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Bakgrund: Allt fler väljer att spendera sin sista tid i hemmet, vilket har ökat ansvaret hos 

anhöriga. Palliativ vård är en lindringsvård där fokus ligger på att främja både patientens 

och anhörigas livskvalitet. Sjuksköterskor har ett ansvar att under vårdandet tillvarata både 

patientens och anhörigas erfarenheter och kunskaper. När någon drabbas av en svår 

sjukdom krävs det ofta anpassningar i patientens och anhörigas livsvärld. Syfte: Att 

beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare vid palliativ hemsjukvård. Metod: 

Metoden som använts är en litteraturöversikt, där tolv vetenskapliga artiklar analyserats. 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudteman: Att vara anhörigvårdare, En 

förändrad livsvärld, Behov av information, stöd och medicinskteknisk utrustning samt 

Kontakten med sjuksköterskan. Anhörigvårdare kunde uppleva en vilja att vårda sin 

närstående, samtidigt som de kunde medföra vissa bördor. Vårdandet påverkade alla 

aspekter av anhörigvårdarens liv. De behövde stöd i olika former, där informationsbehovet 

syntes tydligt. Anhörigvårdarna upplevde att sjuksköterskan hade en viktig roll för deras 

möjligheter att utföra en god vård.  Slutsats: För att hemsjukvården ska kunna uppfylla sitt 

ansvar och kraven på god palliativ vård, är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om 

vilket stöd anhörigvårdarna är i behov av.  
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Background: More patients choose to spend their last days in life in their own home, 

which has increased the family caregivers’ responsibility. Palliative care is aimed to 

relieve suffering and increase both patients and their families’ quality of life. Nurses have 

a responsibility to acknowledge both the patients and the family caregivers’ experiences 

and knowledge during the time of care. When someone is diagnosed with a severe disease, 

it often calls for adjustments in both the patients’ and the families’ lives.  Aim: To 

describe the experiences of being a family caregiver during palliative homecare. Method: 

The method which has been used is a literature review, where twelve scientific articles 

were analyzed. Results: The results are represented in four main subjects: To be a family 

caregiver, A changed lifeworld, the Need for information, support and medical equipment 

and the Connection with the nurse. Family caregivers could experience a will to care for 

their relative, although it could cause certain burdens. The care affected all aspects of the 

family caregivers’ life. They were in need of different kinds of support, where the need for 

information was clearly visible.  Family caregivers felt that the nurse played an important 

part in their ability to perform good care. Conclusion: For the homecare services ability to 

fulfill their responsibility and achieve the requirements of a good palliative care, it is 

important that the nurses have knowledge of what kind of support the family caregivers are 

in need of.  
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INLEDNING 

Livslängden hos befolkningen i många länder har ökat de senaste decennierna vilket har 

ökat kraven på hälso- och sjukvården (Rabiee & Glendinning, 2011). 

Kvarboendeprincipen är ett grundläggande förhållningssätt inom svensk hälso- och 

sjukvård. Utgångspunkten är att den enskilda individen själv ska ha möjligheten att välja 

om hen vill vårdas i hemmet. Det anses höja boendestandarden och sätter mer fokus på 

social kvalité hos de äldre (Socialstyrelsen, 2011). Vårdtekniska moment utanför 

sjukhusmiljön har utvecklats de senaste åren vilket ytterligare har skapat möjligheter för 

svårt sjuka att vårdas i sitt eget hem. Detta innefattar även palliativ vård. Dessa två 

faktorer har bidragit till en stegvis förflyttning av patienter från sjukhusen till 

hemsjukvården vilket ökar kraven på kvalificerad personal och den kommunala 

vårdorganisationen (Socialstyrelsen, 2006). 

 

När en patient väljer att vårdas i hemmet orsakar det stora förändringar i de anhörigas 

vardag. Sjuksköterskor har ett ansvar att främja både patientens och anhörigas 

välbefinnande. För att kunna utföra en god palliativ omvårdnad behöver sjuksköterskor 

kunskap om hur anhöriga upplever palliativ hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2006). Därför 

ligger fokus i denna studie på att beskriva anhörigas upplevelser då det är en central del för 

god palliativ vård.   

BAKGRUND 

Hemsjukvård 

Hemsjukvården har gradvis tagit över mer ansvar för vården av svårt sjuka från sjukhusen. 

Till följd av för hög arbetsbelastning och höga kostnader blev det ohållbart för sjukhusen 

att bedriva all vård och begreppet prevention kom därmed på tal. Prevention inom vården 

innebär att förebygga sjukdom och ohälsa innan de uppkommer och kan minska risken för 

onödiga sjukhusbesök för många patienter. Hemsjukvårdens insatser visades vara en form 

av preventiv vård för många och idag är hemsjukvård en stor del inom vården i många 

länder (Rabiee & Glendinning, 2011).  

 

Hemsjukvård ska erbjudas till alla invånare oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, social 

status eller boendesituation. De ska exempelvis hjälpa palliativa patienter som själva inte 

kan ta sig till och från andra vårdinrättningar (Vabø, 2012). Dagens hemsjukvård är under 

förändring. Både antal äldre och långtidssjuka patienter ökar samtidigt som viljan att 

vårdas i sitt eget hem är större än tidigare. Detta innebär ett växande krav på 

hemsjukvården och de som arbetar. Hemsjukvårdare får ansvar för mer avancerade 

vårdbehandlingar och detta innebär att hemsjukvårdens organisation och resurser måste 

utvecklas för att möta de ökande kraven (Vabø, 2012; Vik, 2012).  
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Palliativ vård vid hemsjukvård 

Den palliativa vården är en lindringsvård där patientens symptom lindras. Vården är en 

helhetsvård vilket innebär att vårdgivaren ska kunna bemöta fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella problem som patienten upplever (Lindskog, 2014). Socialstyrelsen (2013) 

beskriver den palliativa vården som vård med ”syfte att lindra lidande och främja 

livskvalitet för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada”. Cancer är den 

diagnos som förekommer i majoritet vid palliativ vård. Andra diagnoser är bland annat 

hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom, aids och terminal njursvikt (a.a.). Palliativ vård 

bedrivs i olika sjukvårdssammanhang som hemsjukvård, äldreboenden, sjukhusvård och 

hospice (Europarådet, 2003). Vid palliativ hemsjukvård är det viktigt att se patienten och 

anhörigvårdarna som en enhet och att ett gott stöd till anhörigvårdarna kan leda till bättre 

vård för patienten. Dessutom kan det främja hälsan och vara hjälpsamt för 

anhörigvårdarnas sorgearbete (SOU, 2001).  

Omvårdnad vid palliativ hemsjukvård 

Palliativ omvårdnad grundar sig i förståelsen att alla patienter har sin egen livshistoria, 

relation, kultur och att de ska respekteras som unika individer (World Health Organization 

Europé, 2004). Palliativ vård är ett förhållningssätt som ska öka patientens och anhörigas 

livskvalitet genom att förebygga och lindra lidande. Förhållningssättet innebär bland annat 

att bekräfta livet och se döden som en normal process där döden varken ska skyndas på 

eller skjutas upp. Vården ska även integrera andliga och psykologiska aspekter av 

patientens vård (World Health Organization, 2014). Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar; 

symptomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation samt relation och stöd. 

Symtomlindring ska ges mot både fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov. God 

kommunikation och relation ska synas både mellan arbetslag och i förhållande till 

patienten och anhöriga. Stödet ska ges till anhöriga både under sjukdomsförloppet och 

efter patientens bortgång. Anhöriga ska få möjlighet att vara delaktiga i vårdandet av 

patienten och få stöd under hela förloppet. Palliativ vård ska ges vid behov samt omfatta 

alla oavsett ålder och diagnos. Vården ska svara mot patientens behov där den enskilda 

människans självbild, integritet, självbestämmande, sociala relationer, mening och 

sammanhang samt god symptomlindring ska stödjas. Individuellt anpassad vård utifrån 

situationen ger möjlighet till en god palliativ vård. (Socialstyrelsen, 2013). Det är även 

viktigt att ta hänsyn till den miljö där patienten vårdas, då en god vårdmiljö kan skapa 

trygghet och lugn (Dahlberg & Segesten, 2010). Emotionellt och praktiskt stöd till 

anhöriga, för att hantera den svåra situationen, ska ses som en viktig del i den palliativa 

omvårdnaden. Emotionellt stöd innebär oftast någon form av samtalsstöd till 

anhörigvårdaren medan det praktiska stödet bland annat innefattar avlastning och hjälp 

med hushållsunderhåll. Avlastning kan exempelvis ges i form av tillfälliga 

avlastningsplatser. Stödet ska fortgå till anhöriga även efter att patienten gått bort (World 

Health Organization, 2014; Socialstyrelsen, 2013). Det är viktigt att anhörigvårdare inte 

riskerar att förlora sitt eget arbete till följd av vårdandet i hemmet och det är önskvärt att 

de får formell rätt till ledighet under den vårdande tiden. Ett mål för den palliativa vården 

är att utveckla anhörigvårdarnas förmåga att hantera sorg och förlust samt att kunna ge 

emotionellt stöd till patienten. Det är även viktigt att uppmärksamma 

utmattningsdepression som kan drabba anhörigvårdare (Europarådet, 2003).   
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Patientens upplevelser vid palliativ hemsjukvård 

Många patienter upplever olika stressfaktorer när de förstår att det inte finns någon bot för 

deras tillstånd. Patienten kan bland annat känna sig som en belastning för omgivningen 

samt att hen förlorat sin identitet. Det beror oftast på de restriktioner som sjukdomen 

skapar, som trötthet, smärta, illamående och biverkningar. Patienten kan uppleva en 

förlorad kontroll över livet vilket kan leda till frustration och ilska. Upplevelsen av att 

döden är närvarande i patientens liv kan skapa rädsla och behov av att diskutera 

existentiella frågor. Patienten upplever ibland fokus på livet där man vill delta i aktiviteter 

och umgås med andra. Fokus flyttas på så sätt från döden till det levande och skapar en 

mening. Att finna en mening i tillvaron upplever patienterna vara det viktigaste för att 

klara av att acceptera sin situation. Omvårdnaden vid palliativ vård upplevs ha bidragit till 

stärkt självkänsla och självförtroende. Omvårdnaden upplevs även ha underlättat 

övergången till att acceptera döden samt hjälpt patienten att känna sig mer tillfreds med 

tillvaron (Bradley, Frizelle & Johnson, 2010).  

Sjuksköterskans ansvar vid palliativ hemsjukvård 

Enligt ICN:s, International Council of Nurses, etiska kod är sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor bör sjuksköterskor utgå från en humanistisk människosyn vid 

vårdandet av patienter. Det är viktigt att tillvarata både patientens och anhörigas 

erfarenheter och kunskaper samt se till deras önskemål och vid behov, föra deras talan. 

Sjuksköterskan bör ha förmågan att undervisa både patienten och anhöriga med mål att 

främja hälsa och välmående hos båda parter. De bör även kunna kommunicera med alla 

inblandade på ett empatiskt sätt. Det är viktigt att sjuksköterskan förmedlar information på 

ett sätt så både patient och anhöriga förstår vad som sagts. Det ingår dessutom i 

sjuksköterskans ansvar att identifiera vilken information de har ett behov av. För att inge 

trygghet hos patienten ska sjuksköterskan visa gott omdöme, kunskap och noggrannhet vid 

behandlingar och undersökningar (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Inom hemsjukvården har sjuksköterskor en stor roll i patientens livsvärld, framförallt när 

det gäller palliativ vård. Sjuksköterskan måste ha en vilja att göra gott, värna om och 

respektera både patienten som vårdas och de närstående. Relationerna mellan 

sjuksköterska och patient är en aspekt som båda parter anser vara viktig för vårdandet i 

hemmet. En personlig och familjär relation mellan sjuksköterska och patient är ofta mer 

uppskattat när vården sker i patientens egna hem. Genom att skapa en bra relation till sin 

patient och dess anhöriga kan sjuksköterskan lättare skapa en trygg vårdmiljö (Walshe & 

Luker, 2010).  

 

Många sjuksköterskor anser sig ha ett stort ansvar för sina patienter då de har sin 

akademiska titel. Detta ger en viss makt och befogenhet som ska användas för att ge så bra 

vårdmöjligheter som möjligt i hemmet. Exempelvis kan sjuksköterskan använda sin roll 

för att gå till närstående och få information som behövs om patienten själv inte kan tala för 

sig. Makten kan dessutom användas för att eventuellt influera patienter och/eller 

närstående att ändra eller fortsätta med ett visst beteende, om detta kan främja välmående. 
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Sjuksköterskans roll ska dessutom inge trygghet för patienten och motverka att hen känner 

sig nedvärderad i sitt eget hem (Oudshoorn, Ward-Griffin & McWilliam, 2007). 

