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Abstrakt 
 
Tidigare dog människor i hemmet. Under 1900-talet institutionaliserades döendet. 
Tvärvetenskapliga Hospice introducerades 1967 i England och har sedan spridits runt världen. 
Hospice väljer att belysa alla människans olika smärtor och anhöriga ingår som en naturlig del 
i vården. Studier visar att människor vars närstående avlidit vid hospice är mer nöjda än vid 
andra institutioner. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva familjens upplevelser av vård av en 
närstående på Hospice. 
En litteraturstudie gjordes. Sökorden som användes var Hospice, Care, Relatives och 
Experience. En innehållsanalys gjordes av de 15 artiklar som ingick i studien. 
Att vistas på Hospice var en märklig upplevelse och man tvekade inför en hospiceinskrivning 
på grund av negativa associationer med Hospice. Anhöriga hade ett stort behov av 
information och att kommunicera med den närstående. Anhörigas upplevda livskvalitet var 
minskad och bördan på dem var stor. Familjerelationerna förändrades vilket var psykiskt 
påfrestande. Anhöriga uppgav att vården vid Hospice höll en mycket hög kvalitet och att de 
var nöjda med vården. 
Personal skall ta hänsyn till anhörigas behov av kommunikation och bör ge information kring 
dödsprocessen. På grund av anhörigas minskade livskvalitet och upplevda börda måste 
vårdpersonalen ha beredskap att ta hand om och avlasta anhöriga, det är också av vikt att 
vårdpersonalen är insatta i de förändringsprocesser som sker i familjerna. 
Att vårda en närstående är ett tungt arbete och anhöriga har stort behov av information och 
stöd. 
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Bakgrund 

En historisk tillbakablick på döendet visar att det fram till 1900-talets mitt var vanligast att 

man dog hemma. Familj, släkt och vänner kom och vakade hos den döende, även barnen 

deltog på ett naturligt sätt. Många och viktiga ritualer utspelades vid omhändertagandet av 

den döende. Dessa ritualer blev en hjälp för familjen, det gav struktur och mening i 

hanteringen av den döde. Ritualerna rörde allt från omhändertagandet av den döde till hur 

begravning, med själaringning och svepning, gick till. Dessa ritualer och traditioner talade om 

för de nära och kära vad, hur och varför man skulle utföra vissa handlingar (Olsson 1995, s. 7-

9). 

Vården av den svårt sjuke och döende flyttades under 1900-talets mitt, från familjens omsorg 

i hemmet, till sjukhusen. Den förändrade samhällsstrukturen och urbaniseringen samt det 

faktum att kvinnorna förvärvsarbetade i större utsträckning var orsak till förändringen. Genom 

den tekniska och medicinska utvecklingen kom familjens roll att hamna längre ut i periferin. 

Specialister kom att ta hand om vården av den sjuke. Detta resulterade i att symtomlindringen 

och smärtlindringen ökade, vården blev specialiserad och fokus hamnade på ”reparation” av 

organen, människan försvann ur bildfånget. Mindre utrymme gavs för omvårdnad och socialt 

stöd. Ofta undanhölls information till den sjuke och familjen, som av personalen ansågs vara 

för påfrestande. Familjen gavs inte plats i vården, döendet förnekades och den sjuke fick ofta 

dö i ensamhet (Andershed, 1999).  

Hospice introducerades på medeltiden som beteckning på ett härbärge för pilgrimer. Man 

hade en tydlig anknytning till kyrkan och vården av döende pilgrimer var en självklarhet. 

Under 1800-talet började man använda begreppet igen och 1905 grundades det första Hospice 

i London. Fortfarande var anknytningen till kyrkan viktig. Det första, tvärvetenskapligt 

inriktade Hospice startades 1967. Värt att notera är att det var människors tankar, erfarenheter 

och drömmar som låg till grund för Hospicerörelsen.  Målen för Hospice är att lindra smärta 

och andra plågsamma symtom, ge psykologiskt stöd till patienten, bedriva stödverksamhet för 

ett aktivt liv samt ge psykologiskt stöd till familjen. Under 1970-talet spreds Hospicerörelsen 

kring världen. Främst är Hospicevården inriktad mot cancerpatienter men har senare kommit 

att omfatta också patienter döende i neurologiska sjukdomar. Idag finns Hospice i alla 

världsdelar. En grundtanke i Hospice är att försöka belysa varje plåga hos den döende 

patienten. Man talar om människans fyra smärtor, som är den existentiella, den psykiska, den 
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sociala och den andliga. De patienter som kommer i kontakt med Hospicevården vet att de 

troligen kommer att dö i den sjukdom de drabbats av. Inom Hospice betonas 

sjukvårdspersonalens ansvar starkt. Alla som finns i patientens omgivning skall ha beredskap 

att belysa de inslag som kan ge hopp. Det finns alltid något att hoppas på. Kravet på 

professionell kompetens måste ställas högt inom Hospice eftersom vård i livets slutskede inte 

