera i negativa finansiella resultat (ibid): 

 

   ” To be on sick leave or being on leave from work in order to manage the care of the 

      loved on at home results in negative financial outcomes.” 

         (Brobäck & Berterö 2003, s. 344) 
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 Wilkes, White & O’Riordan (2000) och Giles & Miyasaki (2009) efterfrågade information 

om vilket stöd till anhöriga som fanns tillgängligt från samhällets sida. Det var viktigt att 

stödet verkställdes snabbt för optimal vård (ibid).  

 

Behov av stöd efter dödsfallet 
Enligt Benkel, Wijk & Molander (2009) förväntade många anhöriga att det psykologiska/ 

sociala stödet främst skulle komma från det sociala nätverket när patienten hade dött. Stödet 

innefattade bland annat någon att prata med om känslor, hjälp med begravningen, finansiell 

och juridisk rådgivning. Professionellt stöd efterfrågades främst vid dysfunktionellt nätverk, 

eller när den sörjande inte ville belasta sin omgivning. Ungefär 1/3 av respondenterna i 

studien menade att det professionella stödet behövdes som ett komplement till nätverkets stöd 

den första tiden efter dödsfallet (ibid). Anhöriga i Millberg et al.’s studie (2008) uttryckte ett 

behov av uppföljning efter patientens död. Det efterfrågades ett personligt besök 2-6 veckor 

efter dödsfallet av den som haft mest kontakt med familjen. Neergaard et al. (2008) 

markerade att det uppskattades när vårdpersonalen tog kontakt med anhöriga efter dödsfallet. 

Många kände sig ensamma och önskade prata om sin situation, sjukdomsförloppet och 

framtiden. Milberg et al. (2008) skildrade vidare hur samtalet bidrog till att den anhörige 

kände sig sedd som en person med egna behov, och dialogen medverkade till att eventuella 

skuldkänslor blev lättare att hantera (ibid). Många anhöriga blev fysiskt och känslomässigt 

utmattade allt efter hur aktiva de hade varit i deras roll, och hur mycket stöd de fått från 

vårdpersonalen, särskilt efter döden (Neergaard et al. 2008).  

 

   ”There are some people I can call in the middle of the night and cry out and 

     they come and fetch me.”  

                     (Benkel, Wijk & Molander 2009, s. 145) 
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DISKUSSION 

Kort sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar resultatet att anhörigvårdares uppgift kunde vara svår att hantera. 

För att underlätta deras situation behövdes information om vad det innebar att vårda i hemmet 

och vilken hjälp som erbjöds från kommunen. Resultatet visade även att anhöriga efterfrågade 

information om den dagliga vården, vilka symtom som kunde förväntas och hur framtiden 

kunde komma att se ut. Många ville även ha information om döden och dödsprocessen. För 

att den anhörige skulle orka fortsätta vårda ansågs det psykologiska stödet vara viktigt. Det 

var särskilt viktigt att bli sedd och bekräftad i rollen som anhörigvårdare och en del önskade 

bli mer involverade i vården och i teamet kring patienten. Ett finansiellt stöd från samhället 

efterlystes i flera av studierna så att anhöriga skulle kunna vara hemma och vårda sin kära, 

utan att behöva tänka på de ekonomiska konsekvenser som det kunde föra med sig. Efter 

patientens död uppskattade de flesta anhöriga ett besök i hemmet av distriktssköterskan då 

den anhörige hade möjlighet att prata om sina känslor och funderingar om patientens vårdtid. 

 

Som bifynd framkom att etiska dilemman togs upp i några studier men de prioriterades inte i 

studiernas resultatdiskussioner. Ett annat intressant bifynd var att Sverige generellt inte 

fokuserar på familjen i omvårdnaden. 

 

Metoddiskussion 

Diskussion av egen metod 

Studien har gjorts som en allmän litteraturöversikt som var baserad på 14 vetenskapliga 

artiklar fördelat på sex olika länder. Friberg (2006) menar att en allmän litteratur genomgång 

är ett lämpligt val när syftet är att kartlägga aktuell forskning inom ett område. Arbetet 

inleddes med en sökning för att undersöka om det fanns publicerade artiklar inom området 

(ibid). Det upptäcktes att det fanns många artiklar som beskrev anhörigas upplevelser och 

erfarenheter i olika inrättningar inom palliativa vården, men endast en del som skildrade 

anhörigas behov av stöd. Denna litteratursökning var en hjälp i avgränsningen av arbetet. 
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Sökningen i fyra olika databaser genomfördes var för sig. Författarna hittade ofta 

samma artiklar under processens gång och det framkom även dubbletter i olika 

databaser, vilket uppfattades som att artiklarna var relevanta för studien. 

Datainsamlingen utfördes på ett systematiskt sätt och med redovisning av artikelsökning 

(bilaga 5) och artikelöversikt (bilaga 6) kan processen följas. Att noggrant beskriva hur 

litteratursökningen gått till stärker studiens pålitlighet (Graneheim & Lundman 2003). 

 

Inklusionskriterier var artiklar som beskrev anhörigas känslor, upplevelser, erfarenhet 

och/eller behov av stöd vid palliativ vård i hemmet.  Det blev fort tydligt att stödet till 

anhöriga började redan i andra inrättningar och sökningen utökades därför till att även 

innefatta andra institutioner såsom ”sjukhus”, även om det i första omgången var ett 

exklusionskriterium. För att begränsa studien till aktuell forskning valdes en tidsbegränsning 

av studierna till 2000-2009, vilket även Forsberg och Wengström (2008) har rekommenderat. 

En risk var att gå miste om tidigare forskning som kunde haft relevans för denna studie. Men 

eftersom det har hänt mycket inom anhörigvården valdes att titta på nyare artiklar för att 

avspegla nutiden och kunna omsätta resultaten i praktiken (Friberg 2006). Exklusionskriterier 

var barn under 18 år, akut vård och sjukhus. Valet gjordes för att få en så enhetlig bild av 

hemsjukvårdens område som möjligt.  För att avgränsa vissa sökträffar användes booleska 

operatorer (Forsberg & Wengström 2008) där exklusionskriterierna även utökades med: not 

patient experience, not nurse, not general practitioner, not nursing home, not hospice, not 

cancer. De booleska operatorerna bidrog till att smalna av sökområdet vilket underlättade då 

antalet sökträffar minskade. En reflektion har uppstått om det ger en enhetlig bild av 

anhörigas behov av stöd inom den palliativa vården, när endast hemsjukvården är beskriven 

eftersom anhörigas behov av stöd redan börjar i andra inrättningar. 