 

Palliativ vård är enligt många sjuksköterskor en av de viktigaste och mest belönande 

delarna av vården samtidigt som det är det svåraste och jobbigaste. Att vårda palliativa 

patienter i dess egna hem är ofta psykiskt påfrestande och det krävs specifik erfarenhet för 

att klara av ansvaret. I livets slutskede får patienter ofta existentiella tankar och 

funderingar (Walshe & Luker, 2010). Sjuksköterskan kan uppleva att samtal om 

existentiella frågor kan leda till lidande hos patienten men befintlig forskning pekar på att 

människor vill och längtar efter att prata om dessa frågor (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 

Bristande kunskap om hur existentiella frågor ska bemötas kan leda till att sjuksköterskan 

undviker dessa frågor helt. Detta kan i sin tur leda till att vården inte främjas och att 

patienten inte känner sig trygg. Sjuksköterskor anser att stödjande samtal är en av de 

viktigaste aspekterna i palliativ vård och något som kräver mycket kunskap och tid 

(Walshe & Luker, 2010). Ytterligare svårigheter för ansvariga sjuksköterskor ligger i 

otydligheten angående vilka deras egentliga ansvarsområden är. Många sjuksköterskor 

anser sig ta på sig för mycket ansvar utöver de vårdmoment som patienten kräver (Vabø, 

2012). 

Att vara anhörig i vården 

Lidande påverkar alla aspekter av en människas liv där upplevelsen av lidandet är unikt för 

varje individ. Det kan beskrivas som en känsla av förlorad kontroll eller som någon form 

av kränkning, hot eller förlust av människans själv. Lidandet kan ses som en sorg över 

något som riskeras att gå förlorat eller över något som varit (Wiklund, 2003). När en 

familjemedlem blir allvarligt sjuk är det naturligt att anhöriga drabbas av ett lidande. Att 

bli vittne till patientens egna lidande kan skapa en känsla av nästan outhärdligt lidande hos 

anhöriga (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Svår sjukdom kräver ofta anpassningar och 

förändringar av patientens livsvärld där anhöriga är en stor del. Förändringarna kan vara 

påfrestande och övergå i ett livslidande för den anhöriga (Bäckström & Sundin, 2010). 

Livslidande berör enligt Wiklund (2003) människans verklighet och hållningen till sig 

själv. Det är ofta relaterat till en rädsla över att inte ha samma funktion och ställning i sitt 

sociala liv och arbete. Denna känsla kan sedan knytas till att inte uppleva sig kunna leva 

upp till sin roll (a.a.). När anhöriga upplever ett lidande kan det därför orsaka en osäkerhet 

i sin roll. Lidandet kan även öka om personen inte känner sig sedd, har blivit sårad eller 

upplever sig ha ett behov att skydda eller bli skyddad. Att uppfatta tecken på ett obearbetat 

lidande kan minska risken för ett ökat lidande. Tecken på detta kan vara att 

anhörigvårdaren döljer sina känslor för omgivningen. (Arman & Rehnsfeldt, 2006).  

 

All vård ska utgå från ett patientperspektiv vilket innebär att även anhöriga ska inkluderas 

i vården. Anhöriga har en stor roll i patientens liv, framförallt när patienten vårdas i sitt 

eget hem. Det faller därför mycket ansvar på anhöriga under den tid som sjuksköterskor 

inte är närvarande. Närhet och samspel mellan människor är något som är mycket viktigt 

för välbefinnandet, framförallt vid långvariga sjukdomstillstånd. För patienten är det oftast 

närheten till närmast anhöriga som bäst främjar hälsan (Dahlberg & Segesten, 2010). Då 

det är fler patienter som väljer att vårdas i hemmet ökar anhörigas ansvar vilket kan vara 

en stor påfrestning för dem. Det är därför viktigt att kommunsjuksköterskor stöttar och 
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bekräftar anhörigas arbete. Genom att skapa en god relation med anhöriga och inge 

trygghet blir vården och vårdmiljön i hemmet bättre (Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 

2006). 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det endast patienten själv som kan avgöra vem 

som ska ses som anhörig. Dessa kan vara partner, barn, granne eller vänner men de måste 

själva acceptera beslutet att anses som anhörig.                                               

PROBLEMFORMULERING 

Allt fler svårt sjuka patienter väljer att spendera sin sista tid i hemmet. Tidigare forskning 

visar att anhöriga har en viktig roll för patientens välmående samt att de tar på sig mycket 

ansvar i vårdandet. Detta kan orsaka stor belastning för anhöriga vilket kan leda till ett 

lidande hos dem. Forskning pekar även på att sjuksköterskan bör ha kunskap om anhörigas 

upplevelser för att skapa en helhetsvård i hemmet. Studien fyller ett behov för 

sjuksköterskor inom hemsjukvården då fler patienter väljer att vårdas i hemmet. Anhöriga 

fyller en viktig funktion i den palliativa hemsjukvården och därför är det viktigt för 

sjuksköterskor att ha förståelse för anhörigas upplevelser för att kunna bemöta kraven på 

god palliativ vård. 

SYFTE 

Att beskriva upplevelserna av att vara anhörigvårdare vid palliativ hemsjukvård.  

METOD 

Metoden som används i studien är en litteraturöversikt. Metoden används för att få en 

uppfattning om vilken forskning som gjorts inom ett specifikt område. Översikten baseras 

på systematiskt insamlat och granskat material inom det valda ämnesområdet (Friberg, 

2012). Metodvalet känns relevant för studien då syftet är att sammanfatta kunskap om hur 

anhöriga upplever den palliativa hemsjukvården. 

Datainsamling 

 

Data utgörs av vetenskapliga artiklar som söktes via olika databaser. Databaserna som 

användes var CINAHL och PUBMED. Sökningarna innefattade både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Exempel på sökord som använts är ”Palliative, Home care och Next of 

kin”. Sökorden sammanställdes till söksträngar med hjälp av booleska sökoperatorer samt 

trunkeringar för att nå ett relevant sökresultat (Friberg, 2012). En komplett tabell med alla 

sökord och söksträngar presenteras i bilaga 1. Datasökningarna till studien utfördes 

gemensamt av författarna för att få en samstämmig överblick över de artiklar som belyser 
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studiens syfte. Datainsamlingen utfördes utifrån artikelns titel och om denna ansågs 

relevant lästes artikelns abstrakt. Abstrakt som bedömdes vara fortsatt relevanta för 

studien, medförde att hela artikeln lästes. Författarna valde tolv artiklar som ansågs svara 

mot syftet. Artiklarna lästes enskilt för att få en egen förståelse för vad de olika artiklarna 

ville förmedla. Efter det diskuterades resultaten gemensamt för att jämföra hur artiklarna 

uppfattats och hur väl de passade mot syftet. Diskussionen resulterade i att dessa tolv 

artiklar fastställdes för vidare bearbetning. En sammanfattning av valda artiklar 

presenteras i bilaga 2. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Friberg (2012).   

Urval 

Enligt Rosén (2012) görs en första sortering utifrån artiklarnas titel och abstrakt och 

därefter sker urvalet baserat på artiklarnas resultat. Artiklarnas resultat ska kunna besvara 

det eftersökta syftet och passa mot förbestämda inklusions- och exklusionskriterier (a.a.).  

 

Grundläggande i urvalet var att artikelns resultat svarade mot studiens syfte. Kvalitativa 

artiklar valdes då de passade bäst mot syftet. En av artiklarna hade en blandad kvalitativ-

kvantitativ metod, där de kvantitativa delarna valdes bort då de inte passade in mot syftet.  

 

För att få ett större perspektiv inkluderades även internationella artiklar, ett krav var dock 

att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska då det är språk som författarna 

själva behärskar. För att få fram relevant data gjordes en avgränsning från år 2000-2015. 

Artiklar som inte kunde fås fram som fulltext via databaserna CINAHL, PUBMED eller 

Worldcatlocal exkluderades av praktiska skäl då författarna bedömde att det skulle ta för 

lång tid att beställa och få tillgång till artiklarna.  För att avgränsa området valdes inte 

artiklar där patienten är under 18 år. Ingen avgränsning gjordes i eftersökta artiklar 

gällande vem som var anhörig. Detta för att det inom omvårdnad är patienten som avgör 

vem som ska ses som anhörig. Någon avgränsning gjordes inte heller utifrån om 

anhörigvårdaren bodde tillsammans med patienten eller inte. 

Analys  

Friberg (2012) beskriver analysen vid en systematisk litteraturöversikt i tre steg. I steg ett 

ska de valda studierna läsas ett antal gånger för att få en tydlig förståelse för innehåll och 

sammanhang. I steg två ska eventuella likheter och skillnader identifieras i artiklarnas 

resultat. Som stöd kan en översiktstabell skapas från resultaten i de valda artiklarna. I steg 

tre utformas en sammanställning där materialet sorteras utifrån tidigare identifierade 

likheter och skillnader. Sorteringen blir det materiel som används för sista delen i steg tre 

där olika teman identifieras. Dessa utgör sedan grunden för resultatet (a.a.).  

 

Analysen av materialet i studien följer de tre analysstegen som beskrivs av Friberg ovan. 

Först lästes artiklarnas resultat enskilt av författarna för att var och en skulle nå en djupare 

förståelse för innehållet och sammanhanget. Artiklarna diskuterades sedan tillsammans för 

att på så sätt nå en samstämmighet för vad i resultaten som kan relateras till studiens syfte. 

De delar som bedömdes som relevanta översattes till svenska för att underlätta för flera 

genomläsningar. Vid översättningen användes lexikon och datastöd i form av Tyda.se och 

Google translate. Det översatta materialet studerades enskilt av författarna för att få en 
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personlig förståelse för vad materialet vill förmedla. Författarna träffades för att diskutera 

innehållet och identifierade likheter och skillnader som sorterades till åtta teman. 

Materialet sorterades utifrån färgkodning som en första sortering. Efter en ytterligare 

sortering återstod fem huvudteman och 17 underteman. Detta ledde fram till att ett första 

utkast. Under en fortsatt bearbetning av materialet slogs de 17 undertemana ihop till elva, 

då författarna identifierade ytterligare likheter. Det första utkastet analyserades ytterligare 

enligt Friberg (2012) modell, vilket ledde fram till att ett av huvudtemana kunde brytas 

isär och placeras under två andra befintliga teman (a.a.).  

 

I de kvarvarande fyra huvudtemana omsorterades materialet för att få en bättre följd i 

resultatet. Under processens gång har författarna vid ett antal tillfällen gått tillbaka till 

originalartiklarna för att säkerställa att inget av materialet tagits ur sin faktiska kontext. 

Allt material har skrivits ut i pappersform för att få en tydligare överblick samt som ett 

stöd för sorteringsarbetet.  

Etiska överväganden 

Studien följer forskningsetiska riktlinjer som bland annat säger att författarna till studien 

har det yttersta ansvaret för att resultatet ska hålla god kvalitet och vara moraliskt 

acceptabelt (Vetenskapsrådet, 2013). Det innebär att forskningsresultatet ska vara 

sanningsenligt, fritt från plagiat samt att bedömningen av annan forskning ska vara rättvis. 

Forskningen ska inte heller på något sätt skada, kränka eller på annat sätt förnärma någon 

människa (Vetenskapsrådet, 2011).  Studien syftar till att skapa kunskap och författarna 

kommer att försöka sprida studiens kunskap efter bästa förmåga och möjlighet.  Artiklarna 

som används ska ha ett etiskt godkännande (World Medical Association, 2013). 

 

Artiklar som valdes granskades för att fastställa att de hade ett etiskt godkännande. Vid 

översättning av artiklarnas resultat användes lexikon samt databaserna Tyda.se och Google 

translate för att få en så noggrann översättning som möjligt. Formuleringar som kan 

uppfattas kränkande för läsare eller författarna till de använda artiklarna undveks att 

användas i denna studie. Genom att kontinuerligt gå tillbaka till originalartiklarna under 

analysens gång anser författarna att kvalitén i studien har stärkts.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras via fyra huvudteman: Att vara anhörigvårdare, En förändrad 

livsvärld, Behov av information, stöd och medicinskteknisk utrustning samt Kontakten med 

sjuksköterskan. Huvudtemana stöds av elva underteman som presenteras i tabellen nedan. 

Att vara anhörigvårdare 

Anhörigvårdare uppvisar en vilja att vårda, samtidigt som de kunde uppleva vissa krav på 

att vara delaktig i vårdandet. Att ta på sig ansvaret för vårdandet kunde leda till både 

fysiska och känslomässiga bördor.  

Delaktighet i vårdandet – vilja eller krav?  

Zapart, Kenny, Servis och Wiley (2007) visar att anhörigvårdare ville vårda sina 

närstående och att de såg det som en viktig uppgift (a.a.). Anhörigvårdare uppvisade ofta 

viljan att vårda sina nära och kära på grund av det band som förenade dem (Brobäck & 

Berterö, 2003). De ville vara fysiskt och mentalt närvarande dygnet runt för att känna sig 

involverade samt för att ge patienten en känsla av trygghet (Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2008). Anhörigvårdare i Wilkes och White (2005) studie, med begränsade 

vårdkunskaper, var även de villiga att ta på sig en vårdande roll (a.a.). Anhörigvårdarna 

hade en vilja att lära sig mer för att kunna vara delaktig i vårdandet (Brobäck & Berterö, 

2003). Anhörigvårdarna uppgav att de var villiga att utföra de uppgifter som de själva 

kände att de kunde hantera (Borstrand & Berg, 2009). I Donovan, Williams, Stajduhar, 

Brazil och Marshall (2011) studie beskrev anhörigvårdare från en kristen församling att 

egenskaper som självständighet och tillit till sig själv värderas högt inom deras kultur. 

Egenskaperna relaterade de till deras vilja att vårda närstående i hemmet. 

 

Carlander et al. (2010) visar att anhörigvårdarna kunde uppleva ett ömsesidigt beroende 

vilket innebar ett behov av att vårda patienten men även att uppfylla förväntningarna från 

Huvudteman Underteman 

Att vara anhörigvårdare 

Delaktighet i vårdandet – vilja eller krav? 