är enkel. Alla vi människor interagerar tillsammans med andra människor. Vi ingår i ett 

nätverk av människor. Stöd till den döende måste innefatta familjen. Stödet behövs av flera 

skäl, dels leder det till att familjemedlemmarna orkar ge mer stöd till den döende och det 

minskar plågan hos familjen, detta kan göra det lättare att bearbeta sorgen samt minska risken 

för psykisk sjuklighet. Vårdteamets stöd till familjen ger en välbehövlig avlastning till den 

sjuke som kan uppleva att bördan att trösta sina nära och kära blir tung att bära vid livets slut  

(Eckerdal 2005 s.187-192). 

När en närstående drabbas av en svår sjukdom som leder till döden är det många gånger 

familjens första konkreta kontakt med döden. Hela familjen påverkas och ställs inför både 

praktiska och emotionella frågor. Påfrestningen för familjemedlemmarna kan många gånger 

vara lika ansträngande som för den döende. Livskvaliteten hos familjemedlemmarna påverkas 

många gånger av hur den närstående mår. Om den närstående mår bra gör ofta 

familjemedlemmarna det också. Medlemmarna i familjen har olika behov av information. Att 

familjen hålls underrättad om den närståendes vård och i vilket tillstånd den närstående 

befinner sig är frågor som har stor betydelse för familjemedlemmarna. Personal på 

vårdinrättningar har ett stort ansvar för att kommunicera med familjen och därigenom 

tillfredställa deras behov av stöd och information. Familjen har också behov av undervisning i 

hur man skall kunna hjälpa den närstående. Behovstillfredsställelsen är högre inom 

Hospicevård än inom konventionell vård. Trots svårigheterna tillsammans med den 

närstående den sista tiden i livet beskriver familjemedlemmarna gemenskapen med den sjuke 

som värdefull. Den sista tiden kan bli en tid att ta farväl, en tid för försoning och förlåtelse 

samt möjligheter att sammanfatta livet. Vetskapen att den närstående fick god vård den sista 

tiden och/eller att man var beredd på att den sjuke skulle dö påverkar sorgearbetet positivt hos 

familjemedlemmarna (Andershed,1998, s. 19-22). 

Forskare har med hjälp av döende och deras familjemedlemmar utvecklat en konceptuell 

modell om vad god kvalitet vid vård i livets slutskede är. De viktigaste ingredienserna vid 

vård i livets slutskede är enlig dem: försäkran om fysisk och emotionell komfort, delat 
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beslutsfattande, att behandla den döende med respekt, tillgodose behovet av information och 

emotionellt stöd till familjemedlemmar och att koordinera vård mellan olika instanser. I den 

undersökning som gjordes kunde man se att de anhöriga vars närstående vårdats i 

Hospicemiljö var mer nöjda med den behandling den närstående fått än inom andra typer av 

vårdinrättningar (Teno et al, 2004).  

En studie gjord i USA visade att familjer med närstående som lider av cancer i stor 

utsträckning drabbas av stresspåslag och sänkt livskvalitet. Detta berodde på stor intensiv 

fysisk, psykisk och ekonomisk ansträngning, stressen av att vårda den sjuke och den 

förestående förlusten av en kär person. Även om man inom Hospice har ett utbrett 

stödprogram för familjer finns rapporter som berättar att närstående lägger ner otroligt många 

timmar av sin tid för att vårda den sjuke. Detta leder många gånger till nedstämdhet och andra 

hälsoproblem för de anhöriga (McMillan et al, 2005). 

Under det senaste årtiondet har det blivit mer önskvärt att få dö hemma. Det har, 

internationellt sett, inneburit att man anser det vara viktigt att den döende skall få göra det och 

dessutom få bibehålla en hög livskvalitet (McLaughlin, Sullivan & Hasson, 2006). 

I livets slutskede blir det påtagligt att vi är beroende av andra människor och att vi ingår i ett 

socialt sammanhang. Under döendet ökar beroendet mellan familjemedlemmarna och den 

närstående på olika sätt, familjemönster förändras (Ternstedt, 1998, s.69). 

Det finns ingen universell konsensus kring en god död. Däremot finns det generell konsensus 

kring att det är viktigt att familjen och den närstående får sina önskningar uppfyllda. 

Konceptet bra död är mycket individuellt och dynamiskt. Det förändras över tid och baseras 

på erfarenhet och perspektiv. Ett flertal inriktningar pekar på att en bra död inkluderar 

följande attribut; att ha kontroll, att ha det bra (vara väl till pass), känsla av avslut, bekräftelse 

av den döende personen, tillit till vårdgivarna, bekräftelse på den nära förestående döden, 

minimerad börda, optimerade relationer, lämplig tidpunkt för döendet, att lämna ett arv, 

familjeomvårdnad och att övertygelser och tro bekräftas (Kehl. 2006).  