 

Fribergs protokoll (2006) (Bilaga 4) var svår att använda eftersom den inte tydligt visade 

vilken kvalité artiklarna hade. Författarna fick själva göra en mall för att kunna bedöma. Detta 

kan ha betydelse för tillförlitligheten. I efterhand upptäcktes att det fanns flera olika 

poängmallar att utgå ifrån båda för kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

I de flesta studier var det inte beskrivet vilka sjukdomar som tillhörde den palliativa 

vården och många sökningar resulterade i beskrivningar av speciellt cancervård. Trots 
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att WHO’s definition omfattar alla patienter som är i behov av palliativ vård oberoende 

av diagnos, så förknippas många gånger palliativ vård med cancervård. För att få med 

så många sjukdomar inom den palliativa vården som möjligt i sökningen, ändrades 

sökorden till att även omfatta andra sjukdomar. Exempel på dessa är Parkinson och 

demens. Även SLE, ALS och chronic illness samt stroke användes som sökord, men det 

upptäcktes att det endast fanns lite studier kring andra sjukdomar än cancer. Frågan är 

om den bild av den palliativa vården som beskrivs i studien blir tillräcklig nyanserad ut 

ifrån WHO’s definition på cancervård (bilaga1). 

 

Artiklarnas resultat kunde delas upp i kategorier med underkategorier eftersom det fanns 

gemensamma teman. Resultatet kan därmed överföras till anhöriga som vårdar sin döende 

närstående inom hemsjukvården (Fosberg & Wengström 2008).  

 

Diskussion av artiklarnas metod 

I resultatet ingick totalt 14 artiklar och 8 artiklar kom från Norden, varav 7 från Sverige och 

1 artikel från Danmark. Av resterande artiklar kom 2 från USA, 2 från Australien, 1 från 

Canada och 1 från Nederländerna. Tio studier hade kvalitativ ansats och de flesta 

använde fenomenologisk metod och en studie använde grounded theory. Tre av studierna 

hade kvantitativ ansats och en studie hade en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

ansats där anhöriga först fick svara på en enkät och sedan blev intervjuade. Generellt 

var kvalitén hög i de olika studier och det fanns et stort urval i val av metod. Författarna 

diskuterade och generaliserade sina metoder och resultat, vilket gav ny kunskap till 

vården. 

 

Flera studier använde triangulering för att belysa sitt problem ut ifrån olika synvinklar 

(Wilkes, White & O’Riordan 2000: Proot et al. 2003; Hudson, Toye & Kristjanson 2006). 

Detta är positivt eftersom det främjar trovärdigheten (Forsberg & Wengström 2008). 

 

Neergaard et al. (2008) använde sig av fokusgrupp intervju. En fördel med intervju i grupp 

kan vara att anhöriga kan stötta och hjälpa varandra när svåra stunder upplevs. Forsberg & 

Wengström (2008) menar att en annan fördel är att kvalitativ data kan samlas in snabbt och 
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information kan inhämtas från fler än en person på kort tid. En nackdel kan vara att avvikande 

åsikt i gruppen tystas ner (ibid).   

 

Rollison & Carlsson (2002) använde sig i studien av ett konsekutivt urval när de valde ut 

anhöriga. Vid konsekutivt urval inkluderas personer i den ordningen de blir aktuella (Forsberg 

& Wengström 2008). En risk med konsekutivt urval, är att de personer som inkluderas kanske 

inte alls är typiska för den population som ska ingå i studien. Detta kan leda till felaktigt 

resultat (ibid). I detta fall kan konsekutivt urval inte ses som en nackdel eftersom alla 

anhöriga som är involverade i vården har erfarenheter att dela med sig av. Rollison och 

Carlsson (2002) byggde sin enkät på en omfattande genomgång av befintlig litteratur samt en 

tidigare genomförd studie. Detta kan bidra till att de får en bra enkät och ett resultat som de 

kan omsätta i praktiken. 

 

Benkel, Wijk & Molander (2009)’s studie var en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod. Deltagarna svarade först på en enkät och blev sedan intervjuade. De fick då reflektera 

över sina egna svar i enkäten. Forsberg & Wengström (2008) menar att ett specifikt fenomen 

kan belysas utifrån olika synvinklar. Resultatet från den kvantitativa undersökningen kan 

således ge upphov till nya frågor som sedan kan studeras med kvalitativ ansats (ibid). 

 

I en studie skedde insamlingen av data i 1 ½ år, men endast sex närstående deltog (Brobäck & 

Berterö 2003). Data som samlades in hade relevans för studien, men fler deltagare borde 

inkluderas för att få högre trovärdighet (Forsberg & Wengström 2008). I Teno et al. (2004)’s 

studie upplevdes metoden svårtolkad. Urvalet fick läsas ett flertal gånger för att förstå det. 

Studien genomfördes som en telefonintervju där slutligen 335 personer deltog. Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006) menar att stora urvalsgrupper ger högre validitet till studiens 

resultat.   
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Resultatdiskussion  

Anhörigas känslor och roll 

Att vara anhörig till en patient inom palliativ vård kan vara en otrygg tillvaro där det är svårt 

att hitta sin roll mitt i kaoset av känslor och samtidigt veta vad rollen för med sig. Anhöriga 

önskade ha någon sorts stöd i form av avlastning samt kontroll i vardagen, där de ville bli 

bekräftade i sin roll och få veta att de gjorde ett bra jobb. Detta medverkade till att de fick 

förnyad kraft till att vårda. Ibland fattades stödet från patienten själv samt omgivningen. 

Stödet från den professionella personalen rörde sig om att validera, normalisera anhörigas 

bekymmer, hjälpa dem i deras egen roll samt stärka familjens resurser.  

 

Ett antal studier uppmärksammar anhörigas känslor och roll (Andershed 2005; Stajduhar & 

Davies 2005; Chambers, Ryan & Connor 2001). Andershed (2005) ansåg att anhöriga bidrog 

med mycket inom den palliativa vården, och anhöriga var ofta mer bekymrade än patienten, 

vilket ökade deras sårbarhet. Detta kunde bidra till negativa konsekvenser så som hjälplöshet 

och förlust av kontrollen. Därmed uppstod risk för isolering och konflikter inom familjen. 