Ansvaret och de fysiska påfrestningarna 

En känslomässig vandring 

En förändrad livsvärld 

 

Förändrad livsrytm 

Att vara isolerad 

Behov av information, stöd och 

medicinskteknisk utrustning 

Information 

Stöd 

Medicinskteknisk utrustning 

Kontakten med sjuksköterskan 

Relationer till sjuksköterskan 

En känsla av kontinuitet i vårdandet 

Sjuksköterskans förhållningssätt  



 9 

patienten, sjukvården, samhället samt på dem själva (a.a.). Anhörigvårdarna kände ett 

ansvar för patienten, de såg det som en möjlighet att ge något tillbaka samt att det visade 

patienten att de brydde sig (Brobäck & Berterö, 2003). I en annan studie upplevde 

anhörigvårdare som var barn till patienten att de, genom vårdandet, uppfyllde en plikt samt 

att det var ett sätt att visa vördnad för deras förälder (Lee et al., 2013). Anhörigvårdare 

uppgav även att de ville skydda patienten från skada, att det var ett sätt att lära av varandra 

samt att det var rätt sak att göra (Ward-Griffin, McWilliams & Oudshoorn, 2012).  

 

Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) beskriver att anhörigvårdarna upplevde vårdandet 

som en naturlig del och ett sätt att möta patientens önskemål (a.a.). En del anhörigvårdare 

upplevde dock att den naturliga känslan kunde relateras till vissa situationer under 

vårdandet (Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010). I en kristen 

församling beskriver anhörigvårdare hur de såg vårdandet som en normal och viktig del. 

De hade svårt att särskilja vårdandet från andra åtaganden som familjen eller församlingen 

hade (Donovan et al., 2011).  

Ansvaret och de fysiska påfrestningarna 

När en familjemedlem blev allvarligt sjuk och anhöriga tog på sig rollen som vårdare 

skapades nya uppgifter relaterat till sjukdomen och vardagen.  Anhörigvårdarna tog ofta på 

sig ansvaret för allt från jobb, ekonomi, göra alla inköp till hushållet, vårdandet och att 

motivera patienten till att vara fortsatt aktiv. De förklarar att patientens känslomässiga 

hälsa och behov var något som prioriterades högt (Ward-Griffin et al., 2012). De kunde 

därför uppleva sig ha ansvar för att uppmuntra patienten när hen hade det som jobbigast 

(Munck et al., 2008). Utöver att hjälpa till med hushållsuppgifter hjälpte anhörigvårdarna 

även patienten med intag av mediciner, att komma utanför huset och de hjälpte patienten 

under natten (Zapart et al., 2007).  Vissa anhörigvårdare upplevde sig dessutom vara 

ansvariga för att representera patientens intressen (Munck et al., 2012). Enligt Funk och 

Stajduhar (2011) kunde de uppleva sig ha ansvaret att förmedla personlig och medicinsk 

information om patienten till sjuksköterskan, för att visa att patienten var mer än sin 

sjukdom (a.a.).   

 

Det upplevdes som en daglig utmaning att förbereda och kontrollera näringsintaget (Ward-

Griffin et al., 2012). Matförberedelser var därför något som anhörigvårdare upplevde sig 

spendera mest tid på under en dag (Zapart et al., 2007). Wilkes och White (2005) förklarar 

även att anhörigvårdare kunde spendera mycket pengar på att handla mat för att få 

patienten att äta ordenligt.  

 

Vissa uppgifter, som hushållsarbetet, läkemedelsadministration och skötsel av 

omläggningar, stomier och katetrar upplevdes som ansträngande (Zapart et al., 2007). 

Vissa moment kunde vara svåra att utföra av anhörigvårdaren på grund av fysiska 

begränsningar. Moment som att hjälpa patienten ur sängen, stödja dem med minskad 

mobilitet och att hjälpa på med stödstrumpor kunde uppfattas som fysiskt svåra att utföra 

(Brännström et al., 2007; Wilkes & White, 2005). Begränsad mobilitet hos patienten ökade 

fallrisken, vilket i sin tur kunde öka bördan hos anhörigvårdarna (Wilkes & White, 2005). 

Enligt Donovan et al. (2011) var en anhörigvårdare rädd att hon skulle skada sig själv eller 

patienten till följd av att inte orka utföra vissa vårdmoment (a.a.). Den fysiska bördan 

kunde även innefatta sömnproblem då anhörigvårdaren vaknade flera gånger under 
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nätterna. Vissa kunde inte somna alls på grund av patientens hälsotillstånd Trots att de 

kände sig svaga, strävade de efter att hjälpa patienten med vardagliga aktiviteter, som 

påklädning, städning och att gå och handla (Brännström et al., 2007).  

 

Upplevelsen av att ha det yttersta ansvaret för patienten sågs som en komplex och 

krävande situation (Carlander et al., 2010). Anhörigvårdare upplevde att det dessutom 

kunde vara svårt att veta hur mycket ansvar som låg på dem (Brobäck & Berterö, 2003). 

Även om de hade ett delat ansvar med sjuksköterskan kunde vårdandet upplevas som 

betungande (Borstrand & Berg, 2009). Att ha ett stort ansvar kunde då upplevas som 

tjänstgöring dygnet runt för anhörigvårdarna (Borstrand & Berg, 2009). 

En känslomässig vandring  

Carlander et al. (2010) beskriver att anhörigvårdare upplevde sig pendla mellan en bred 

variation av känslor under vårdtiden. En studie av Brobäck och Berterö (2003) visar hur 

anhöriga först kunde uppleva en form av chock när patientens diagnos framkom. De 

upplevde även att de inte var förberedda på den uppkomna situationen (a.a.). När patienten 

övergick till den palliativa vården upplevde anhöriga ytterligare en chock, då det 

bekräftades för dem att patienten befann sig i slutskedet av livet (Borstrand & Berg, 2009). 

Anhörigvårdarna upplevde känslor av panik och rädsla när de blev medvetna om hur 

snabbt dödsprocessen kunde fortlöpa och de kunde uppleva sorg när patienten hade 

accepterat den palliativa vården. Sorgen kunde manifestera sig i förnekelse av patientens 

tillstånd och förväntningar på ett möjligt tillfrisknande från sjukdomen. När 

anhörigvårdaren uppfattade att döden närmade sig för patienten så accepterade de oftast 

patientens situation (Lee et al., 2013).  

 

Anhörigvårdare kände sig utmattade och upplevde en variation av negativa känslor 

relaterat till patientens fysiska och psykiska hälsostatus (Lee et al., 2013). 

Anhörigvårdarna i Brännström et al. (2007) studie förklarar att de kände sig nedtryckta av 

åtagandena att minska det fysiska, psykiska, sociala och existentiella lidandet hos 

patienten (a.a.). En del anhörigvårdare från en kristen församling upplevde att deras tro 

sattes på prov under vårdprocessen när kraven för vårdandet blev dem övermäktiga. 

Dessutom upplevde de att deras kulturella värderingar behövde konfronteras till följd av 

deras vilja att ge patienten bästa möjliga vård (Donovan et al., 2011). Många 

anhörigvårdare kände sig osäkra i vårdandet då de var ovana att vårda och inte visste om 

de vårdade på rätt sätt (Brobäck & Berterö, 2003). Att ta viktiga beslut om patientens vård 

och behandling kunde skapa osäkerhet och känslor av kraftlöshet (Munck, Sandgren, 

Fridlund & Mårtensson 2012). När anhörigvårdarna upplevde att de inte hade tillräcklig 

kunskap eller skicklighet för att kunna utföra vården på bästa sätt, kunde det leda till 

känslor av frustration (Lee et al. 2013). 

 

En studie av Munck et al. (2008) visar att anhörigvårdarna ville uppnå en känsla av 

kontroll relaterat till deras vilja att vårda patienten. Känslan av kontroll minskade och 

arbetsbördan ökade till följd av att patientens hälsa försämrades (a.a.). Även när vårdandet 

blev för mycket, exempelvis när symtomen och patientens lidande blev för svåra att 

hantera, upplevde anhörigvårdarna att de förlorade kontrollen. Att hantera patientens 

symtom var ett orosmoment för anhörigvårdarna (Wilkes & White, 2005). Zapart et al. 

(2007) beskriver att anhörigvårdarna upplevde det som betungande att hantera symtom 
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som personlighetsförändringar, smärta, desorientering och humörsvängningar (a.a.). När 

patienten blev desorienterad kunde anhörigvårdarna uppleva hopplöshet, psykiska 

påfrestningar och att det var svårt att förstå varför det blivit som det blev (Munck et al., 

2008). När symtom som exempelvis bröstsmärtor och andningssvårigheter förvärrades, 

kunde anhörigvårdarna uppleva ångest och sömnsvårigheter (Brännström et al., 2007). 

Humörsvängningarna upplevdes som svåra att hantera då det var lätt att ta det personligt 

(Brobäck & Berterö, 2003). Zapart et al. (2007) förklarar att barn som vårdade sina 

föräldrar kunde uppleva den personliga omvårdnaden av sin förälder som ett extra jobbigt 

moment. Däremot var det inget som upplevdes av anhörigvårdare som vårdade sin partner. 

Ward-Griffin et al. (2012) beskriver även att patientens näringsintag var något som många 

anhörigvårdare oroade sig över (a.a.). När näringsintaget krävde PEG kunde 

anhörigvårdare även uppleva sorg (Munck et al., 2012). 

 

Anhörigvårdare uppgav att de inte alltid förstod hur de orkade med för att få vårdandet att 

fungera, men att det var något det upplevde sig tvungna att klara av för patientens skull. 

Att ständigt prioritera patientens behov över sina egna kunde yttra sig i att de undergrävde 

sin egen mentala och fysiska hälsa (Ward-Griffin et al., 2012). Studier av Brobäck och 

Berterö (2003), Brännström et al. (2007) och Ward-Griffin et al. (2012) pekar på att 

anhörigvårdare därför upplevde att de ville få en paus från vårdandet. Det kunde leda till 

känslor av skuld och dåligt samvete (a.a.). Anhörigvårdare kunde även känna sig 

otillräckliga när de behövde få en ledig stund på grund av att de kände att de inte levde upp 

till sina förpliktelser (Brännström et al., 2007). 

 

Att inte uppleva sig kunna leva upp till kraven på vårdandet kunde även orsaka känslor av 

skuld, dåligt samvete och otillräcklighet. Otillräckligheten stärktes när patienten avböjde 

hjälp utifrån (Munck et al., 2008). Känslorna av otillräcklighet som syntes kunde leda till 

trötthet och spändhet hos anhörigvårdarna, vilket i vissa fall manifesterade sig i ilska eller 

tankar om fysiskt våld gentemot andra familjemedlemmar. Tankarna övergick dock aldrig 

till fysiska handlingar (Carlander et al., 2010). Ward-Griffin et al. (2012) påvisar även att 

en känsla av maktlöshet ibland kunde vara närvarande hos anhörigvårdarna. De försökte 

då dölja sina känslor av sorg, oro och ilska för andra (a.a.). Om det blev svårt att hantera 

de undantryckta känslorna i kombination med utmattning kunde gräl uppstå mellan 

anhörigvårdare och andra närstående, vilket i sin tur kunde leda till skuldkänslor hos 

anhörigvårdaren (Brobäck & Berterö, 2003).  

 

Anhörigvårdare kunde uppleva oro inför framtiden. Oron uppkom när de blev medvetna 

om att patientens liv var hotat och att livet hängde på en skör tråd (Zapart et al., 2007). 

Anhörigvårdare med en kristen tro kunde uppleva känslor av skuld och egoism när de 

vände sig till Gud och bad att hen skulle hämta hem patienten (Donovan et al., 2011). 

Liknande känslor förklaras av Carlander et al. (2010), där anhörigvårdarna kunde känna 

sig som dåliga anhörigvårdare då de kunde uppleva rastlöshet samt att vårdandet var 

tråkigt. Anhörigvårdarna i Lee et al. (2013) studie kunde uppleva delade känslor relaterat 

till patientens situation. De ville att patienten skulle få leva vidare, men samtidigt att döden 

skulle komma snabbt för att minska lidandet (a.a.). Enligt Carlander et al. (2010) kände 

anhörigvårdarna att de ville sitta med patienten och prata om känslor och tankar när livet 

gick mot slutet (a.a.). Det kunde upplevas som känslomässigt jobbigt att prata om döden 

med patienten (Brännström et al., 2007; Carlander et al., 2010). När anhörigvårdare med 
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kristen tro hade svårt att finna någon logik i varför döden var nära, upplevde de en 

känslomässig påfrestning då de upplevde att deras tro sattes på prov (Donovan et al., 

2011). 