Ternstedt beskriver Weismans  6 S i en ”appropriate death” vilken är den död som vi själva 

skulle välja om vi hade möjlighet. Weisman ansåg att människor ofta dör som de levt och att 

människor väljer att upprätthålla det livsmönster som de tidigare haft även i döendet. Våra 

karaktärsdrag och intressen bär vi med oss och dessa påverkar hur vi hanterar de svårigheter 
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vi brottas med den sista tiden. Weismans 6 S är Symtomlindring, Självbestämmande, Sociala 

relationer, Självbild, Syntes och Samtycke att dö. Dessa punkter ansågs viktiga för att uppnå 

en ”appropriate death” För att kunna besvara vad de 6 S:n är så kan man ställa frågorna om 

personen fick en god vård och smärtlindring, hur självständigt kunde personen leva till slutet, 

kunde personen bevara viktiga relationer till slutet, dog personen med en acceptabel självbild, 

fann personen syntes (sammanhang) med sitt liv och var personen beredd att dö? (Ternstedt, 

1998 s.37-40). 

Enligt Socialstyrelsen (2004-123-9 s.72-73) är det väl känt att familjens insatser i samband 

med en närståendes sjukdom är betydande. Familjemedlemmars roll i vården och omsorgen 

av en närstående vid Hospice kan beskrivas som dubbel. Å ena sidan är de givare av vård, å 

andra sidan är de också själva i behov av stöd. Det ökade intresset för familjens medverkan i 

vården av den döende ses mot en bakgrund av vårdideologiska förtecken. Vårdformer som 

inspirerats av den moderna Hospicerörelsen. Hospicevården har bland annat haft ett ansenligt 

inflytande på och i hög grad bidragit till den ökade medvetenheten om betydelsen av 

familjens delaktighet och närvaro i vården av den döende. Inom Hospicefilosofin tillskrivs 

familjens insatser, delaktighet och engagemang och deras behov av stöd stor betydelse och 

därmed är de en naturlig del av vårdkulturen. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva familjens upplevelser av omvårdnad av en 

närstående på Hospice. 

Metod 

All forskning startar med en litteraturgenomgång. Syftet med denna litteraturstudie är att göra 

en beskrivning av kunskapsläget inom området. En systematisk litteraturstudie utgår ifrån en 

tydligt formulerad fråga som besvaras systematiskt genom identifikation, val, värdering och 

analys av relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2008, s.29-31). I denna litteraturstudie 

används begreppen familj och anhörigvårdare. Författarna har valt att inkludera nära vän i 

begreppet familj, med begreppet anhörigvårdare menar författarna den familjemedlem som 

vårdar sin närstående. Då det skrivs om närstående menar författarna den person som är 

döende. 
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Litteratursökning 

Vid den systematiska litteraturstudien användes, genom fritextsökning, sökorden Hospice, 

Care, Relatives och Experience. Sökning efter artiklar som ansågs passa syftet i studien 

gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Här fann författarna 19 artiklar. Även en manuell 

sökning genomfördes utifrån relaterade artiklar, i databasen PubMed, vilket resulterade i 

ytterligare 10 artiklar. Sökresultatet presenteras i söktabellen nedan. Av de artiklar som 

inkluderades i studien kom 10 stycken från sökning, resterande 5 kom från relaterade artiklar. 

Sökord PubMed antal 
träffar 

Cinahl antal 
träffar 

Lästa abstrakt 
PubMed 

Lästa abstrakt 
Cinahl 

Inkluderade 
artiklar 
PubMed 

Inkluderade 
artiklar 
Cinahl 

Hospice 9813                        7659     

And Care 7712 6429     

And 
Relatives 

1686     68     

And 
experience 

  196       8        149                            5               8         2 

Sökning den 1/9-2008 kl.11.06 i PubMed, kl. 12.37 i Cinahl. 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar som svarade till studiens syfte, familjens upplevelser av vård 

av närstående på hospice. I litteraturstudien inkluderades såväl kvalitativa som kvantitativa 

artiklar. Endast artiklar som handlade om vuxna döende inkluderades. Inga limits användes. 

Exklusionskriterier  

Litteraturstudier och artiklar som ej stämde med syftet, artiklar som fokuserade på andra än 

anhöriga såsom volontärer och personal exkluderades. Artiklar som belyste anhöriga till barn i 

livets slut exkluderades. Ingen träff hänvisade till artikel äldre än 10 år. 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har gjorts med hjälp av SBU 1999:4 rapport (se bilaga 1). 