Anhörigas oro kunde även resultera i att bekymmer om framtiden ökade. Stajduhar & Davies 

(2005) framhöll att anhöriga som inte var förberedd på rollen som anhörigvårdare saknade 

information om vad det betydde att bedriva palliativ vård i hemmet samt vad anhörigas roll 

var. Samtidig fanns en grupp anhöriga som kommunicerade öppet med patienten. Det 

tydliggjordes att denna grupp mästrade sin roll som vårdare bäst. Chambers, Ryan & Connor 

(2001) såg i sin studie att anhöriga var onödigt stressade och bekymrade och uttryckte oro om 

sin egen fysiska och mentala hälsa. Behovet av stöd i egen roll samt känslomässigt stöd var 

stort (ibid). 

 

Inom familjefokuserad omvårdnad utforskas samspelet mellan ohälsa/ sjukdom och familj 

såväl som mellan familjemedlemmar och personal. Familjemedlemmarnas olika 

föreställningar kan i extrema fall påverka patientens livsvilja (Wright, Watson & Bell 2008). 

Varje individ har sina egna föreställningar som kan vara hindrande respektive underlättande. 

Om anhöriga känner stress och oro i sin roll på grund av frånvaro av stöd från omgivningen, 

kan orsaken vara att anhörigas föreställningar kanske inte stämmer överens med resten av 
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familjens eller vårdpersonalens. Anhöriga har större möjlighet att anpassa sig om de kan finna 

något positivt i sjukdomsupplevelsen vilket i sin tur kan bidra till att påverka patienten 

positivt (ibid). Som resultatet visade är det av stor betydelse att anhöriga får validerat och 

normaliserat deras bekymmer. Stajduhar & Davies (2005)’s studie framhöll värdet av samtal 

där familjen pratar om sina föreställningar och förväntningar med varandra. Benzein, Hagberg 

& Saveman (2008) betonar att hälsofrämjande samtal ökar anhörigas välbefinnande, stärker 

dem i rollen som vårdare samt höjer familjens förståelse för varandra.  

 

Anhöriga bör få kunskap om egen roll och känslor. Under hela det palliativa förloppet bör det 

hälsofrämjande samtalet utföras med familjen för att undvika missuppfattningar, och så 

mycket det går, ångest och bekymmer. Men även vårdpersonalen måste vara en viktig del i 

samtalen eftersom även de kan ha föreställningar kring anhöriga som inte stämmer överens 

med verkligheten. På så sätt känner anhöriga sig sedda och bekräftade i deras roll.   

 

Samtal om den medicinska vården och samarbete med anhöriga 

 I studien förtydligas att informationen och samarbetet med anhöriga om den medicinska 

vården ofta är bristfällig och det finns behov av medicinsk information. Det framkom att 

informationen redan var otillräcklig på sjukhuset och problemet försvårades med individuella 

aspekter, såsom att inte veta vilka frågor som borde ställas samt anhörigas olikheter i att ta 

emot information.  

 

Flera studier har påpekat att det fanns frånvaro av samarbete med anhöriga såväl som 

information om den medicinska vården (Chambers, Ryan & Connor 2001; Holtslander 2008; 

Andershed 2005). Chambers, Ryan & Connor (2001) och Holtslander (2008) kom i deras 

studier fram till att anhöriga var en förbisedd grupp. Samtidigt kunde inkonsekvent 

information och oregelbundet stöd ge anhöriga onödig ångest och frustration. Vårdpersonalen 

kunde inte anta att anhöriga hade den nödvändiga kunskap och färdigheter för att vårda 

patienten utan anhöriga behövde kunskap om vården (ibid). I Andersheds litteraturstudie 

(2005) var det viktigt för anhöriga att ta hand om patienten och göra det som kändes bra.  

Men Andershed (2005) beskrev även anhöriga som var nöjda med stödet och informationen 

från vårdpersonalen vilket medförde, att de fungerade bättre i sin roll som vårdare. För många 
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fanns det ett behov av att samtala kring döden. Det var ett ämne som flertalet inte kände sig 

bekväma att prata om. För en del anhöriga kunde det dessutom vara ens första möte med 

döden (ibid). 
 

  

Det är av stor betydelse att båda patienten och anhöriga får information om diagnos, symtom, 

läkemedel och/ eller behandling för att kunna förhålla sig till livets utmaningar. Samtidigt 

skapar människor förklaringar till varför sjukdom uppstår, och tillsammans med deras  

föreställningar om sjukdomsdiagnos har det stor inverkan på deras uppfattning om behandling 

och patientens tillfriskande (Wright, Watson & Bell 2008). Föreställningar har oerhört stor 

betydelse på graden av optimism och hopp som patienten och familjen upplever i anknytning 

till sjukdomen. Hälsofrämjande samtal bör fokusera på patientens och anhörigas erfarenheter 

och föreställningar i förhållande till hälsa/ ohälsa, diagnos, behandling samt bemästring. 

Syftet är att skapa nya föreställningar och idéer i förhållande till den utmaning som har 

uppstått (ibid). 

 

Används familjefokuserad omvårdnad inom hemsjukvården har vårdpersonalen ett bra 

redskap för att få kunskap om familjens föreställningar och erfarenheter kring ohälsa och 

sjukdom, samt deras förväntningar till samarbetet med vårdpersonalen. Detta kan underlätta 

vårdpersonalens sätt att tillmötesgå anhörigas behov av stöd.   

 

Behov av stöd efter dödsfallet 

Studien åskådliggjorde att de flesta anhöriga behöver stöd även efter dödsfallet. Många 

önskade ett besök av distriktssköterskan 2-6 veckor efter deras närstående avlidit. En 

kombination av praktiskt, psykologiskt och socialt stöd efterfrågades. En del kände sig 

ensamma och önskade prata om sin situation, sjukdomsförloppet och framtiden. Samtalen 

bidrog till att den anhörige kände sig bekräftad som en person med egna behov, och dialogen 

medverkade till att eventuella skuldkänslor blev lättare att hantera.  