 

Enligt Ward-Griffin et al. (2012) upplevde anhörigvårdarna det som viktigt att fortsätta 

vara delaktiga i vårdandet trots att de såg hur sjukdomen bröt ned patienten. De satte ett 

högt värde på de känslomässiga banden till patienten och det ökade när deras tid 

tillsammans var begränsad. De upplevde det som viktigt att få vara med patienten så 

mycket som möjligt och att tiden tillsammans skulle vara bra (a.a.). En del anhörigvårdare 

upplevde ett ökat självförtroende och kände att de lärde sig något nytt när de hjälpte till 

med vårdandet i hemmet (Lee et al., 2013). Vissa anhörigvårdare i den kristna 

församlingen kände att deras tro stärktes av upplevelserna och att de kunde finna en form 

av trygghet i tron, trots deras svåra situation. De upplevde en känsla av att kunna hantera 

existentiella tankar och upplevelser från vårdandet samt sjukdomen när de kunde vända sig 

till Gud. De kände även ett ökat självförtroende i beslutsfattandet kring patientens vård, då 

de ansåg att det slutligen låg i Guds händer (Donovan et al., 2011). Carlander et al. (2010) 

förklarar att andra anhörigvårdare kunde uppleva att de uppskattade livet mer och att de 

var mer tacksamma för sin egen hälsa än innan de blev anhörigvårdare (a.a.). Några 

anhörigvårdare förklarade att de uppskattade vårdandet och att det fick dem att må bra 

(Zapart et.al., 2007) 

En förändrad livsvärld 

Palliativ hemsjukvård kan innebära stora förändringar för anhörigvårdarna. Förändringarna 

kan leda till upplevelsen av att vara begränsad i livet och känslan av att vara isolerad och 

ensam.  

Förändrad livsrytm 

En studie av Brobäck och Berterö (2003) beskriver hur anhörigvårdare upplevde att de 

hade förväntningar på sig att utföra de anpassningar som krävdes i vardagslivet. 

Anhörigvårdare upplevde det som ansträngande då vardagsrutiner ofta var en trygghet i det 

dagliga livet. Att hantera situationen och försöka behålla det normala var något 

anhörigvårdarna prioriterade. Anhörigvårdarna i Brännström et al. (2007) studie upplevde 

det som viktigt att upprätthålla tidigare rutiner som att diska eller att gå till tvättstugan 

regelbundet. De beskrev det som en kamp för att behålla vardagslivet så normalt som 

möjligt (a.a.). Hemmet var ofta i behov av anpassning beroende på vilken vård patienten 

behövde (Donovan et al., 2011). Anhörigvårdarna försökte ofta behålla en så hemtrevlig 

miljö som möjligt (Brännström et al., 2007). Munck et al. (2012) visar att 

medicinskteknisk utrustning skapade nya förutsättningar samt krävde en del anpassningar i 

hemmet (a.a.). Anhörigvårdare upplevde att utrustningen tog mycket utrymme. För att 

göra vardagen hanterbar fick de ofta möblera om i hemmet (Brännström et al., 2007; 

Munck et al., 2012). Anhörigvårdarna upplevde även att förberedelser av utrustningen 

krävde viss anpassning. Exempelvis blev det ofta en ökad sophantering vilket upplevdes 

som ett störande moment (Munck et al., 2012).  
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En del anhörigvårdare kände att det var patientens behov som prioriterades i första hand. 

De upplevde att de behövde vara beredda på att sätta sina egna liv på paus, då de ansåg sig 

ha ett ansvar att vara hemma hos patienten (Ward-Griffin et al., 2012). Anhörigvårdarna 

kunde även ignorera sina egna behov när de upplevde att vårdandet tog för mycket av 

deras tid (Zapart et al., 2007). Anhörigvårdare beskrev att de anpassade dagarna efter 

patientens behov och hälsotillstånd (Brännström et al., 2007). Anhörigvårdare i Carlander 

et al. (2010) studie anpassade dygnsrytmen efter patientens situation (a.a.). De följde ofta 

patientens sovmönster och försökte vila när patienten vilade (Brännström et al., 2007). 

Andra anhörigvårdare upplevde att de inte ville sova för djupt, då de var rädda att 

patientens tillstånd skulle försämras, och valde därför bort hjälpmedel för att sova (Ward-

Griffin et al., 2012).  

 

Zapart et al. (2007) visar även att anhörigvårdarnas sociala relationer och familjerelationer 

påverkades. De kunde heller inte utföra fritidsaktiviteter i samma utsträckning som 

tidigare. (a.a.) De aktiviteter som utfördes, utfördes för patientens skull. Det var därför 

svårt att upprätthålla egna intressen, ha ett socialt liv eller vara utomhus, vilket begränsade 

deras liv (Brännström et al., 2007). Om patientens situation stabiliserades eller förbättrades 

försökte anhörigvårdare återgå till sina normala aktiviteter och rutiner i vardagen. Strategin 

upplevdes vara till hjälp då det gav anhöriga möjligheter att utföra aktiviteter som inte 

relaterades till vårdandet (Ward-Griffin et al., 2012). En annan strategi som 

anhörigvårdarna använde var att ta varje dag som den kommer och att försöka skapa glädje 

när tillfälle gavs (Brännström et al., 2007).  

 

Ward-Griffin et al. (2012) och Zapart et al. (2007) beskriver att anhörigvårdare valde bort 

det egna arbetet när de prioriterade efter patientens behov (a.a.). En orsak kunde vara att de 

upplevde tiden på arbetet som ett stressmoment då de ständigt var oroliga för hur patienten 

mådde (Ward-Griffin et al., 2012). Andra anhörigvårdare kunde upplevda att de inte kunde 

slappna av ordentligt, då patienten alltid fanns i deras tankar (Munck et al., 2008). När 

anhörigvårdarna inte kunde arbeta påverkade det ekonomin vilket upplevdes som 

påfrestande (Brobäck & Berterö, 2003; Zapart et al., 2007). En del anhörigvårdare i Ward-

Griffin et al. (2012) studie beskrev dock att de gick till sina ordinarie arbeten för att få en 

fristad från vårdandet i hemmet. Carlander et al. (2010) visar att en del anhörigvårdare 

behöll sina jobb för att få ork att fortsätta med vårdandet i hemmet. De upplevde att de 

kunde fylla på den mentala och fysiska styrkan på arbetsplatsen. 

 

Anhörigvårdarna tog ofta på sig roller i vårdandet som de själva ansåg passade deras 

personliga styrkor (Donovan et al., 2011). Anhöriga kunde, genom att gå in i rollen som 

anhörigvårdare och fokusera på vårdandet, i större utsträckning distansera sig till patienten 

(Ward-Griffin et al., 2012). De försökte ofta uppträda som starka individer genom att ta på 

sig rollen som den starka i förhållandet (Munck et al., 2008). Vissa anhörigvårdare ansåg 

att det ingick i rollen att föra patientens talan mot sjuksköterskan. De anpassade däremot 

dialogen för att inte riskera att uppfattas som för påstridiga. De var oroliga att det kunde 

påverka deras relation till sjuksköterskan och då indirekt påverka patientens vård (Funk & 

Stajduhar, 2011).  Anhörigvårdarna upplevde även att rollen innebar att försöka uppmuntra 

och stödja, både patienten och dem själva, samt bevara båda parternas mod och hopp inför 

framtiden (Munck et al., 2008). I rollen strävade anhörigvårdare efter att inge känslor av 

säkerhet till patienten. En strategi för att inge den känslan var att se till att ha ett gott öga 
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för olika symtom och tecken på eventuell försämring, vara ständigt vaksam på 

förändringar och tänka att något kan komma att hända. De ville även vara redo på 

medicinska och tekniska vårduppgifter samt att vara redo att ringa efter hjälp. Att förmedla 

känslor av säkerhet till patienten kunde upplevas som en tillfredsställelse men även som en 

stor börda för anhörigvårdarna (Brännström et al., 2007).  

 

Brobäck och Berterö (2003) beskriver att gå från att vara partner eller anhörig, för att 

sedan ta på sig rollen som vårdare, upplevdes som en svår anpassning för anhörigvårdarna 

(a.a.). Det upplevdes som en balansgång att hantera de olika rollerna som anhörig och 

anhörigvårdare (Ward-Griffin et al., 2012). I en del situationer upplevde anhörigvårdare att 

de var tvungna att tänja på gränserna gällande intimitet och det privata relaterat till 

normala gränser i en familjerelation. De kände sig tvungna att prata om mer intima ämnen 

än de vanligen ansåg vara acceptabelt. En anhörigvårdare beskrev hur hon fick överskrida 

sina gränser när hennes bror blev inkontinent och inte själv kunde klara av att använda 

blöja. Systern upplevde det som en svår roll att prata med brodern om detta relaterat till 

deras syskonrelation (Carlander et al., 2010).   

Att vara isolerad 

Isolering till hemmet upplevdes av anhörigvårdarna som en av de största nackdelarna med 

palliativ hemsjukvård (Zapart et al., 2007). Carlander et al. (2010) visar att när 

anhörigvårdaren anpassade tillvaron efter patienten kunde en känsla av isolering, från livet 

som helhet, uppstå. Anhörigvårdare i Brännström et al. (2007) studie upplevde att de inte 

hade tillräckligt med tid eller ork för andra aktiviteter och kände sig därför fastlåsta till 

hemmet (a.a.). Anhörigvårdarna beskrev att det även fanns en ovilja att lämna hemmet då 

de inte ville lämna patienten ensam (Brännström et al., 2007; Zapart et al., 2007). Oviljan 

att lämna patienten ensam ökade när patientens tillstånd försämrades. Då ville en del 

anhörigvårdare inte lämna patienten överhuvudtaget och vardagliga rutiner som att gå till 

tvättstugan kunde inte utföras (Brännström et al., 2007). Anhörigvårdarna i Ward-Griffin 

et al. (2012) studie upplevde en press att återvända till hemmet så fort som möjligt även 

när någon annan var hos patienten (a.a.). Anhörigvårdare var oroliga att något skulle hända 

när de var borta och kände ett ansvar att alltid vara närvarande (Munck et al., 2008). 

Anhörigvårdare uppgav att de inte skulle kunna förlåta sig själva om något inträffade med 

patienten under tiden som de var borta (Zapart et al., 2007). Munck et al. (2008) beskriver 

att anhörigvårdarna kunde känna sig begränsade då de upplevde sig behöva vara både 

fysiskt och mentalt närvarande hos patienten dygnet runt. Det kunde leda till att de 

upplevde en förlust av deras personliga frihet. 

 

Andra faktorer, som medicinskteknisk utrustning, kunde upplevas som en begränsning då 

anhörigvårdarna upplevde att utrustningen inskränkte på deras sociala liv. En anhörig 

beskrev rädsla för att lämna patienten ensam med sin syrgasmask, då patienten vid tidigare 

tillfällen tagit bort masken. Utrustning som krävde sjukvårdspersonalens övervakning 

upplevde en del anhörigvårdare gav dem mer tid för sig själva, då de visste att personalen 

var med patienten. Utrustning som var ny och väl anpassad till hemmet upplevdes ge mer 

frihet av både anhörigvårdare och patient. Nyare utrustning som kunde användas utanför 

hemmet gav båda parter en möjlighet till ökat socialt liv (Munck et al., 2012). Om resten 

av vården dessutom kunde skräddarsys till hemmet gav det anhörigvårdarna ytterligare 
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möjlighet till ökad frihet och att leva livet så normalt som möjligt (Brännström et al., 

2007). 

 

Anhörigvårdare i Ward-Griffin et al. (2012) studie kände sig isolerade och begränsade i sin 

delaktighet när de upplevde att sjuksköterskans endast fokuserade på patienten. 

Upplevelsen av att vara isolerad förstärktes om familjen och vännerna inte frågade hur de 

mådde, om de kunde hjälpa till eller när de slutade bjuda in dem på aktiviteter utanför 

vårdandet.  Anhörigvårdarna upplevde att vännerna och familjen inte uppmärksammade 

den ohälsa som deras sociala isolering kunde orsaka. Patientens ohälsa upplevdes vara mer 

synlig än anhörigvårdarens. Anhörigvårdarna som upplevde att vänner och familjen inte 

brydde sig kunde känna ilska och falla ut i sarkastiska kommentarer. Brännström et al. 

(2007) studie visar att anhörigvårdare som inte hade någon att dela bördan med upplevde 

känslor av ensamhet (a.a.). När sjuksköterskan visade förståelse för anhörigvårdarna kände 

de sig mer uppmärksammade och sedda (Funk & Stajduhar, 2011).  Anhörigvårdare som 

tillhörde en kristen församling kände sig inte ensamma då de ansåg att Gud ständigt var 

närvarande hos dem (Donovan et al., 2011). 

Behov av information, stöd och medicinteknisk utrustning 

Anhörigvårdarna upplevde ett behov av stöd i olika former. En form av stöd som många 

anhörigvårdare upplevde kunde påverka vårdandet var information och medicinskteknisk 

utrustning.  

Information 

Den form av stöd som anhörigvårdare främst yttrade ett behov av var information (Zapart 

et al., 2007). De behövde information för att få en förståelse för deras nya situation 

(Munck et al., 2012; Wilkes & White, 2005). Brobäck och Berterö (2003) beskriver att 

anhörigvårdarna efterfrågade information om vilken hjälp som kunde erbjudas i hemmet 

(a.a.). De ville även ha information om vad de skulle kunna förvänta sig av vården då de 

ansåg att kunskap om vad och hur vårdandet skulle utföras som viktigt (Wilkes & White, 

2005). Även anhörigvårdarna i Zapart et al. (2007) studie efterfrågade information om hur 

de skulle utföra vårdandet samt även information om patientens tillstånd (a.a.). 

Information om patientens förväntade sjukdomsförlopp ansågs också som viktigt. 