Bearbetning 
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Bearbetning av den vetenskapliga litteraturen har skett utifrån syftet. Detta har gjorts utifrån 

tre olika faser i enlighet med SBU:s metod 1999:4 (s.16-17). 

Fas 1 

204 titlar lästes igenom, och därefter sorterades dubbletter bort. 49 artiklar vars titel inte 

stämde överens med kriterierna sorterades bort. De kvarvarande 154 artiklarnas abstrakt lästes 

och av de lästa abstrakten fann författarna att 19 artiklar var relevanta för vidare granskning.  

Fas 2 

De artiklar (3 stycken) som inte fanns i fulltext beställdes till Biblioteket vid Mittuniversitetet. 

De 19 artiklarna från fas 1 lästes av båda författarna. För att finna ytterligare intressanta 

studier gjordes en manuell sökning i relaterade artiklar, vilket resulterade i ytterligare 10 

artiklar. De 29 artiklarna granskades av båda författarna, först oberoende av varandra, därefter 

jämfördes resultatet och artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s granskningsmall 

(Hellzén, Johnsson & Peilert, 1999) bilaga 2. Här föll 9 artiklar bort på grund av att de inte 

motsvarade syftet. Exkluderade artiklar presenteras i bilaga 5. 

Fas 3 

Studierna värderades i hög (I), medel (II) och låg (III) kvalitet enligt SBU:s kvalitetskrav  

bilaga 3. I denna fas föll 5 artiklar bort. Resultaten som diskuterades och jämfördes redovisas 

i resultatet. De inkluderade artiklarna, 15 stycken, presenteras mera detaljerat i bilaga 4.  Av 

de artiklar som användes kom 10 stycken från sökningen, övriga 5 kom från den manuella 

sökningen via relaterade artiklar i databasen PubMed. 

Analys 

Det grundläggande arbetet i en innehållsanalys kännetecknas av att forskaren systematiskt och 

stegvis klassificerar data för att därigenom kunna identifiera mönster och teman. Målet är att 

beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2008, s.150). 

Artiklarna genomlästes systematiskt, först av båda författarna var för sig, sedan analyserades 

materialet tillsammans. Efter detta gjordes en innehållsanalys varpå författarna började 

identifiera olika mönster av materialet. Detta blev subkategorierna närstående far illa, 

kommunikation/information, miljöns betydelse, acceptans, känslor, tid med familj, 
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symtomkontroll, nöjdhet med vården, bakgrundsfaktorer, familjerelationer. Dessa 

kondenserades i 5 kategorier (bilaga 6). Kategorierna blev, att befinna sig i dödens väntrum, 

anhörigas behov av kommunikation och information, livskvalitet hos anhöriga, förändrade 

familjerelationer och tillfredsställelse med vården.  

Etisk granskning 

Innan arbetet med en litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden göras. Vetenskapsrådet 

påpekar att fusk och ohederlighet inte får förekomma inom forskning. Vid systematiska 

litteraturstudier bör överväganden beträffande urval och presentation av resultatet göras 

(Forsberg & Wengström, 2008, s.77). Författarna har, i betygssättning av artiklarna, gjort 

etiska överväganden gällande urval och presentation av resultatet. Alla artiklar som ingår i 

studien har redovisats, inklusive exkluderade artiklar. Resultat som är viktiga för 

litteraturstudien och som besvarar syftet har presenterats utan avsiktlig förvrängning.  

Resultat 

 

I resultatet presenteras 15 studier. 6 av studierna var kvalitativa och 7 kvantitativa, 2 studier 

hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. Av de 15 studierna var 9 av hög kvalitet och 6 av 

medelhög kvalitet. De länder där studierna utförts var USA 9, England 3, Canada, Kina och 

Japan vardera 1. Artiklarna presenteras i bilaga 4. Vid analysen framkom 5 kategorier, Att 

befinna sig i dödens väntrum, Familjens behov av kommunikation och information, 

Livskvalitet hos familjen, Förändrade familjerelationer och Tillfredsställelse med vården. 

Vissa studier presenteras under flera kategorier. 

 

Att befinna sig i dödens väntrum 

Under denna kategori kommer 4 artiklar att presenteras. Kategorin handlar om familjens 

upplevelser av att befinna sig på Hospice samt de associationer som görs med ordet Hospice. 

 

I en kvalitativ studie av hög kvalitet utförd i England vars syfte var att identifiera 

gemensamma upplevelser hos anhörigvårdare och att kunna identifiera vilka faktorer som 

bidragit till en ”för sen” inskrivning gjordes djupintervjuer med 12 anhörigvårdare som fick 

beskriva tiden före döden. Vissa av dem talade om det märkliga i att vara på en plats dit 

människor kommer för att dö. Dessutom framkom det att tiden innan en Hospiceinskrivning 
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karakteriseras av en förändrad medvetenhet och acceptans av den närståendes förestående 

död. Trots det var det ett antal anhörigvårdare som tyckte att döden kom som en överraskning. 