 

 Enligt WHO’s definition av palliativ vård bör vården erbjuda organiserat stöd till hjälp för 

familjen att hantera sin situation även efter dödsfallet (bilaga1). Holtslander (2008) har sett att 

det är viktigt att möta anhörigas behov av kontakt även efter deras närståendes bortgång. 



 

26 
 

Anhöriga har ett liv att leva även efter att deras kära har dött, där de kanske måste ta ansvar 

för nya saker som deras partner tidigare har tagit hand om, samtidig som de bar sorg. Waldrop 

(2007) beskrev i sin studie att anhöriga fortsatt hade fysiologiska och psykologiska problem 

efter patienten avlidit. En del anhöriga hade bra nätverk medan andra upplevde att folk i 

omgivningen inte gav dem stöd. Konklusionen var att anhöriga var i behov av stöd i att förstå 

och hantera sorgreaktionen även efter dödsfallet, och att vårdpersonalen regelbunden borde 

kontakta anhöriga för att förebygga sjuklig sorg (ibid).  

 

Ett dödsfall i en familj kan betyda att anhöriga kan få ändrade roller inom familjen (Wright & 

Leahey 2005) och samtidigt handskas de kanske med fysiologiska, psykologiska och andliga 

problem på samma gång som de bearbetar hela den palliativa perioden. Hälsofrämjande 

samtal kan med fördel öka förståelsen för sin egen och andras reaktioner. Familjer med ohälsa 

har bättre bemästringsförmåga om de är befriade från andlig oro (Wright, Watson & Bell 

2008) och det hälsofrämjande samtalet kan ha en helande effekt och stärka anhöriga i den nya 

rollen (Benzein, Hagberg & Saveman 2008).  

 

Att kunna dela sina tankar med distriktssköterskan utan att dömas eller domineras av 

distriktssköterskans uppfattning kan vara en bekräftelse av egna tankar och känslors 

betydelse.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
Eftersom anhöriga är en viktig samarbetspartner inom den palliativa vården är det viktigt att 

distriktssköterskan arbetar för att identifiera anhörigas behov. Kommunikation och 

information är viktiga nyckelord inom palliativ vård där familjens föreställningar, ångest och 

bekymmer kan kartläggas. Men även vårdpersonalen bör vara en viktig del i samtalen 

eftersom även de kan ha föreställningar kring anhöriga som inte stämmer överens med 

verkligheten. På så sätt känner anhöriga sig sedda och bekräftade i deras roll.  

 

För att bättre kunna uppfylla anhörigas behov kan palliativa team inom hemsjukvården 

rekommenderas där personalen har spetskompetens. Samtidigt kan ett standard vårdprogram 

vara ett bra redskap att utgå ifrån. Få personer kring familjen ger trygghet och personalen 
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inom teamet kan samarbeta och använda varandras resurser i syfte att ge både patient och 

anhöriga den optimala vården.  

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
De flesta studier beskriver anhörigas upplevelser, erfarenheter och behov både innan och efter 

dödsfallet. Det hade varit intressant att forska i vilka åtgärder som finns i hemsjukvården för 

att tillgodose anhörigas behov båda innan och efter patienten har avlidit. 

Många studier förknippar fortfarande palliativ vård med cancervård – mer forskning kring 

andra livshotande sjukdomar kan behövas för att få en mer nyanserad beskrivning av den 

palliativa vården. 

 

 Som bifynd upptäcktes att etiska aspekter nedprioriterades i studierna. Det hade varit 

intressant att gå vidare med en empirisk studie och titta närmare på anhörigas behov av stöd i 

den palliativa hemsjukvården där etiken är i fokus.  

 

SLUTSATS 
Anhöriga inom palliativa vården bör tidigt få information om vad det innebär att vårda en 

palliativ patient i hemmet och vilken hjälp som kan erbjudas från hemsjukvården. Det måste 

klargöras vilken roll den anhörige förväntar sig ha. En öppen kommunikation med anhöriga är 

ofta nyckeln till att underlätta deras oro och bekymmer. Många gånger kan psykologiskt stöd 

saknas från patient och/eller andra anhöriga. Distriktssköterskan har där en viktig uppgift att 

bekräfta den anhörige i sin roll som vårdare. Ofta kan omgivningens uppskattning bidra till att 

den anhörige orkar fortsätta att vårda. Då resultatet visar att en del anhöriga känner sig 

isolerade i hemmet kan kanske avlastning/avlösning, att den anhörige kan hämta nya krafter 

till att orka vårda. De flesta anhöriga uppskattar när distriktssköterskan tar kontakt med dem 

efter dödsfallet. För den anhörige kan detta vara ett tillfälle att få svar på obesvarade frågor, 

men även en möjlighet att få prata med någon utomstående om känslor och betungande 

tankar.  

 

Familjefokuserad omvårdnad är lämplig att använda inom hemsjukvården eftersom den 

kartlägger familjens föreställningar om den utmaning de står inför i den palliativa vården.  
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Författarna har en förhoppning om att när familjefokuserad omvårdnad används i det 

palliativa förloppet, kan det kanske medverka till att patientens sista tid i livet kan bli till ett 

gott minne för anhöriga. Vi kan föreställa oss att patient och anhöriga börjar en process där 

deras hindrande och underlättande föreställningar om den utmaning de står inför och även om 

varandra blir synliggjorda. Tillsammans förmår de att ha en öppen dialog där de bästa 

lösningar för den enskilde familjen kan hittas. Kanske kan detta medverka till att anhörigas 

tyngande känslor blir färre efter patienten har avlidit. 
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Bilaga 1

WHO Definition of Palliative Care
Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their 
families facing the problem associated with life-threatening illness, through the 
prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable 
assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and 
spiritual. Palliative care:

provides relief from pain and other distressing symptoms;

affirms life and regards dying as a normal process;

intends neither to hasten or postpone death;

integrates the psychological and spiritual aspects of patient care;

offers a support system to help patients live as actively as possible until death;

offers a support system to help the family cope during the patients illness and
in their own bereavement;

uses a team approach to address the needs of patients and their families,
including bereavement counselling, if indicated; 

will enhance quality of life, and may also positively influence the course of illness;

is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that
are intended to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and 
includes those investigations needed to better understand and manage distressing
clinical complications.