(Brobäck & Berterö, 2003, Borstrand & Berg, 2009; Wilkes & White, 2005). Att veta hur 

symtom lindras på bästa sättet var något som anhörigvårdarna upplevde ett behov av (Lee 

et al., 2013; Wilkes & White, 2005). Information om nutrition, hur principer för vård av 

äldre såg ut samt hur medicinering och omvårdnad skulle utföras på bästa sätt upplevdes 

av anhörigvårdarna som väsentligt (Lee et al., 2013). Medicinskteknisk utrustning var 

något som anhörigvårdarna upplevde kunna lätta bördan för dem, förutsatt att de fått 

tillräcklig information om utrustningen (Wilkes & White, 2005). Det var därför något som 

anhörigvårdarna uttryckte en vilja att få information och kunskap om (Munck et al., 2012). 

Det var vissa anhörigvårdare som hade funderingar kring dödsprocessen (Lee et al., 2013). 

Information angående vad som kunde hända med patienten under den sista tiden i livet 

saknades enligt vissa anhörigvårdare (Borstrand & Berg, 2009; Lee et al., 2013).  
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Anhörigvårdare upplevde att det var sjuksköterskan som skulle förse dem med tillräcklig 

information för att de skulle kunna utveckla sina egna kunskaper i vårdandet av patienten 

(Wilkes & White, 2005). Anhörigvårdare som fick tydlig information kände sig bekräftade 

och hörda av sjuksköterskan (Funk & Stajduhar, 2011). När anhörigvårdare inte upplevde 

sig ha fått tillräckligt med information från sjuksköterskor kände de sig inte mentalt 

förberedda på vårdandet och de kunde känna att de miste kontrollen. Dessa känslor ledde 

även till att de kände sig otillräckliga (Munck et al., 2008). Känslan av otillräcklighet 

skapade frustration över att de inte kunde vårda sin närstående i den utsträckning de själva 

ville. Vissa anhörigvårdare upplevde att sjuksköterskan inte hade gjort dem delaktiga och 

att de själva varit tvungna att leta information angående patientens sjukdomsförlopp. När 

de inte upplevde sig ha tillräcklig information om hur vissa vårdhandlingar skulle utföras 

kunde de känna sig oanvändbara och hjälplösa. Detta för att de inte upplevde sig ha haft en 

bra grund för beslutstagande i olika vårdsituationer (Brobäck & Berterö, 2003). 

 

En strategi för att få den information de upplevde sig behöva, var att alltid se till att vara 

närvarande vid hembesök av sjuksköterskan, för att kunna höra vilken information som 

gavs till patienten (Brobäck & Berterö, 2003). En annan orsak till att anhörigvårdare ville 

vara närvarande vid hembesök var för att säkerställa att patienten förstod informationen 

som gavs av sjuksköterskan, om det exempelvis fanns en språkbarriär mellan patient och 

sjuksköterska (Donovan et al., 2011). 

Stöd  

Stöd i olika former var något som anhörigvårdare uppvisade ett behov av (Lee et al., 

2013). Enligt Zapart et al., (2007) upplevde anhörigvårdare behov av hjälp och stöd vid 

vissa tekniska uppgifter, exempelvis injektioner, medicinering och omläggningar. 

Anhörigvårdare upplevde även ett behov av andra former av stöd som tillhandahållande av 

material, hembesök av läkare, stöd från terapeut, barnpassning och att få transport till 

läkarbesök utanför hemmet. Att få stöd i form av avlastning i det dagliga vårdandet, i 

hushållsarbetet samt att få finansiellt stöd upplevdes som viktigt.  

 

Brobäck och Berterö (2003) visar att även att stöd från sjuksköterskan var något som 

anhörigvårdarna eftertraktade (a.a.). De upplevde att de behövde stöd från sjuksköterskan 

för att kunna bearbeta den sorg de kände (Lee et al., 2013). När det kom till det 

emotionella stödet sökte dock en del anhörigvårdare hellre stöd från professionella 

kuratorer (Zapart et al., 2007). Anhörigvårdare upplevde sig få mer stöd från 

sjuksköterskor och kommunen när de bott inom samma område under en längre tid. 

(Wilkes & White, 2005). Mer stöd från sjuksköterskan resulterade i upplevelsen av ökad 

kontroll i vårdandet hos anhörigvårdarna (Munck et al., 2008). När anhörigvårdarna kände 

att de hade sjuksköterskans stöd i sina egna beslut och att de svarade på samt följde upp 

deras egna önskemål, kände sig anhörigvårdarna bekräftade och respekterade (Funk & 

Stajduhar, 2011). Det upplevdes enligt Borstrand och Berg (2009) samt Brännström et al., 

(2007) även som en trygghet (a.a.). Däremot kunde de känna sig otillräckliga när de inte 

upplevde sig få det stöd de behövde (Munck et al., 2008).  När deras funderingar eller oro 

inte bemöttes av sjuksköterskan kunde anhörigvårdarna uppleva frustration, stress och 

maktlöshet (Ward-Griffin et al., 2012).  De kunde även uppleva ett bristande stöd när det 

inte kunde erbjudas nattvak (Borstrand & Berg, 2009). 
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Vissa anhörigvårdare föredrog stöd från familj och vänner (Lee et al., 2013; Zapart et al., 

2007). Stödet anhörigvårdare ville ha var någon som lyssnade, att det fanns någon 

närvarande och någon som kunde uppmuntra familjen (Lee et al., 2013). Donovan et al., 

(2011) studie visar att anhörigvårdare från större familjer kände att de fick stöd från 

familjen och var därför inte i lika stort behov av stöd från sjuksköterskan. Anhörigvårdare 

som dessutom var medlemmar i en kristen församling upplevde att de fick stöd från 

församlingen. Vetskapen om att församlingen bad för dem gav en känsla av samhörighet 

och stöd samt att de fick tillgång till andras kunskaper (a.a.). Stödet från kyrka, familjer 

och grannar syntes mer när anhörigvårdarna och patienten varit bosatta i samma område 

under en längre tid (Wilkes & White, 2005). Genom att ventilera sina känslor hos vänner 

upplevde anhörigvårdare att de i större utsträckning kunde orka med vardagen (Carlander 

et al., 2010).  

Medicinskteknisk utrustning 

Något som upplevdes lätta bördan för anhörigvårdarna var medicinskteknisk utrustning 

(Wilkes & White, 2005).  När vårdandet innefattade medicinskteknisk utrustning krävdes 

det ofta fler besök av sjukvårdspersonal vilket anhörigvårdare upplevde som positivt då de 

fick mer stöd i vårdandet. Anhörigvårdarna förlitade sig på utrustning som de ansåg vara 

säker, fungerade ordentligt och som upplevdes kunna förbättra familjens situation. Vissa 

anhörigvårdare kunde känna sig mer delaktiga i vårdandet när de hade ansvar för 

övervakningen av utrustningen och de fick även en ökad känsla av kontroll. 

Anhörigvårdarna upplevde att de själva och patienten fick mer fritid när de exempelvis 

lärde sig att ställa in dropptakter (Munck et al., 2012). 

 

Anhörigvårdarna som inte upplevde sig ha den tekniska förståelsen som krävdes för att 

hantera utrustningen, var inte villiga att ta det ansvaret. En del anhörigvårdare kunde 

känna sig som assistenter till sjuksköterskan när de fick det ta del av ansvaret för 

utrustningen. Anhörigvårdare upplevde att de var tvungna att förbereda utrustning inför 

sjuksköterskans hembesök. De kunde även känna oro om utrustningen inte fungerade eller 

om den inte var användarvänlig. (Munck et al., 2012). Borstrand och Berg (2009) visar 

också på att anhörigvårdarna kunde känna sig osäkra och oroliga att fel skulle uppstå, om 

de inte upplevde sig kunna sköta utrustningen (a.a.). De kunde även oroa sig över att 

patienten skulle skada utrustningen under natten vilket påverkade anhörigvårdarnas sömn 

(Munck et al., 2010). Anhörigvårdare kunde känna ett ansvar att sitta uppe på natten och 

kontrollera att exempelvis droppet fungerade som det skulle. De ville även kontrollera att 

patienten inte dragit ut någon slang eller på annat sätt påverkat utrustningen i sömnen 

(Munck et al., 2008; Munck et al., 2012). Utrustning som larmade för påfyllning eller vid 

fel gjorde att anhörigvårdarna kände att de ständigt behövde vara närvarande och att de 

aldrig kunde slappna av. Anhörigvårdarna upplevde att de var tvungna att vänja sig vid 

viss utrustning, som syrgasmaskiner med långa slangar och brummande ljud (Munck et al., 

2012). Det kunde även vara svårt att veta vart allt skulle få plats i hemmet (Brobäck & 

Berterö, 2003). Anhörigvårdare kunde uppleva sorg när de såg patienten uppkopplad till 

medicinskteknisk utrustning (Munck et al., 2012).  
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Kontakten med sjuksköterskan 

Anhörigvårdare målade upp en bild av hur sjuksköterskan skulle vara, där kontinuiteten, 

förhållningssättet och relationen till dem själva och patienten spelade en viktig roll. Det 

var även viktigt att sjuksköterskan visade sin professionalitet på ett bra och tydligt sätt.  

Relationen till sjuksköterskan 

Det första mötet med sjuksköterskan upplevdes av anhörigvårdarna som viktigt och det var 

positivt när de blev sedda och bemötta med omtanke. En förutsättning för att de skulle 

känna sig trygga var att de kände sig inbjudna av sjuksköterskan (Borstrand & Berg, 

2009). Enligt Funk och Stajduhar (2011) kunde en god interaktion med sjuksköterskan 

göra att anhörigvårdarna upplevde dem som en vän, del av familjen eller som någon de fått 

personlig kontakt med. Vissa anhörigvårdare uppskattade sjuksköterskor som delade med 

sig av sig själv, sina egna erfarenheter som bland annan döden och när sjuksköterskan 

kunde erbjud emotionellt stöd. De uppskattade när sjuksköterskor gav dem komplimanger 

för deras vårdinsatser samt bekräftade och respekterade dem, deras hem och deras åsikter. 

En god relation mellan anhörigvårdare och sjuksköterska kunde inge känslor av trygghet 

och säkerhet (a.a.).  

 

Det kunde upplevas som påfrestande för anhörigvårdare om sjuksköterskan ignorerade 

deras önskemål om att få delta i vården i hemmet (Borstrand & Berg, 2009). När 

sjuksköterskan inte tog hänsyn till detta upplevdes de som respektlösa gentemot 

anhörigvårdaren och deras vårdande insatser (Funk & Stajduhar, 2011). När de inte kände 

sig som en viktig del i vårdandet och själva kände sig tvungna att fråga efter hjälp eller 

information, upplevde de att det kunde störa patient - sjuksköterska relationen (Ward-

Griffin et al., 2012). Andra anhörigvårdare kunde istället uppleva att sjuksköterskan trodde 

att de förstod mer än de egentligen gjorde (Borstrand & Berg, 2009, Carlander et al., 

2010). Detta menar Carlander et al., (2010) kunde göra att anhörigvårdarna kunde känna 

sig förringade av sjuksköterskan.  

 

Anhörigvårdarna kunde uppleva att tryggheten i relationen påverkades negativt om 

sjuksköterskan inte kom på sina hembesök i tid (Borstrand & Berg, 2009). Om 

sjuksköterskan blev för personlig mot anhörigvårdarna kunde det skapa en bristande 

trygghet, då de upplevde att sjuksköterskan tappade sin professionella ställning. 

Anhörigvårdare kunde uppleva att deras relation med sjuksköterskan påverkades negativt 

om de avsade sig hjälp från en särskild sjuksköterska eller om de ville ha en second 

opinion. Anhörigvårdare kunde uppleva att om sjuksköterskans fokus endast låg på 

patienten och de praktiska sysslorna, kunde det leda till att interaktionen blev begränsad 

mellan anhörigvårdaren och sjuksköterskan. Några anhörigvårdare upplevde att 

sjuksköterskan skulle ha en mer praktisk ansats till vårdandet. Detta upplevdes däremot 

som ett kallt och ickevårdande beteende av många andra anhörigvårdare (Funk & 

Stajduhar, 2011).  

 

Enligt Funk och Stajduhar (2011) var relationen mellan patient och sjuksköterska viktig 

för anhörigvårdarna. De ansåg att sjuksköterskan skulle bekräfta och respektera patienten, 

att de skulle ha ett vårdande beteende samt en omtänksam, finkänslig och empatisk 

kommunikation med patienten. Många tyckte det var betydelsefullt när sjuksköterskan 
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frågade hur patienten mådde samt att de var personliga med patienten. Det upplevdes som 

viktigt att sjuksköterskorna visade att de var villiga att hjälpa patienten utifrån dess behov, 

att de hade tid att stanna så länge som behövdes och att de svarade på patientens egna 

önskemål (a.a.). När patienten var känd av och själv kände sjuksköterskan kände sig 

anhörigvårdarna trygga (Brännström et al., 2007). Anhörigvårdarna uttryckte uppskattning 

när sjuksköterskors respons kunde relateras till deras kunskap om familjen och patienten 

(Funk & Stajduhar, 2011). Anhörigvårdare till äldre patienter inom en kristen församling 

upplevde att patienten kunde förringa sina egna symtom och till tillstånd när 

sjuksköterskor var på hembesök. Orsaker till detta var att de äldre patienterna upplevdes 

vilja hålla skenet uppe för utomstående. Detta upplevdes kunna påverka patientens vilja att 

ta emot hjälp och därmed relationen mellan patient och sjuksköterska (Donovan et al., 

2011).   