(Schulman-Green, McCorkle, Curry, Cherlin, Johnson-Hurzeler & Bradley, 2004) 

 

Seymour, Payne, Chapman & Holloway (2007) gjorde i England en kvalitativ studie av hög 

kvalitet där de ville undersöka vilka skillnader det finns i syn på vård i livets slut hos äldre av 

engelskt ursprung och äldre av kinesiskt ursprung. Studien visade att synen på Hospice skiljde 

sig åt mellan engelska och kinesiska äldre i England. Engelska äldre såg Hospice som en plats 

för den ”goda döden” medan kinesiska äldre ansåg att Hospice är en olycksbådande 

förvaringsplats där möjligheten för en god död är mycket begränsad.  De engelska äldre angav 

att om de fick välja vart de ska dö så är Hospice det naturliga valet. De flesta av engelskt 

ursprung uttalade sina bekymmer med den uppenbara relationen mellan Hospice och död. 

Även de med kinesiskt ursprung gjorde denna sammankoppling. Att skrivas in på Hospice 

innebar, enligt dem, att man proklamerade för världen att man inte kommer att komma ut 

igen. Denna inskrivning var negativ av flera orsaker. Det betydde till exempel att man är en 

börda för sin familj och att det inte finns några andra alternativ för vård.  

 

Skilbeck, Payne, Ingleton, Nolan, Carey & Hanson (2005) har i en prospektiv studie av hög 

kvalitet undersökt vilka förväntningar och erfarenheter anhörigvårdare hade på den vård som 

erbjöds vid avlastning på Hospice och hur avlastningen påverkat dem. De flesta av 

anhörigvårdarna ansåg att avlastningen hade varit positiv. Anhörigvårdarna var nöjda med 

den vård som de närstående fått. Flera av anhörigvårdarna uppgav att de initialt hade tänkt 

tacka nej till platsen på grund av de negativa associationer man gjorde med Hospice. Detta 

rörde speciellt att Hospice ansågs vara en plats dit man kommer för att dö. 

 

I en kvalitativ studie av medelgod kvalitet utförd i Kina, vars syfte var att genom 

djupintervjuer undersöka den möjliga roll Hospice kan ha på sorgeupplevelsen, framkom det 

att det fanns en vanlig missuppfattning bland männsikor av kinesiskt ursprung i Hong Kong 

om att Hospice är en soptipp där läkare dumpar patienter med obotliga sjukdomar vilka 

lämnas att dö i misär. Av denna anledning fanns det ett generellt motstånd från familjer och 

patienter att överväga en remiss till Hospice. Denna remiss sågs som en dödsdom och de 

kände sig övergivna av sjukvårdssystemet. Dessutom var det vanligt att man hade 

invändningar mot att ge dåliga nyheter till patienten. De änkor som intervjuades angav att 

Hospicemiljön var väldigt viktig dels på grund av att det var den sista plats makarna vistades 
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på men främst med tanke på de negativa associationer som man gjorde med Hospice. Änkorna 

uppgav också att de var glada för att ha fått tid på sig att acceptera den oundvikliga döden. 

Detta beskrevs som en faktor för att lättare anpassa sig efter döden (Chow, Chan, Ho, Tse, 

Suen & Yuen, 2006). 

 

Familjens behov av kommunikation och information 

I denna kategori presenteras 4 artiklar. Kategorin handlar om att familjen har stort behov av 

information såväl allmän som specifik och också att behovet av att kommunicera med den 

närstående är extra stort i livets slutskede. 

  

Connor, Teno, Spence & Smith (2005) gjorde i USA en retrospektiv studie av medelgod 

kvalitet där de utvärderade en enkät som delas ut vid samtliga Hospice vilken undersökte hur 

familjemedlemmar upplevde hospicevården. I studien visade man att ungefär en tredjedel av 

alla familjer upplevde att det fanns förbättringsmöjligheter kring information till familjen 

rörande den närståendes tillstånd. Detta gällde också frågor om vad man kan förvänta sig då 

den närstående är på väg att dö. 

 

Morita et al (2006) gjorde i Japan en prospektiv studie av medelgod kvalitet där de undersökte 

japanska befolkningens tro och kunskap i olika frågor kring vård i palliativ vård.  De visade 

att människor med erfarenhet av Hospicevård oftare anser att döende får rätt smärtlindring 

och i mindre utsträckning tror att opioider förkortar livet och ger beroende. Dessutom trodde 

de inte lika ofta att läkare generellt är dåliga på att kommunicera dåliga nyheter och känner 

obehag för att diskutera döden.  