(WHO 2010)
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Bilaga 2
Genogram

Mor- & Farföräldrar

Föräldrar

Barn

Ett genogram är en familjekarta där familjen
beskriver vem som är implicit. Rutorna är symbol
för män och cirklarna symbol för kvinnor.
Distriktssköterskan får en bra överblick över
Familjen, och dens historia. T.ex. kan familjen
beskriva ärftlighet och dödsorsaker, yrke och
var personerna bor.

- fritt efter Wright & Lehey (2005)
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Bilaga 3
Ekokarta 

Familjen

Hemsjukvård

Hemtjänst

Vänner

En ekokarta beskriver vilket nätvärk familjen 
har och vem den kan få stöd av.

-fritt efter Wright & Leahey(2005)



 

 

Bilaga 4 
 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ och 
kvantitativ metod enligt Friberg (2006) 
 

• Finns det ett tydligt problem formulerad? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskriven? Hur är de i så fall formulerade? 

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

i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersoner beskrivna? 

• Hur analyserades data? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? Förs det etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

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

 



 

 

Bilaga 5 
Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och 

boolesk 
operator (and, 
or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(till exempel 
fritext, abstract, 
nyckelord, MESH-
term) 

Antal 
träffar 

Motiv till exklusion av artiklar Utvalda 
artiklar  

091201 
 

CINAHL Palliative 
nursing and 
family 
caregivers and 
needs 

Artiklar ej äldre 
än 10 år 

Tesaurus: 
Caregiver burden 
Home Nursing 
Nyckelord 
Per review 

30 Fem artiklar kom från Asien. Sju artiklar var 
litteraturöversikter och vanliga artiklar. Flera artiklar 
utgick från sjuksköterskans synvinkel, en artikel såg 
på anhörigas risk för depression och en avgränsade 
patienterna till över 75 år. 
 

Proot I.M. 
Abu-Saad H.H. 
Crebolder 
H.F.M. 
Goldsteen M. 
Luker K.A. 
Widdershoven 
G.A.M. 
 
Munck B. 
Fridlund B. 
Mårtensson J. 

091213 
 

PUBMED Family needs 
and support and 
terminal care at 
home, 
 

Artiklar ej äldre 
än 10 år  
Not acute 
Not children 
Not general 
practitioner 
Not nurse 
Not cancer 

Boolesk 31 En artikel var litteraturöversikt, en artikel var 
dubblett, fyra artiklar saknade abstract, tre artiklar 
beskrev patientens perspektiv. Några artiklar 
skildrade eller utvärderade organisationen i vården, 
eller beskrev vårdpersonalens behov av stöd från 
bland annat chefer. 

 Teno J.M. 
 Clarridge B.R. 
 Casey V. 
 Welch L.C. 
 Wetle T. 
 Shield R. 
 Mor V. 

 Rollison B. 
 Carlsson M. 

 
 
 



 

 

 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, 
not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(till exempel 
fritext, abstract, 
nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till exklusion av artiklar Utvalda 
artiklar  

091214 
 

PUBMED Family and emotion 
and support and 
terminal care, 
not patient 
experience, child, 
nursing home, 
hospice, cancer, 
general practitioner, 
nurse 
 

Artiklar ej äldre 
än 10 år 
Artiklar skrivna 
på engelska 

Boolesk 36 10 artiklar var litteraturöversikter, två artiklar 
beskrev tandläkarens perspektiv, två artiklar 
handlade om barn, en artikel skildrade dödshjälp. 
Några artiklar berättade om vården på andra 
vårdinrättningar så som sjukhus. Till flera artiklar 
fanns inget abstract tillgängligt. 

Benkel I. 
Wijk H. 
 Molander U. 

091214 ERIC 
CINAHL 

Next of kin and 
palliative care and 
experiences 

Not child* 
Not acute 
Artiklar ej äldre 
än 10 år 

Boolesk 1  Brobäck G. 
Berterö C. 

091216 
 

ERIC 
CINAHL 

(Family caregivers 
needs and 
experiences) and 
primary nursing and 
terminal care 

Artiklar ej äldre 
än 10 år 

Smart Text 
searching 
Per review 
Tesaurus: 
Cancer - patients 
Home care 
services 
Caregivers 

1  Wennman-
Larsen A. 
Tishelman C. 

091217 
 

ERIC 
CINAHL 

Family caregivers 
needs and primary 
nursing and palliative 
care and chronic 
illness 

Artiklar ej äldre 
än 10 år 

Smart Text 
Searching 
Tesaurus: 
Palliative care 
Parkinson 
Disease 

3 En artikel exkluderades eftersom det var en 
litteraturstudie 

Hudson P.L. 
Toye C. 
Kristjanson 
L.J. 
 
Giles A. 
Miyasaki J. 

 
§l



 

 

 
Datum Databas Sökord och 

boolesk 
operator (and, 
or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(till exempel fritext, 
abstract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till exklusion av artiklar Utvalda 
artiklar  

091220 
 

Academic 
search Elite 

Palliative care 
and family 
caregivers and 
experinc* and 
needs 

Artiklar ej äldre 
än 10 år 
Per review 

Tesaurus: 
cancerpatients 
 

4 En artikel handlade om anhörigas känslor när 
patienten skulle opereras. En artikel exkluderades 
eftersom den endast fokuserade på patienten och den 
sista eftersom det inte var en empirisk studie. 

Houldin 
A.D. 
 

091220 
 

ERIC 
CINAHL 

Palliative care 
and family 
caregivers and 
experinc* and 
needs 

Artiklar ej äldre 
än 10 år 
Per review 

Smart text 
Tesaurus: 
Family 
Caregivers 
Palliative care 

1  Wilkes L. 
White K.  
O´Riordan 
L. 
 

091222 PUBMED 
 

Relatives 
experience and 
palliative care 
and home 
 

Artiklar ej äldre 
än 10 år. 
Not child 
Not hospital  
Not nursing 
home  

Fritext 25 Två artiklar var litteraturöversikter. En artikel var på 
tyska, en på italienska, en på franska. Två artiklar 
beskrev hur vården var organiserad, 1 artikel 
redogjorde för den palliativa vården på 
svårframkomliga platser i Israel. Några artiklar 
skildrade patientens eller läkarens erfarenheter. 
Några artiklar utvärderade den medicinska vården.  
 

Millberg A. 
Olsson E.-C. 
Jakobsson 
M. 
Olsson M. 
Friedrichsen 
M. 
 
Milberg A. 
Strang P. 
Jakobsson 
M. 
 