En känsla av kontinuitet i vårdandet 

När samma sjuksköterskor återkom regelbundet upplevde anhörigvårdarna kontinuitet 

(Borstrand & Berg, 2009). Kontinuiteten, interaktionen mellan sjuksköterska och 

anhörigvårdare samt vårdtiden upplevdes av anhörigvårdarna som en grund för att lära 

känna sjuksköterskan. Om det istället blev för många sjuksköterskor att interagera med var 

det svårt för anhörigvårdarna att kunna utveckla en nära relation med sjuksköterskorna 

(Funk & Stajduhar, 2011). För vissa anhörigvårdarna var det dessutom svårt att slappna av 

om det kom för många olika sjuksköterskor och annan vårdpersonal på samma gång 

(Brobäck & Berterö, 2003).  

 

Munck et al. (2012) menar att vissa anhörigvårdare valde att ta på sig mer ansvar för 

vårdandet för att minska antalet besök av sjuksköterskor då de inte ville att för många 

okända människor skulle ha tillgång till hemmet. Anhörigvårdare upplevde bristande 

förtroende när det blev för dåligt kontinuitet bland de sjuksköterskor som kom för att sköta 

medicinskteknisk utrustning. Detta för att de som kom utförde momenten för sällan och 

inte hade tillräcklig erfarenhet av utrustningen (a.a.). Anhörigvårdare som bodde i 

glesbebyggda områden upplevde att sjuksköterskor begränsade sina insatser om det var för 

långt att åka. Det gjorde att anhörigvårdarna inte kontaktade sjukvårdspersonalen mer än 

nödvändigt (Munck et al., 2008).  

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Många anhörigvårdare värderade möjligheten till att få hemsjukvård högt (Donovan et al., 

2011). De uppskattade sjuksköteskans skicklighet och att de fick mer uppmärksamhet 

(Munck et al., 2012). Anhörigvårdare i Borstrand och Bergs (2009) studie upplever 

sjuksköterskor med god yrkesskicklighet och även goda samarbetsförmågor som positivt 

(a.a.). För att anhörigvårdarna skulle känna sig säkra med sjuksköterskan upplevde de att 

tillgänglighet, ärlighet, en vilja att hjälpa och ett bra samarbete mellan sjuksköterska och 

ansvarig läkare var viktiga faktorer (Brännström et al., 2007).  

 

Sjuksköterskans expertis kunde uppfattas som en styrka för anhörigvårdarna (Funk & 

Stajduhar, 2011; Wilkes & White, 2005). Funk och Stajduhar (2011) förklarar vidare att de 

upplevdes som professionella och trygga i sig själva när de kunde få patienten att skratta 

och när de inte var för officiella. När sjuksköterskorna bar civila kläder, kunde det 
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upplevas som en trygghet för anhörigvårdarna. De upplevde att beteenden som att höra av 

sig, visa uppmärksamhet, ansvarstagande, kompetens, noggrannhet, flexibilitet, visade att 

sjuksköterskan var kommitterad till sitt jobb och hade en vilja att hjälpa (a.a.) 

Sjuksköterskor som kunde förmedla rapportering på ett bra sätt till både patient och 

anhörigvårdare upplevdes som duktiga i sin yrkesroll (Borstrand & Berg, 2009). När 

sjuksköterskor kunde hantera medicinskteknisk utrustning på ett bra sätt och agerade 

skyndsamt då anhörigvårdarna ringde efter hjälp, upplevde anhörigvårdarna tillit till 

sjuksköterskorna (Brännström et al., 2007).  

 

Anhörigvårdare upplevde sjuksköterskan som en viktig aktör under vårdandet. Det var 

dem anhörigvårdarna kunde förlita sig på och få stöd. Det gav dem större självförtroende 

att orka fortsätta vårdandet i hemmet (Lee et al., 2013). Sjuksköterskor upplevdes kunna 

skapa trygghet och lugn genom sina kunskaper, erfarenheter, röstläge och hur de 

uppträdde. Genom att sjuksköterskan skapade en accepterande miljö upplevde 

anhörigvårdarna en minskad ångest och mindre anspänningar (Funk & Stajduhar, 2011). 

De ansåg att sjuksköterskan skulle ha tillräcklig kunskap för att kunna lära dem som 

anhörigvårdare att själva kunna hantera medicinskteknisk utrustning (Wilkes & White, 

2005). Om anhörigvårdarna upplevde att sjuksköterskan inte kunde hantera exempelvis 

medicinskteknisk utrustning kunde tillvaron med vårdandet i hemmet kompliceras (Munck 

et al., 2012). 

Resultatsammanfattning 

 

Anhörigvårdare upplevde att delaktigheten i vårdandet kunde ses som en vilja, samtidigt 

som det kunde kännas som ett krav. Att ta på sig ansvaret för vårdandet resulterade i olika 

känslomässiga upplevelser samt kunde vara fysiskt påfrestande. Känslorna varierade 

beroende på kontext, sjuksköterskan samt patientens aktuella sjukdomstillstånd. Vårdandet 

medförde många förändringar i anhörigvårdarens livsvärld och kunde i många fall leda till 

en känsla av att vara isolerad. Denna känsla kunde förstärkas när sjuksköterskan eller 

andra anhöriga inte bekräftade anhörigvårdarens ansträngda situation och insats. 

Anhörigvårdarna uppvisade ett stort behov av stöd där information upplevdes som en 

centralfaktor. Däremot kunde medicinskteknisk utrustning upplevas som både stöd och 

hinder i vårdandet. Anhörigvårdarna upplevde att sjuksköterskorna fyllde en viktig 

funktion genom att förmedla information och kunskap kring olika vårdmoment. Det var 

viktigt att sjuksköterskan visade sin kunskap, hade ett professionellt förhållningssätt och 

förstod vikten av att skapa goda relationer.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av metod gjordes för att få en överblick av det valda området och utifrån insamlat 

material kunna göra en sammanställning som svarar mot det valda syftet, att beskriva 

anhörigvårdares uppleveser vid palliativ hemsjukvård. Genom att göra en litteraturöversikt 

fick författarna en tydlig, övergripande förståelse över det område som valts att studera 

(Friberg, 2012). Under sökningen kombinerades olika sökord till söksträngar, vilka 

anpassades och omformulerades utefter sökresultaten. Detta för att få fram relevanta 

artiklar och ett hanterbart antal sökträffar. Två databaser användes vid artikelsökningen, 

vilket kan ha påverkat urvalet då det finns en viss variation av artiklar i de olika 

databaserna. Däremot uppkom det att flera artiklar återkom i båda databaserna. Då 

sökningen började i CINAHL och artiklar återkom i PUBMED valde författarna att 

begränsa antal sökningar i PUBMED, vilket kan ha påverkat urvalet. Ytterligare en 

begränsning vid datainsamlingen uppkom då inte alla artiklar kunde nås i fulltext och 

beställning av artiklar gjordes inte på grund av upplevd tidsbrist. Detta kan ha inneburit att 

intressant forskning som belyser området har missats Vid urvalet av artiklar valdes endast 

kvalitativa artiklar då syftet för studien var att beskriva olika upplevelser (Henricson & 

Billhult, 2012). Kvantitativa artiklar används mer för att kartlägga statistik och synliggör 

inte nyanserna i de mänskliga upplevelserna på samma sätt som i kvalitativa artiklar 

(Billhult & Gunnarsson, 2012). Ett val gjordes att endast välja artiklar som var skrivna på 

engelska eller svenska, vilket kan ha skapat en begränsning i denna studies resultat, då 

ingen forskning skriven på andra språk inkluderades. Valet att begränsa artiklarnas 

publikationsår från 2000-2015 gjordes för att inte riskera att få icke relevant data, 

samtidigt kan det ses som en begränsning då äldre forskning fortfarande kan vara relevant. 

Artiklar med resultat där patienten var under 18 år valdes bort för att det belysta området 

inte skulle bli för stort. Det innebär att ett specifikt perspektiv kring anhörigvårdandet inte 

synliggörs i studien (Östlundh, 2012). Avsikten med denna uppgift var inte att kartlägga 

ett heltäckande internationellt perspektiv. Däremot medförde sökningen att artiklar från ett 

flertal länder bedömdes som relevanta mot syftet och ingår därmed i studien. 

 

Urvalet av artiklarna skedde med största noggrannhet och en kontinuerlig diskussion hölls 

kring vilket material som kunde vara relevant gentemot syftet. Den kontinuerliga 

diskussionen gjorde även att samma tankegångar behölls gentemot studiens målsättning. 

Diskussionen och noggrannheten anses ha stärkt studiens validitet då processen har hjälpt 

att undvika misstag vid sortering av materialet. Genom att sortera materialet i flera 

omgångar säkerställdes det att allt material stämde mot studiens syfte och det gav även 

samstämmig förståelse för materialets innehåll. Vid några tillfällen valdes det att gå 

tillbaka och läsa originalartiklarna då osäkerhet uppstod kring kontext eller när delar av 

materialet behövde utvecklas. Detta anses som ytterligare validering av studiens resultat 

(Friberg, 2012). Analysprocessen har fortlöpt relativt smidigt men har upplevts 

tidskrävande. Genom att använda hjälpmedel som olika datastöd vid översättning, 

överstrykningspennor och pappersutskrifter av allt material, kunde analysen utföras utan 

att behöva fastna vid något av momenten.  
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Resultatdiskussion 

Huvudtemat Att vara anhörigvårdare visar på att viljan att vara delaktig vid vårdandet av 

en närstående vid palliativ hemsjukvård bygger på flera faktorer. Enligt Lee et al. (2013)  

kan det ses som en plikt, Brobäck och Berterö (2003) förklarar det som ett ansvar och 

Munck et al. (2008) beskriver det som en naturlig del i livet. Det är dock viktigt att belysa 

att även om anhörigvårdarna i resultatet hade en vilja att vårda upplevdes vårdandet som 

en börda, även när ansvaret delades med sjuksköterskan (Borstrand & Berg, 2009). 

Anhörigvårdarna upplevda även att det var svårt att leva upp till kraven som vårdandet 

skapade (Munck et al., 2008). Det var även vanligt att de upplevde sig själva som dåliga 

anhörigvårdare under tiden som vårdandet pågick, (Carlander, 2010). Det bör även betonas 

att inte alla anhörigvårdare ville ha ansvar för alla delar i vårdandet (Brobäck & Berterö, 

2003). Litteratur inom omvårdnad pekar på att det som bäst gynnar patientens välmående 

är närheten till anhöriga, speciellt när vårdtiden blir långvarig (Dahlberg & Segesten, 

2010). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 

2005) ska sjuksköterskan vara lyhörd och ge vägledning för att ge anhörigvårdarna 

förutsättningar för att kunna vara delaktiga i patientens vård i hemmet. För att kunna 

bemöta anhörigvårdarnas önskemål att vårda patienten behöver sjuksköterskan skapa sig 

en förståelse för vilka delar av vårdandet anhörigvårdaren är villig och har möjlighet att 

utföra. Enligt en studie skriven av Vabø (2012) är det viktigt att sjuksköterskor tar tillvara 

på anhörigvårdarens kunskaper och inte tar över de uppgifter de själva anser sig klara av 

(a.a.). Genom att ta del av deras erfarenheter och kunskaper kan sjuksköterskan identifiera 

vilket ansvar anhörigvårdaren klarar av och är villig att hantera (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Resultatet visar vidare att anhörigvårdares vilja att hjälpa sin närstående kan ses som ett 

behov (Carlander et al., 2010). Litteratur inom omvårdnad visar på att om en människas 

inre begär eller vilja inte får något gensvar så kan det leda till ett lidande (Wiklund, 2003). 

Arman och Rehnsfeldt (2006) beskriver att en stark vilja att skydda någon från skada som 

inte bekräftas, kan falla ut i ett lidande. Om anhörigvårdarna själva upplever ett lidande 

kan det försvåra deras möjligheter att lindra lidandet hos patienten (a.a.). Att uppleva sig 

utföra en bra prestation är viktigt i vårdandet och kan skapa känslor av värde och 

värdighet. När anhöriga upplever sig som dåliga vårdare kan det istället leda till ett 

livslidande för anhörigvårdaren (Wiklund, 2003).  Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

kan upptäcka anhörigvårdares lidande och försöka lindra detta. Detta betonas även i ICN:s 

etiska kod, där förmågan att lindra lidande är en central del (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). För att stötta anhörigvårdarens vilja att vårda patienten, kan sjuksköterskan använda 

och utveckla anhörigvårdarens egenskaper i vårdandet (Europarådet, 2003).  

 

Resultatet i studien visar även på att existentiella frågor kunde uppkomma hos 

anhörigvårdarna när patienten närmade sig slutet av livet (Brännström et al., 2007; 

Carlander et al., 2010). Omvårdnadsforskning utförd av Walshe och Luker (2010) 

beskriver att sjuksköterskan kan uppvisa ett undvikande beteende om hen inte har 

tillräckliga kunskaper i dessa frågor, vilket kan skapa en otrygghet hos anhörigvårdaren 

(a.a.). Undviker sjuksköterskan att bemöta existentiella frågor från den lidande människan 

kan den människans lidande öka (Arman & Rehnsfeldt, 2010). Sjuksköterskan har ett 

ansvar att bemöta och stödja anhörigas existentiella frågor (Socialstyrelsen, 2013). En 

metod sjuksköterskor kan använda för att adressera existentiella frågor, som rädslor för det 

okända, är stödjande samtal. Genom att gå igenom vad som hänt och ge anhörigvårdarna 
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möjlighet att uttrycka sina känslor, kan det lätta bördan över de existentiella frågorna 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskor upplever själva att det stödjande samtalet är 

en av de viktigaste delarna att ha kunskap om inom den palliativa vården (Walshe & 

Luker, 2010). Resultatet i denna studie visar däremot på att anhörigvårdare i en kristen 

församling upplevde att deras tro på Gud underlättade när de adresserade existentiella 

frågor (Donovan et al., 2011).  Det är därför viktigt att sjuksköterskan i sitt arbete har ett 

öppet sinne gentemot anhörigvårdare med olika trosuppfattningar och visar respekt för 

deras olika värderingar (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Huvudtemat En förändrad livsvärld visar att anhörigvårdarna kände vissa krav på sig att 

genomföra olika förändringar i det egna liv (Brobäck & Berterö, 2003). Zapart et al. 