 

I en kvalitativ studie av medelgod kvalitet genomförd i Kanada gjordes en studie kring det 

orostillstånd som kan uppstå i livets slutskede och vilken inverkan det kan ha på de 

familjemedlemmar som ser detta. Dessutom belystes familjens behov av att kommunicera 

med den döende. Detta behov verkade bli större och viktigare då döden närmade sig. Därför 

uttrycktes ilska och frustration över att inte kunna ha denna meningsfulla interaktion med sina 

närstående. Ibland uttryckte familjemedlemmarna att de ansåg att medicineringen var 

anledningen till att denna kommunikation inte fungerade vilket fick stöd hos den fokusgrupp 

som bestod av personal. Studien gav stöd åt åsikten att familjen är i stort behov av 

information. Denna information skulle vara specifik och handla om den närståendes tillstånd, 

dödsprocessen och när den närstående förväntas dö. De familjemedlemmar som fick rätt 
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information kände att det reducerade deras förvirring och oro. Då personalen berättade vad de 

ansåg hände med patienten, vilket som var den förmodade orsaken till den närståendes 

beteende samt berättade om den planerade behandlingen kände sig familjemedlemmarna 

bättre rustade att hjälpa den närstående. Då informationen inte var lätt tillgänglig eller 

irrelevant i stunden kände sig familjemedlemmarna frustrerade och besvikna. Personalens 

tillgänglighet var av betydelse för hur informationen kommunicerades. Inom familjen så är 

olika familjemedlemmar närvarande vid olika tidpunkter och var och en har kanske olika 

behov av information. Detta gör att familjemedlemmarnas olika informationsbehov kan vara 

svåra att mötas av Hospicepersonalen. vilket i sin tur gör att familjemedlemmarna har svårt att 

söka klarhet, klargöra missförstånd eller få ett samförstånd med personalen (Brajtman, 2003). 

 

Rhodes, Mitchell, Miller, Connor & Teno (2008) har i en retrospektiv studie av medelgod 

kvalitet utförd i USA gjort en undersökning av vilka specifika processer som gav hög 

tillfredsställelse med Hospicevård. Studien visade att det var troligare att 

familjemedlemmarna var nöjda med Hospicevård om de ansåg att Hospiceteamet 

tillhandahöll adekvat information om vad man kunde förvänta sig kring dödsprocessen, runt 

medicinska problem samt den närståendes tillstånd. Familjemedlemmarna uppgav vidare att 

det var viktigt att kunna identifiera vilken sjuksköterska som hade patientansvar. Dessutom 

ansåg de att det var viktigt att personalen verkade ha tillräcklig kunskap kring den anhöriges 

medicinska historia. Om dessa faktorer tillgodosågs ansåg sig familjemedlemmarna bättre 

förberedda inför den förestående döden.  

 

Livskvalitet hos familjen 

Under denna kategori kommer 5 studier att presenteras. Kategorin handlar om hur familjen 

upplever en minskad livskvalitet och vårdandet av den närstående beskrivs som hårt arbete. 

 

I en retrospektiv studie av hög kvalitet utförd i England vars syfte var att undersöka om social 

klass hade betydelse för var man dör samt att genom en kvalitativ studie fokusera på frågor 

om social klass hade betydelse på vårdarens känslor av oro visade författarna att 

anhörigvårdare som inte har någon hjälp att tillgå inom familjen var särskilt känsliga för oro. 

Ju mindre kontroll anhörigvårdaren upplevde sig ha desto större var deras oro. De flesta 

uppgav att deras oro minskade då de fick tillgång till kvalitativ information. Dessutom 

minskade oron om de kände att de kunde lita på sina vårdgivare. Anhörigvårdare från alla 
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socialklasser beskrev hur de kände sig maktlösa inför även mindre problem. Inför större 

problem kände de sig helt utelämnade och rädda (Kessler, Peters, Lee & Parr, 2005). 

  

Teno, Shu, Casarett, Spence, Rhodes & Connor (2007) gjorde i USA en retrospektiv studie av 

medelgod kvalitet. I studien undersökte de sambandet mellan familjens upplevelse av att den 

närstående skrevs in på Hospice vid rätt tidpunkt och tillfredsställelse med vården och hur 

detta påverkade deras syn på vården av den närstående. De flesta familjer ansåg att deras 

närstående skrevs in vid rätt tidpunkt på Hospice. De familjer som upplevde att närstående 

skrivits in för sent hade fler klagomål och lägre tillfredsställelse med vården såväl för sig 

själva som för den närstående än de som ansåg att tidpunkten för inskrivning varit bra. De 

upplevde att informationen var dålig kring vad man kunde förvänta sig och kring 

symptomlindring. Dessutom kände de mindre tillfredsställelse med vårdkoordinationen och 

vårdkvaliteten. 