Neergaard 
M.A. 
Olesen F. 
Jensen A.B. 
Søndergaard 
J. 

 



 

 

Bilaga 6 
Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Houldin 
A.D. 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
2007 

A qualitative 
study of 
caregivers’ 
experiences with 
newly diagnosed 
advanced 
colorectal 
cancer. 

Att beskriva anhörigas 
situation till patienter 
som är 
nydiagnogstiserade 
med colon-
rectalcancer. 

14 anhöriga till patienter som 
var ny diagnosticerade i 
colonrectal cancer grad 3 – 4. 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturerad intervju 
användes. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod. 
Intervjun bandades och 
kodades. Intervjun lästes 
igenom många gånger 
och kategorier hittades. 
 

Professionell personal 
bör träffa anhöriga 
separat för information. 
För att validera, 
normalisera deras 
bekymmer, hjälpa dem 
att ta hand om sig själva 
och söka hjälp hos 
personal, identifierar 
roller i ett förhållande 
och stärka familjens 
resurser. 

Hög.  
Syftet är dock 
inte tydligt. 

Wennman-
Larsen A. 
Tishelman 
C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
2002 

Advanced home 
care for cancer 
patients at the 
end of life: a 
qualitative study 
of hopes and 
expectations of 
family 
caregivers. 

Upptäcka 
anhörigvårdares 
förväntningar till 
palliativ vård i hemmet 
med patienter som är 
inskrivna inom 
kvalificerad vård i 
hemmet. 

17 anhöriga där deras närmaste 
var inskriven i den palliativa 
vården. Inom 3 olika 
demografiska områden i 
Stockholm. Den anhörige skulle 
ha huvudansvaret för vården, 
vara över 18 år, prata svenska, 
patientens förväntade levnadstid 
var max 6 månader. 
Intervju fullfördes främst i egna 
hemmet. 
 
Ostrukturerade intervjuer 
användes. 
 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod. 
Intervjuer bandades för 
att sedan skrivas ner 
ordagrant. Preliminär 
analys för att hitta 
nyckelord som kunde 
användas i senare 
intervjuer. De senare 
intervjuerna blev mer 
strukturerade och det sista 
hade störst relevans. 
Analys diskuterades och 
validerades. 

Några anhöriga tycker 
inte de har något val 
ifråga att gå in i rollen 
som vårdare. De 
förväntar sig att den 
direkta kontakten med 
professionella rör sig 
om patientens sjukdom, 
förlopp, medicin, mat, 
teknisk hjälp samt 
uppföljning. De räknar 
inte med hjälp i deras 
egen situation. 

Hög.  
Stor öppenhet 
i att upptäcka 
anhörigas 
erfarenheter.  

 



 

 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Wilkes L. 
White K. 
O´Riordan 
L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Australien  
2000 

Empowerment 
through 
information: 
Supporting rural 
families of 
oncology 
patients in 
palliative care. 

Undersöka anhörigas 
behov av 
information för att 
klara av den 
palliativa vården i 
hemmet. Vilka typer 
av stöd de får.  

 

19 anhöriga från 17 
familjer samt 10 
distriktssköterskor som 
arbetade inom hemsjuk-
vården. 
Tre områden i New South 
Wales var involverad för 
att täcka en geografisk 
areal och motsvara 
statistiskt 
befolkningsunderlag. 
 
 
 
 
 
Cross sectional study med 
triangulering. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod. 
Semistrukturerat intervjun 
bandades. För första 
gruppen var frågorna riktade 
mot anhöriga till en palliativ 
patient och vilka speciella 
behov de hade, hemsjuk-
vårdens och kommunens 
bemötande, om de var nöjda 
med hjälpen. Grupp nr 2: 
Hur var deras möten med 
dessa familjer och hur de 
upplevde familjens behov av 
stöd, om detta ingick i deras 
arbete och hur effektivt 
stödet var. 
 Analys: Intervjuerna skrevs 
ner till olika kategorier. 

Anhöriga behöver 
information kring 
sjukdom och 
förlopp, symtom 
och behandling 
samt vilken hjälp 
de kan få från 
samhället. Både 
skriftlig och 
muntlig 
information 
behövs. 

Hög. 
Triangulering. 
Relevant för vår 
studie; Upplever 
personalen samma som 
anhöriga? 

Rollison, 
B. 
Carlsson, 
M. 
 
 
 
 
Sverige 
2002 

Evaluation of 
advanced home 
care (AHC). 
The- next-of-
kin´s 
experiences. 

Utvärdera hur 
anhöriga upplever 
information 
angående vården, 
symtomlindring, 
vårdgivarbördan och 
tillfredsställelsen 
med deras egen 
prestation. 

Konsekutivt urval av 82 
anhöriga till vuxna 
patienter som vårdats inom 
AHC programmet.  
Datainsamlingen skedde 
genom att den anhörig som 
varit mest involverad i 
patientens vård 
kontaktades via telefon. En 
enkät skickades därefter ut 
via brev. 

Kvantitativ studie.         
Enkät med slutna och öppna 
frågor. Frågorna baserades 
på en tidigare gjord studie. 
Den kvalitativa analysen av 
de öppna frågorna 
analyserades med 
innehållsanalys. Till 
statistisk data användes 
programmet SP SS. 

Anhöriga är mer 
nöjda med stöd och 
omsorg än med 
information. 
Informationen 
angående bland 
annat döds-
processen och 
praktiska saker 
efter döden 
behöver förbättras. 

Hög 
Tydlig 
problemformulering 
saknas. 36 % av 
anhöriga i studien är < 
65 år och 37 % > 65 
år. Bra 
åldersfördelning. 
Ungefär lika många 
män som kvinnor i 
studien. 



 

 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Benkel, I. 
Wijk, H. 
Molander, U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
2009 

Family and 
friends 
provide most 
social support 
for the 
bereaved. 

Utforska 
anhörigas 
förväntningar av 
socialt stöd under 
vårdtiden och i 
efterhand 
erfarenheten av 
vilket stöd de fått 
under det senaste 
året. 

Konsekutivt urval av 45 
anhöriga till patienter som 
dött under en 6 månaders 
period. 
Anhöriga delades in i 2 
grupper.  
 