(2007) visar på att anhörigvårdarna valde bort delar i sitt liv, bland annat fritidsaktiviteter, 

jobb och sociala relationer (a.a.). De var ofta tvungna att anpassa hemmet under vårdtiden 

och de tog på sig roller som de inte var vana vid, för att hantera vårdandet. (Donovan et al., 

2011). Ward-Griffin el al.(2012) förklarar att de satte patientens behov över sina egna 

(a.a.). Det kunde leda till en känsla av isolering till hemmet för anhörigvårdaren (Carlander 

et al., 2010). Litteratur inom omvårdnad beskriver att en rädsla kan uppstå hos 

anhörigvårdare om de känner sig tvungna att avstå från jobb och det sociala livet, då de 

upplever sig riskera att förlora sin ställning inom dessa sammanhang (Wiklund, 2003). Att 

ge stöd till anhörigvårdare, för att de ska kunna hantera sin situation, ses som en central del 

inom palliativ hemsjukvård. Det kan exempelvis vara i form av avlastning (WHO, 2014). 

Enligt Europarådet (2003) har sjuksköterskan en viktig roll i att förmedla vilka olika 

möjligheter till avlastning som finns för anhörigvårdarna. De anser att avlastning ska ges 

utan ekonomisk påverkan för anhörigvårdaren och ska finnas tillgänglig när de upplever 

ett behov av det.  Dagvård är ett alternativ där anhörigvårdare ges möjlighet till ledig tid 

som kan bryta känslan av isolering samtidigt som det kan öka livskvalitén för både 

patienten och anhörigvårdaren. Sjuksköterskor i Stoltz et al. (2006) studie förklarade att de 

försökte uppmuntra anhörigvårdarna att fortsätta med sina egna aktiviteter. För att de 

skulle kunna göra detta hjälpte sjuksköterskorna dem att planera in olika former av 

avlastning under vårdtiden (a.a.). Då delar av hemmet kan upplevas som en vårdmiljö 

under vårdtiden blir det en viktig aspekt för vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Det 

är därför viktigt att betona att sjuksköterskans roll även innefattar att hjälpa 

anhörigvårdarna att anpassa hemmet, då en god vårdmiljö kan få dem att känna sig 

delaktiga och sedda (Socialstyrelsen, 2013). Stödet för att genomgå de olika 

förändringarna i livsvärlden bör betonas då stora förändringar kan övergå till ett 

livslidande för anhörigvårdaren (Bäckström & Sundin, 2010). Även Walshe & Luker 

(2010) betonar sjuksköterskans ansvar att värna om anhörigvårdarens situation och stötta 

dem i de förändringar som sker i deras liv.  

 

Huvudtemat Behov av information, stöd och medicinsk utrustning visar på att stöd i olika 

former var det anhörigvårdarna uttryckte störst behov av, där information upplevdes vara 

det viktigaste stödet (Zapart et al., 2007). Att inte få det stöd de upplevde sig behöva 

kunde leda till att de inte kände sig förberedda på vårdandet (Munck et al., 2008). Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan stötta 

anhörigvårdarnas förutsättningar att vara delaktiga i patientens vård (Socialstyrelsen, 

2005). Även Walshe & Luker (2010) beskriver att sjuksköterskans roll innefattar ett ansvar 

att stötta dem i vårdandet. De förklarar att de aktivt ska jobba för att motverka att kriser 
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uppkommer hos anhörigvårdarna (a.a.). En av hörnstenarna inom den palliativa vården är, 

enligt Socialstyrelsen (2013), Stöd och Relationer, vilket ytterligare styrker vikten av att 

anhörigvårdare ska ges det stöd som de anser sig behöva. De förklarar att syftet med stödet 

ska vara att förebygga ohälsa hos anhörigvårdarna och att hjälpa dem hantera de 

svårigheter som kan uppkomma vid vårdandet (a.a.). För att kunna ge rätt stöd ska 

sjuksköterskan se och lyssna till anhörigvårdarnas upplevelser (Bäckström & Sundin, 

2010).  

 

Resultatet visar att information angående symtomhantering var något som sågs som ett 

viktigt stöd för anhörigvårdarna (Lee et al., 2013). När anhörigvårdare inte upplevde sig ha 

tillräckliga kunskaper om hur symtomen ska hanteras, kunde det kännas betungande 

(Zapart et al., 2007). Litteratur inom omvårdnad beskriver att när patienten lider och är 

sårbar till följd av sin sjukdom, påverkar det anhörigvårdaren. Att på nära håll uppleva en 

närståendes lidande kan skapa en nästan outhärdlig situation med upplevelser av lidande 

(Arman & Rehnsfeldt, 2006). För att de ska kunna hantera dessa känslor och uppnå en 

känsla av kontroll är det viktigt att sjuksköterskan ger dem rätt information för att hantera 

situationen (Europarådet, 2003). Symtomlindring är enligt Socialstyrelsen (2006) en 

central del inom palliativ vård. Det är därför av största vikt att anhörigvårdare får 

tillräcklig kunskap om hur de kan lindra symtom hos patienten (a.a.). Enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan ha förmågan 

att informera och undervisa anhörigvårdare i syfte att kunna främja hälsa.  De ska 

dessutom ge informationen på ett tydligt sätt, så anhörigvårdaren kan ta till sig det som 

sagts (Socialstyrelsen, 2005). Den information som ges ska enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) vara individuellt anpassad utifrån mottagarens förutsättningar (a.a.). 

 

Huvudtemat Kontakten med sjuksköterskan belyser att relationen mellan sjuksköterskan 

och anhörigvårdaren upplevdes som viktig. En god relation kunde skapa känslan av 

trygghet och säkerhet i vårdandet för anhörigvårdaren. De såg även relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten som en viktig del för en bra vård (Funk & Stajduhar, 2011). 

Omvårdnadsforskning utförd av Oudshoorn et al.(2007) visar på att sjuksköterskan, i sin 

maktposition, har möjlighet att kunna påverka relationen med både patienten och 

anhörigvårdaren. Det är därför viktigt att sjuksköterskan använder sin position för att 

skapa en vårdande relation med båda parter (a.a.). Detta styrker även Wiklund (2003) som 

förklarar att det är viktigt att sjuksköterskan använder sin makt på rätt sätt för att inte 

vården ska bli oetisk och godtycklig (a.a.). I samstämmighet med vad anhörigvårdarna 

upplevde gällande relationen mellan sjuksköterska – anhörigvårdare, visar sjuksköterskor 

liknande tankar. Sjuksköterskan ser faktorer som tid, bekräftelse och uppmärksamhet mot 

anhörigvårdaren som viktiga faktorer för att skapa en god relation (Stoltz, 2006). De såg 

även, precis som anhörigvårdarna, att det var viktigt att de lärde känna patienten ur mer än 

ett vårdande perspektiv. Däremot upplevde sjuksköterskor att relationen kunde påverkas 

negativt om de inte kunde upprätthålla en bra kontinuitet i sina besök (Vik, 2012). Vabø 

(2012) förklarar att de administrativa uppgifterna en sjuksköterska har kan ta mycket tid, 

vilket kan påverka kontinuiteten (a.a.). När relationerna inte fungerar kan det leda till ett 

lidande hos både anhörigvårdaren och patienten, då de kan känna sig förbisedda. Det är 

viktigt att medvetandegöra att sjuksköterskan alltid har ett val i sina möten, att antingen 

bemöta och bekräfta patient och anhörigvårdare eller att inte göra detta (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006). Det är däremot viktigt att betona sjuksköterskans ansvar i 
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upprätthållandet av goda relationer, då det är en förutsättning för att en god palliativ vård 

ska kunna utföras (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Resultatet visar slutligen på att sjuksköterskans kompetens och förhållningssätt var en 

viktig del för att inge trygghet hos anhörigvårdarna (Funk & Stajduhar, 2011). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskriver att hen ska kunna 

tillgodose patientens trygghet med sin kunskap, noggrannhet och sitt omdöme 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor anser själva att de behöver få en helhetsbild av 

patienten samt använda sin skicklighet och sina kunskaper för att kunna ge 

individanpassad vård (Vabø, 2012). Sjuksköterskor som upplevde att anhörigvårdare såg 

dem som slarviga, oaktsamma eller glömska, kunde känna att de inte kunde inge trygghet 

hos varken patient eller anhörigvårdare. (Stoltz, 2006). Trygghet kan ses som en 

grundläggande känsla som kan kopplas till upplevelsen av hälsa, där förtroendefulla 

relationer är en faktor som kan inge trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). Vikten av 

trygghet betonas även i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), som förklarar att 

sjuksköteskan ska tillgodose behovet av trygghet i vårdandet. Dahlberg och Segesten 

(2010) förklarar att en bristande känsla av trygghet kan leda till ett livslidande (a.a.). Då 

lidande kan uppkomma till följd av att inte patienten eller anhöriga känner sig trygga i 

vården är det viktigt att ytterligare betona sjuksköterskans ansvar att lindra och förebygga 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Slutsats och Kliniska implikationer 

Slutsatsen av studiens resultat är att behovet av stöd är en central del för anhörigvårdarnas 

upplevelser vid palliativ hemsjukvård. Att se och förstå anhörigvårdares behov av 

kontinuerligt stöd genom vårdprocessen är relevant för att hemsjukvårdens ska kunna 

uppfylla sitt ansvar; att inge säkerhet, trygghet och utföra en god palliativ vård. Det är 

därför viktigt för sjuksköterskan att få kunskap om hur anhörigvårdare upplever vårdandet 

för att kunna identifiera vilket stöd anhörigvårdare är i behov av. Utifrån denna kunskap 

kan relevant information förmedlas och därigenom kan anhörigvårdarna uppleva ett stöd i 

sin krävande situation.  

 

Genom att fortlöpande under vårdtiden planera in tid för att prata enskilt med 

anhörigvårdarna kan sjuksköterskan ge sig större möjligheter att individanpassa stödet. Det 

är viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på anhörigvårdarnas tankar och funderingar 

kring vårdandet för att ge sig själv möjligheter att anpassa stödet efter behov. Det enskilda 

samtalet kan utgöra en bra grund för den fortsatta relationen och på så sätt underlätta för 

sjuksköterskan att se eventuella förändringar i anhörigvårdarnas välmående. Det ger även 

möjligheter att bemöta de känslomässiga behoven som kan uppkomma. Det är dessutom 

viktigt att sjuksköterskan informerar om olika avlastningsalternativ samt hur praktiska 

uppgifter ska utföras.   

 

Exempel på vidare forskning kan vara att belysa patientens upplevelser av att vårdas av en 

anhörig samt sjuksköterskans upplevelser av anhörigvårdare. Det vore även intressant att 

forska kring skillnader i den upplevda hälsan när patienten antingen vårdas av en 

professionell vårdpersonal eller professionell vårdpersonal i samspel med anhörigvårdare.   
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BILAGA 1 – Söktabell 

Söksträng Databas 

Träffar/

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

Resultat 
Valda 

Palliative* AND care* AND (close relative) 

AND (homecare OR homebased care) 
CINAHL 7 0 0 0 

Care* AND nurse* AND (MH "Family 

Relations+") AND (MH "Home Health 

Care+") OR (MM "Home Nursing") AND 

(MM "Palliative Care") 

CINAHL 57 5 
 

1 
1 

Care* AND nurse* AND (MH "Family 

Relations+") AND (MH "Home Health 

Care+") OR (MM "Home Nursing") AND 

(MM "Palliative Care") AND (MM 

"Caregiver Burden") AND (family caregiv*) 

CINAHL 130 10 3 1 

(MM "Professional-Family Relations") AND 

(MM "Home Nursing, Professional") OR 

(MM "Family Nursing") AND (MM 

"Community Health Nursing+") 

CINAHL 91 12 0 0 

(MM "Professional-Family Relations") AND 

(MM "Home Nursing, Professional") OR 

(MM "Family Nursing") AND (MM 

"Community Health Nursing+") AND (MM 

"Caregiver Burden") AND (family caregiv*) 

CINAHL 52 5 0 0 

"Family experience" AND care* AND nurs* 

AND (MH "Family Relations+") AND (MM 

"Caregiver Burden") AND (MH "Home 

Health Care+") OR (MM "Home Nursing") 

AND (MM "Palliative Care") 

CINAHL 40 5 3 3 

Palliative home care AND Next of kin CIHNAL 6 1 1 1 

Palliative home care AND Family AND 

Feelings 
CIHNAL 20 4 4 0 

Palliative home care AND Relative CIHNAL 17 2 2 1 

Palliative home care AND Family carers 

AND Support 
CIHNAL 9 1 1 1 

Palliative home care AND Family AND 

Caregivers 
CIHNAL 96 6 6 0 

Palliative home care AND Next of kin Pubmed 31 4 4 2 

Palliative home care AND Family AND 

Feelings 
Pubmed 361 10 10 2 

End of life care AND Next of kin AND 

Feelings 
Pubmed 10 0 0 0 

Palliative home care AND Next of kin Pubmed 31 1 1 0 
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BILAGA 2 – Artikelsammanställning  

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Borstrand, I. & Berg, L. (2009). 