 

I en retrospektiv studie av hög kvalitet som gjordes i USA undersökte Prigerson, Cherlin, 

Chen, Kasl, Hurzeler & Bradley (2003) huruvida ett mätinstrument (SCARED) kunde vara till 

hjälp för att upptäcka anhörigvårdare som riskerar bli nedstämda. Undersökningen visade 

tydligt att anhörigvårdarna upplevde sig ha minskad mental hälsa, att de fungerade sämre 

socialt och upplevde sig ha mindre energi. Så gott som alla hade fått begränsa sina aktiviteter 

på grund av försämrad hälsa. Många upplevde sig stressade på grund av upplevelser kring den 

närstående såsom delirium, upplevelsen av att denne hade ”fått nog” och observationer av att 

den närstående inte kunde svälja, höll på att kvävas. Detta ledde till att anhörigvårdarna 

upplevde sig vara hjälplösa och rädda. 

 

Meyers & Gray (2001) gjorde en retrospektiv studie av hög kvalitet i USA där de undersökte 

samband mellan olika faktorer och upplevd nöjdhet med vård samt upplevd livskvalitet. De 

visade att tidslängden för dödsprocessen och den närståendes välmående hade stor betydelse 

för vårderfarenheten. Anhörigvårdarna i denna undersökning uppgav att vårdbördan var stor 

och att de hade minskad livskvalitet. Dessutom upptäcktes att det fanns ett samband mellan 

var anhörigvårdarna bodde och upplevd livskvalitet. De som bodde i tättbebyggt område 

upplevde en minskad livskvalitet medan de som bodde på landsbygden upplevde sig ha en 

bättre livskvalitet. 
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I en tidigare presenterad studie av Skilbeck et al (2005) talades det om anhörigvårdarnas 

förväntningar och erfarenheter av avlastning erbjuden vid ett Hospice. Anhöriga uppgav att 

vårdandet av en närstående var ”hårt arbete” men att de gärna gjorde det trots de svårigheter 

som de upplevde. De beskrev vården i termer av stress, känslomässig oro och att känna sig 

nedstämd. Några anhörigvårdare uppgav att det var svårt att återuppta vården efter 

avlastningen på grund av ökade krav från den närstående och förändrade rutiner. 

 
Förändrade familjerelationer. 
 

Under denna kategori kommer 3 studier att presenteras. Här framkommer det att 

familjerelationerna förändras och att dessa förändringar ibland kan vara psykiskt påfrestande. 

 I en kvalitativ studie av hög kvalitet som genomfördes i USA undersöktes det vilket stöd 

anhörigvårdarna fick av sina familjemedlemmar. Nästan alla anhörigvårdare fick någon form 

av daglig hjälp från övriga familjemedlemmar vilket mer än väl motsvarade de förväntningar 

som de ft på assistans från familjen. Författarna visade att stödet till anhörigvårdaren nästan 

uteslutande kom från den närståendes barn. Den hjälp som anhörigvårdarna fick rörde 

avlastning och fysisk vård. Detta gav möjligheter till egen tid. Flera anhörigvårdare uppgav att 

de fick känslomässigt stöd genom telefonsamtal och besök från familjemedlemmar vilket 

upplevdes som ett stort stöd. Anhörigvårdarna upplevde att den fysiska bördan var tung. Alla 

beskrev att de upplevde en emotionell press i sin roll som ansvarig vårdare. Hälften av 

anhörigvårdarna uppgav att relationerna i familjen hade förändrats och att man kommit 

varandra närmare sedan sjukdomsdiagnosen. Bland familjemedlemmarna uppgav fem (av 

sex) att de upplevde att familjerelationerna förändrats. Av övriga anhörigvårdare uppgav tre 

att de upplevde både en närmare relation och en mer ansträngd sådan, medan övriga 

anhörigvårdare upplevde ökade konflikter i familjen. I uppföljande intervjuer som gjordes 

efter det att den närstående avlidit ställdes frågor med fokus på vilken av 

familjemedlemmarna som givit mest stöd till anhörigvårdaren vid hanteringen av den 

närståendes död. Där framkom att de familjemedlemmar som varit det största stödet under 

vårdtiden också var de som gav stöd vid hantering av dödsfallet. Även personer utanför 

familjekretsen hade i vissa fall varit till stöd så som deras präst, vänner, och Hospicepersonal 

(Patterson & Dorfman, 2002). 