 
Anhöriga i grupp 1 svarade 
på ett semistrukturerat 
frågeformulär. Anhöriga i 
grupp 2 svarade på 
semistrukturerat 
frågeformulär vid 2 olika 
tillfällen. Vid 2 tillfällen 
blev de även intervjuade.   
 

Kvalitativ och kvantitativ 
ansats. 
Ett frågeformulär med 
semistrukturerade frågor 
besvarades först. Sedan 
genomfördes djupintervju 
där den anhörige fick 
reflektera över sina svar i 
frågeformuläret. Vid 
analysen användes 
deskriptiv analys där 
kvalitativa och 
kvantitativa metoder 
kombinerades.  
 
 

Stöd förväntades främst 
komma från den 
anhöriges sociala nätverk. 
Professionellt stöd 
efterfrågas vid 
dysfunktionellt nätverk 
eller när den sörjande inte 
vill belasta nätverket. 

Hög. 
Dock upplevdes 
datainsamlingen som 
svårtolkad och lätt att 
missförstå. Fick läsas 
flera gånger.   
 

Milberg, A. 
Olsson, E-C. 
Jakobsson, 
M. 
Olsson, M.  
Friedrichsen, 
M. 
 
Sverige 
2008 
 

Family 
members´ 
perceived 
needs for 
bereavement 
follow-up. 

Mäta sörjandes 
upplevda behov 
kvantitativt och 
beskriva dem 
kvalitativt. 

Den familjemedlemmen 
som varit främst involverad 
i vården 3-9 månader efter 
patientens död.   
  
 
248 anhöriga svarade på en 
enkät med en kvalitativ och 
en kvantitativ del. 

Kvalitativ studie. 
Öppna frågor 
analyserades med 
manifest innehållsanalys. 
Den kvantitativa delen 
analyserades med 
beskrivande statistik. 

De sörjande 
familjemedlemmarna vill 
ha uppföljning i hemmet 
2-6 veckor efter 
dödsfallet. 

Hög.  
Välbeskriven metod 
och analys. Tydlig 
problemformulering.  



 

 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Teno, J. M. 
Clarridge, 
B.   
Casey, V. 
Welch, L. 
C. 
Wetle, T. 
Shield, R. 
Mor, V. 
 
 
USA 
2004 

Family 
perspectives 
on end-of-life 
care at the last 
place of care. 

Utvärdera 
amerikaners 
erfarenhet av 
att dö i hemmet 
och på 
institution 
sjukhus/ 
sjukhem. 

3275 dödsattester granskades. På 
549 dödsattester kunde ingen 
anhörig hittas. Av återstående 2727 
kunde 1578 anhöriga intervjuas. På 
66 av dödsattesterna fanns ingen 
information om anhöriga, 3 ansågs 
ogiltiga, 688 anhöriga valde att inte 
delta, 40 talade inte engelska och 12 
anhöriga var för sjuka för att delta. 
 
 
Tillslut återstod 335 anhöriga som 
deltog i telefonintervju. 
 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk 
metod. 
Analys 
genomfördes med 
hjälp av 
analysverktyget 
Sudaan. 

Sörjande 
familjemedlemmar uppger 
otillfredsställda behov så 
som bristande 
känslomässigt stöd för 
dem själva och en känsla 
av att deras döende 
familjemedlem inte alltid 
behandlas med respekt. 

Medel. 
Tydlig 
problemformulering 
saknas. Urvalet 
upplevdes svårtolkat på 
grund av olika 
lagstiftning i olika 
delstater. 

Brobäck G. 
Berterö C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
2003 

How next of 
kin experience 
palliative care 
of relatives at 
home. 
 

Hur anhöriga 
upplever 
palliativ vård i 
hemmet. 

Alla patienter och anhöriga som var 
inskrivna i Kvalitativ Vård i 
Hemmet (KVH) mellan 1999-02 
och 2000-06  med vård för minst 
två veckor och mottog KVH. 

 

 

 

Giorgis kvalitativa, deskriptiva 
fenomenologiska metod. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk 
metod. 
Intervju i 
deltagarens eget 
hem, bandades och 
skrevs ner, 
intervjuguide med 
fyra huvudfrågor. 
Analyserades i sju 
steg för att få fram 
olika teman. 

Anhöriga behöver 
information om 
sjukdomen, den dagliga 
vården, medicinsk vård, 
framtiden, deras egen roll, 
möjligheter och psykisk 
stöd för att mästra sin 
situation. 

Medel.  
Endast 6 närstående 
deltog – bör samla in 
mer data kring detta 
område. 

 



 

 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Munck B. 
Fridlund B. 
Mårtensson 
J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
2008 
 

Next-of-kin 
caregivers in 
palliative home 
care- from 
control to loss of 
control. 

Att beskriva 
situationer som 
har betydelse för 
anhörigas vård i 
hemmet. 

Nio anhöriga som vårdade i 
hemmet, noggrann valt 
sociodemografisk. Deras 
upplevelse av vården skulle 
vara inom de senaste 18 
månader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturerade intervjus 
där man använder (CIT) 
Critical Incident Technique. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk 
metod. 
Intervjuerna bandades 
och lästes många 
gånger. Positiva och 
negativa situationer 
som svarade till syftet 
blev identifierad och 
klassificerad i grupper 
med subkategorier. 

För att klara av palliativ 
vård i hemmet behöver den 
anhöriga och patienten allt 
det stöd som de kan få. Där 
behövs hjälp nattetid. De 
bör informeras om hur det 
är att vårda sin anhörige 
med risk för att den 
anhöriga inte orkar fullföra 
vården utan hjälp. Detta bör 
diskuteras i ett tidigt skede. 
Reguljär information 
angående mediciner, samt 
sjukdom förlopp – fysisk 
och psykisk. Information 
om att situationen kan 
ändra sig och att de har 
möjlighet att välja om. 

Hög.  
Metoden beskriver 
incidenter och man 
hittade 138. Det spelar 
mindre roll hur många 
som deltog. 

Millberg, A. 
Strang, P. 
Jakobsson, 
M. 
 
 
 
Sverige 
2003 

Next of kin´s 
experience of 
powerlessness 
and helplessness 
in palliative 
home care. 

Beskriva vad 
som 
kännetecknar 
känslan av 
vanmakt och 
hjälplöshet och 
betydelsen av 
den för anhöriga. 

Anhörig till en patient som 
vårdades eller hade vårdats 
de senaste 3-9 månaderna.  
 