Next-of-kin's experiences from a palliative home nursing team. 

Vård i Norden, 94(29), 15-19. 

Sverige 

Syfte Att belysa närståendes erfarenheter av ett palliativt hemsjukvårdsteam. 

Metod 

Urval 

Analys 

Kvalitativ ansats, öppen intervju med följdfrågor. 

13 deltagare, åtta män och fem kvinnor. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Tacksamma för tryggheten trots upplevelse av utsatthet – Att förlita sig på 

vårdarna i teamet, Att bli inbjuden och få stöd i vårdandet, Att dela 

ansvaret med teamet, Att inte vara införstådd, Att uppleva påfrestningar, 

Att få stöd efter vårdtiden. 

 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Brobäck, G. & Berterö, C. (2003). 

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

European Journal of Cancer Care, 12, 339-346. 

Sverige. 

Syfte Att identifiera och beskriva anhörigas erfarenheter av palliativ vård i 

hemmet. 

Metod 

Urval 

Analys 

Kvalitativ metod, intervju med generell intervju guide. 

Sex nära anhöriga, tre fruar, två män och en dotter till olika patienter. 

Analysen genomfördes som beskriven av Giorgi, fenomenologisk. 

Resultat Tid att anpassa sig. Medvetenhet om diagnosen, positiva och negativa 

aspekter. Att bli uppfattad som en person. Känslomässiga effekter. Att 

känna sig osäker. Känslan av otillräcklighet.  

 

Författare 

Titel 

 

Tidskrift 

Land 

Brännström, M., Ekman, I., Boman, K. & Strandberg, G. (2007). 

Being a close relative of a person with severe, chronic heart failure in 

palliative advanced home care – a comfort but also a strain.  

Scandinavian Journal of Caring Scienc, 21, 338-344. 

Sverige. 

Syfte Att belysa meningen av att vara nära anhörig till en patient med svår, 

kronisk hjärtsvikt som har avancerad palliativ hemsjukvård. 

Metod 

Urval 

Analys 

Kvalitativ studie, intervju med öppna/breda frågeställningar. 

Tre nära anhöriga till olika patienter, två fruar och en dotter ingick i 

studien.  

Kvalitativ innehållsanalys, Fenomenologisk - hermeneutisk inspirerad av 

Ricoeur. 

Resultat Att bli avlastad genom att dela ansvaret med palliativa teamet – Känslan 

av trygghet genom hjälp från medlemmar i teamet. Att klara av vardagen 

genom skräddarsydd hemsjukvård. Känslan av att bli tröstad och sökandet 

för att få tröst. 

Att konstant vara oroad och ständigt vara redo för återgärder som bevarar 

livet – Ständig medvetenhet om det oförutsägbara fallerande hjärtat. 
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Strävan att förmedla säkerhet, att hen är redo att agera.  

Bli utsliten av att ständigt vara redo – Bli tyngd av ansvaret. Den psykiska 

belastningen. Isolering till hemmet. 

Kampen för att vardagen ska bli så normal som möjligt – Strävan att 

bevara hemmet som tidigare. Strävan att förmedla välmående och hälsa. 

 

Författare 

Titel 

 

Tidskrift 

Land 

Carlander, I., Sahlberg-Blom, E., Hellström, I. & Ternestedt, B-M. (2010). 

The modified self: family caregivers’ experiences of caring for a dying 

family member at home 

Journal of Clinical Nursing, 20, 1097-1105. 

Sverige 

Syfte Att undersöka situationer i vardagen som utmanar vårdgivarens självbild 

vid vård av en döende familjemedlem i hemmet. 

Metod 

Urval 

Analys 

Kvalitativ beskrivande metod, intervju med öppna frågeställningar. 

Tio deltagare, tre fruar, tre makar, tre döttrar och en syster. 

Tolkande beskrivning, Fenomenologisk. 

 Ifrågasatta ideal – Främmande tankar/funderingar, Gränserna dras ut – 

Privata handlingar runt hygien etc, Ömsesidigt beroende – Att vara nära 

sin anhörig, Sätta andras behov först, Sista viljan. 

 

Författare 

Titel 

 

Tidskrift 

Land 

Donovan, R., Williams, A., Stajduhar, K., Brazil, K. & Marshall, D. 

(2011). 

The influence of culture on home-based family caregiving at end-of-life: A 

case study of Dutch reformed family care givers in Ontario, Canada. 

Social Science & Medicine, 72, 338-346. 

Kanada 

Syfte Att öka förståelsen för hur kultur kan påverka upplevelsen av palliativ vård 

för anhörigvårdare. Skapa kunskap så att vårdens insatser blir meningsfulla 

och kulturellt acceptabla. 

Metod 

Urval 

 

Analys 

Kvalitativ longitudinell metod, djupgående intervju. 

Population av Reformerade Kristna Holländare bosatta i Kanada, 15 

deltagare, sju män och åtta kvinnor. 

Intervjuerna skrevs ut och jämfördes mot varandra, flera kategorier 

identifierades som lede fram till tre breda teman. 

Resultat Kulturella attityder av vårdandet, Religiösa troenden och anpassnings 

strategier, Kulturelltinformerat vårdsökande beteende. 

 

Författare 

Titel 

 

Tidskrift 

Land 

Funk, L. & Stajduhar, K. (2011) 

Analysis and Proposed Model of Family Caregivers’ Relationships With 

Home Health Providers and Perceptions of the Quality of Formal Services. 

Journal of Applied Gerontology, 32(2), 188-206. 

Kanada 

Syfte Att undersöka naturen av- och kvaliteten av relationen mellan 

anhörigvårdare och hemsjukvårdsköterskan vid palliativ vård. 

Metod 

Urval 

Analys 

Kvalitativ metod, intervju med öppna frågeställningar. 

26 deltagare, 15 fruar, fyra fäder och sju döttrar. 

Kvalitativ innehållsanalys, mjukvaran NVIVO V8.0 användes för kodning 
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och kategorisering. 

Resultat Förutsättningar för relationen – Anhörigvårdare och hemsjuksköterskan, 

Interaktionstillfälle, Tid, Frekvens, Naturlighet, Kontinuitet. Engagemang 

och skicklighet vid interaktionen – Anhörigvårdare, Patienten, 

Hemvårdsjuksköterskan. Relations demonstrationer – Anhörigvårdarens 

perception av hemvårdsjuksköterskan, Tillgivenhet/närhet, 

Acceptans/respekt/bekräftande, Ansvar/mottaglighet, Kunskap/förståelse. 

 

Författare 

 

Titel 

 

Tidskrift 

Land 

Lee, H-T. S., Melia, K. M., Yao, C-A., Lin, C-J., Chiu, T-Y. & Hu, W-Y. 

(2013).  

Providing Hospice Home Care to the Terminally Ill Elderly People With 

Cancer in Taiwan - Family Experiences and Needs. 

American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 31(6), 628-635. 

Taiwan 

Syfte Att undersöka familjers erfarenheter och behov i relation till palliativ 

hemsjukvård för äldre, terminalt sjuka i cancer. 

Metod 

Urval 

Analys 

Kvalitativ longitudinell metod, intervju med öppna frågeställningar. 

Totalt 44 deltagare där 28 var kvinnor och 16 var män. 

Kvalitativ induktiv innehållsanalys med riktlinjer från Holsti, Graneheim 

och Lundman. 

Resultat Hoppet för ett botemedel – Förhindra patienten att känna till sin diagnos, 

Höga förväntningar på att förlänga patientens liv. 

Erfarenhet av fluktuerande känslor – Positiva och negativa känslor, Svåra 

känslor. 

Acceptans av att patienten är döende – Att ha visat vördnad/sonats med 

föräldrar, Att släppa taget. 

Att anse att patientens död var en god död – Döendeprocessen går smidigt 

utan smärta, Döden inträffar fridfullt. 

Behovet av känslomässigt stöd och information – Ett behov av 

känslomässigt stöd från familjen och professionella, Behov av information 

som symptom, nutrition, mediciner etc. 

 

Författare 

Titel 

 

Tidskrift 

Land 

Munck, B., Fridlund, B. & Mårtensson, J. (2008). 

Next of kin s experience of powerlessness and helplessness in palliative 

home care 

Journal of Advanced Nursing, 64(6), 578-586. 

Sverige. 

Syfte Att beskriva situationer som influerar anhörigvårdarens förmåga att 

hantera den palliativa vården i hemmet. 

Metod 

 

Urval 

Analys 

Kvalitativ metod med Crutical Incident Technique, intervju med 

semistrukturerade frågeställningar. 

Nio deltagare, tre fruar, fem makar och ett barn. 

Utskrifter av intervjuerna lästes igenom, 17 situationer identifierades som 

kategoriserades under två huvudteman med fem subteman.  

Resultat Att behålla kontrollen – Att vara tillgänglig natt och dag, Att upprätthålla 

hoppet. Förlorad kontroll – Avsaknad av professionellt stöd, Att vara 

otillräcklig, Att vara kraftlös. 
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Författare 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Munck, B., Sandgren, A., Fridlund, B. & Mårtensson, J. (2012). 

Next-of-kin's conceptions of medical technology in palliative homecare. 

Journal of Clinical Nursing, 21, 1868-1877. 

Sverige. 

Syfte Att beskriva anhörigas upplevelse av medicinsk teknologi vid palliativ 

hemsjukvård. 

Metod 

Urval 

 

Analys 

Kvalitativ metod, intervju med semistrukturerade frågeställningar. 

15 anhöriga med medicinteknisk utrustning i hemmet, fyra fruar, sex 

makar, tre barn, ett barnbarn och en kusin. 

En sjustegs analysprocess som beskriven av Dahlgren och Fallsberg. 

Resultat Medicinsk teknik (MT) kräver ansvar – MT kräver en assistent, MT kräver 

en representant. MT skapar otrygghet – MT gav upphov till oro, MT ledde 

till dåligt självförtroende. MT gjorde intrång i vardagen – MT ledde till 

restriktioner, MT påverkade den privata sfären. MT gjorde det bekvämare 

– MT implicerar säkerhet, MT implicerar frihet. MT krävde justeringar – 

MT krävde förståelse och hanterbarhet, MT gav underförstådd anpassning. 

 

Författare 

Titel 

 

Tidskrift 

Land 

Ward-Griffin, C., McWilliams, C. & Oudshoorn, A. (2012). 

Relational Experiences of Family Caregivers Providing Home-Based End-

of-Life Care. 

Journal of Family Nursing, 18(4), 491-516. 

Kanada 

Syfte Att undersöka hur relationen mellan patienten, anhöriga och 

sjuksköterskan och kontextuella influenser påverkar anhörigvårdare vid 

vård i livets slutskede i hemmet. 

Metod 

 

Urval 

Analys 

Kvalitativ etnografisk metod, intervju med semistrukturerade 

frågeställningar. 

Fyra deltagare, två fruar, en make, en dotter från olika familjer. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Prioritera vårdtagarens behov – Ignorera egna behov, Känna sig delaktig – 

Känna sig isolerad, Balansen för att fungera – Kämpar för att överleva. 

 

Författare 

Titel 

 

Tidskrift 

Land 

Wilkes, L. M. & White, K. (2005). 

The family and nurse in partnership: providing day-to-day care for rural 

cancer patients. 

Australian Journal of Rural Health, 13, 121-126. 

Australien 

Syfte Att undersöka kraven från familjemedlemmarna i hanteringen av symptom 

och det dagliga vårdandet av en anhörig med cancer samt hur specialist 

sjuksköterskor inom palliativ vård stödjer dessa familjemedlemmar. 

Metod 

Urval 

Analys 

Kvalitativ tvärsnitts metod, intervju med semistrukturerade 

frågeställningar. 

19 familjemedlemmar från 17 familjer, 16 kvinnor och tre män. 

Intervjuerna transkriberades, mjukvaran Ethnograph V4.0 användes som 

stöd för sortering och identifiering av kategorier och subkategorier. 

Resultat Fysiska vårdandet – Assistera patienten i det dagliga görandet, Att se till 
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att patienten får tillräckligt med näring, Förflyttningar och Medicinsk 

utrustning. Hantera symptom – Skapar oro, Administrera medicin. 

 

Författare 

Titel 

 

Tidskrift 

Land 

Zapart, S., Kenny, P., Servis, B. & Wiley, S. (2007). 

Home-based palliative care in Sydney, Australia -  the carers perspective 

on the provision of informal care. 

Health and Social Care in the Community, 15(2), 97-107. 

Australien. 

Syfte Att undersöka informella vårdgivares bidrag till vården, vilken påverkan 

de har på andra vårdgivare samt vilken typ av support de finner hjälpsam.  

Metod 

 

Urval 

Analys 

Kombinerad kvalitativ – kvantitativ metod, intervju med strukturerade 

samt semistrukturerade frågeställningar. 

82 deltagare, vän eller anhörig som patienten själv uppgav. 

Kvalitativt analys program (QSR NVivo 2). 

Resultat Den informella vårdarens uppgifter. Effekter av vårdandet samt känslor 

som den vårdande rollen för med sig. Support från den formella vården. 

 

 