233 anhöriga svarade på en 
enkät som innehöll öppna 
frågor och frågor enligt 
likertskalan. 
 

Kvantitativ studie.  
Innehållsanalys där 
kvantitativ och 
kvalitativ ansats 
kombinerades.  

 

  

36 % av anhöriga upplever 
vanmakt och/eller 
hjälplöshet under tiden den 
palliativa hemvården pågår. 
Men studien visar även att 
33 % aldrig upplevde 
sådana känslor. 

Hög. 
Lättläst studie. 
Tydlig 
problemformulering 
och metodbeskrivning. 

 



 

 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Neergaard, 
M. A. 
Olesen, F.  
Jensen, A. B. 
Søndergaard, 
J.  
 
 
 
Danmark 
2008 

Palliative care 
for cancer 
patients in a 
primary health 
care setting: 
Bereaved 
relatives´ 
experience, a 
qualitative 
group interview 
study. 
 

Analysera 
erfarenheter av 
vad sörjande 
anhöriga till 
palliativ cancer 
patienter föredrar, 
och beskriva vad 
som hindrar och 
möjliggör en god 
palliativ vård i 
hemmet.   

Nära anhöriga till en nyligen 
avliden cancer patient.  
 
Datainsamlingen skedde 
genom att 14 anhöriga deltog 
i tre kvalitativa 
semistrukturerade 
fokusgrupp intervjuer. De 
anhöriga uppmanades att tala 
fritt om det de ansåg var 
betydelsefullt.   

Kvalitativ studie.  
Fenomenologisk metod. 
Grupp intervjuerna skrevs 
ner ordagrant . För att få 
ett helhetsintryck lästes 
materialet flera gånger.  
Därefter kodades det och 
delades in i olika 
kategorier. Ett kvalitativt 
beskrivande 
tillvägagångssätt användes 
vid analysen. 

Viktigt att hitta balans 
mellan anhörigas behov, 
önskemål och resurser i 
vården. Många anhöriga 
upplever att de inte får 
vara anhörig utan ses 
som semiprofessionell.  
 

Hög. 
Genom 
fokusgrupp 
intervju kan 
anhörigas 
erfarenheter 
utforskas och de 
anhöriga kan 
stötta varandra 
inom gruppen. 

Giles S. 
Miyasaki J. 
 
 
 
 
 
Canada 
2009 
 

Palliative stage 
Parkinson´s 
disease: Patient 
and family 
experiences of 
health-care 
services. 

Undersöka vilka 
upplevelser och 
erfarenheter av 
professionell vård 
som patienter och 
anhöriga har, som 
har levt med 
palliativ vård. 

3 patienter med Parkinson 
och 4 anhöriga. Deltagarna 
skulle verbalt kunna berätta.  
 
 
Semistrukturerad 
gruppjämförande 
studiefenomenologisk 
djupintervju. 

Kvalitativ studie. 
Van Manen & Smith’s 
fenomenologisk metod. 
Alla intervjuer via samma 
person, bandades och 
analyserades genom 
software program, 
NVIVO. Patient och 
anhörigas intervju blev 
analyserat på samma tid.  

De flesta anhöriga 
behöver information om 
deras situation samt få 
vård och stöd från 
samhället snabbt. Men en 
del anhöriga är 
ambivalenta till 
information, de önskar 
positiva svar samt ha 
kvar hoppet. 

Hög. 
Triangulering. 
Det var dock svårt 
att förstå 
genomförande 
och analys – 
verkade krångligt.  
 

 



 

 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Proot I.M. 
Abu-Saad 
H.H. 
Crebolder 
H.F.M. 
Goldsteen 
M. 
Luker K.A. 
Widdershov
en G.A.M. 
 
Nederländer
na 
2003 
 

Vulnerability of 
family caregivers 
in terminal 
palliative care at 
home; balancing 
between burden 
and capacity. 

Hur upplever 
anhöriga den 
palliativa vården i 
hemmet, vilka är 
deras behov och 
vilken 
professionell vård 
behöver de? 

13 anhörig vårdare. 
Inklusionskriterier: 
Förväntat död inom 3 
månader, mentalt kompetent 
samt äldre än 18 år. 
Exklusionskriterier var 
fysiska och psykosociala 
omständigheter som skulle 
krocka med deltagande i 
studien. 

Constant comparative 
method.  

Kvalitativ studie.       
Grounded theory.      
Intervjuer bandade och 
kodade. Under intervjuerna 
blev data analyserat för att 
utveckla teorin. Efter åtta 
intervjuer blev en pre- teori 
beskriven och de sista 
intervjuerna användes som 
validitet till de andra. 
Triangulering användes. 

Anhöriga behöver 
instrumentell, emotionell 
stöd samt information för att 
kunna klara av sin roll som 
vårdare. 

Hög. 
Alla författare letade 
efter cancerpatienter 
trots det inte var ett 
kriterium. 
  

Hudson P.L. 
Toye C. 
Kristjanson 
L.J. 
 
 
 
 
 
Australien 
2006 

Would people 
with Parkinson´s 
disease benefit 
from palliative 
care? 

Beskriva patienter 
och anhörigas 
upplevelser och 
undersöka om de 
kan ha fördelar av 
palliativ vård. 

6 hjälppersonal med behörig 
kompetens, 8 patienter och 
19 anhöriga, skulle kunna 
prata engelska och ha bra 
kognitiv förmåga. 
 
 
 
 
 
Semistukturerad intervju 
 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod. 
Intervjuer bandades och 
kategoriseras med QSR 
NUD*IST. Triangulering. Två 
huvudansvariga läste igenom 
intervjuerna många gånger 
och var eniga i kategorierna. 
Varje intervju analyserades 
och resultatet användes i det 
nästa intervju. Det sista var 
det mest omfångsrika. 

Förhållande vid Parkinson är 
de samma som vid cancer, 
men oftast är förloppet på 10 
år eller mer. Viktigt att 
vårdpersonal har rätt 
kompetens. Anhöriga 
behöver tid för sig själva, 
ekonomisk bistånd eftersom 
de oftast måste sluta arbeta, 
psykosocial bistånd på grund 
av isolering. 

Hög,  
Användbar trots att 
Australiens 
vårdsystem är 
annorlunda i 
förhållande till 
Sverige.  

 

 