 

I en tidigare beskriven studie av Schulman-Green et al (2004) framkom som ett tema just att 

familjerelationer förändras. Detta skedde utifrån tre dimensioner. Den första handlade om 
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anhörigvårdare- närståendes relation. Enligt författarna var månaderna före Hospice fyllda av 

svåra förändringar i samspelet och relationen mellan de båda. Dessa förändringar var svåra att 

hantera för anhörigvårdaren.  Även familjen som en enhet förändrades. Centralt här var att 

familjen hade olika åsikter i vårdplaneringen för den närstående. Den tredje förändringen som 

kunde ses var förändringen hos anhörigvårdaren som individ. Här upptäckte denne 

förändringar i sin självbild på grund av den närståendes sjukdom och på grund av den egna 

rollfördelningen inom familjen. Dessa förändringar beskrevs ofta som att man tidigare inte 

trott sig om vissa saker som man nu varit tvingad att klara, såsom att vårda sin närstående. 

 

I en kvalitativ studie från USA med hög kvalitet av Waldrop, Milch och Skretny (2005) 

intervjuade man anhörigvårdare, vars närstående vistades på Hospice, kring förändrade 

familjerelationer. De utgick ifrån frågor kring vad familjer upplever under diagnos-, 

behandling- och avancerad sjukdomsfaserna samt hur familjerna reagerar på en livshotande 

sjukdom.  Författarna visade att familjen genomgår sex faser. Dessa faser var reaktion, 

försvar, disharmoni, förena, resignation och avslut. I tre av dessa faser kunde man visa att 

familjerelationerna förändrades. I fasen reaktion var det vanligt att familjen reagerade med 

intolerans, otålighet, missförstånd och konflikter inom familjen. I disharmonifasen var 

familjerna på olika plan, till exempel kunde familjen vara öppen för det som hände men 

patienten förnekade det eller tvärtom. I fasen förena var det vanligt att hela familjen samlades 

kring sjukdomen och att allt handlade om sjukdomen, familjen agerade som ett lag. 

Författarna konstaterade att en progressiv sjukdom hos en närstående förändrar 

familjedynamiken och utlöser oväntade reaktioner. 

 

Tillfredsställelse med vården 

Under denna kategori kommer 4 studier att presenteras. Här framkommer det att vården på 

Hospice håller en mycket hög kvalitet och att anhöriga genom hospiceinskrivningen får tid att 

ställa om sig inför det som väntar. 

 

I en prospektiv studie av hög kvalitet som genomfördes i USA undersöktes vad som 

prioriterades högst av familjen och deras anhöriga vid vård i livets slutskede. Det som 

prioriterades högst var att spendera tid med familj och vänner, smärtlindring, bekväm 

andning, bibehållen värdighet och självrespekt, att ha accepterat döden, mänsklig beröring, att 

efterlevande inte utsätts för stress och spänning och att undvika livsuppehållande stöd.  Frågor 
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som rörde till exempel att ta farväl, kunna kontrollera blåsan, ha ordnat 

begravningsarrangemang, att kunna äta själv och lösa konflikter med andra var frågor som 

fick betydligt lägre prioriteringar (Downey, Engelberg, Curtis, Lafferty & Patrick, 2008). 

 

I en tidigare presenterad studie av Chow et al (2006) uppgav änkorna att de hade haft gott om 

tid för att ställa in sig på den makens förestående döden. Detta gav dem bättre möjlighet till 

återhämtning efter det att den närstående gått bort. De uppgav att det gavs möjlighet att ge 

vård åt sin make. Miljön och servicen på Hospice upplevdes som varm, hemlik och 

välkomnande. Detta var särskilt viktigt med hänvisning till de sammankopplingar man gjorde 

mellan Hospice och död. Att personalen meddelade när döden närmade sig upplevdes som 

mycket bra. Flera änkor uppgav att de skulle ha haft svårt att förlåta sig själva om de missat 

dödsögonblicket. 

 

Den studie av Skilbeck et al (2005) som tidigare presenterats visar att samtliga anhörigvårdare 

ansåg att Hospicevården höll en mycket hög standard. Detta relaterade främst till den goda 

vård och den kontinuitet som sjuksköterskorna gav den närstående. Avlastningen gav 

dessutom möjlighet att få hjälp med till exempel medicinska problem. Hospicevården ansågs 

ha högre kvalitet på sjuksköterskevården och bättre rehabiliteringsmöjligheter. Dessutom 

identifierades den positiva atmosfären som en skillnad mot andra vårdinrättningar. 

 

Meyers et al (2001) vars studie tidigare presenterats visar att anhörigvårdarna till stor del 

upplever sig vara mycket nöjda med vården på Hospice. De uttryckte ofta önskningar om att 

ge erkännande till hospicepersonalen för deras utmärkta arbete. Författarna visade att det 

fanns vissa statistiska faktorer som kunde kopplas samman med upplevd tillfredssällelse. 

Faktorer såsom att familjemedlemmen var pensionerad, att relationen till den närstående var 

fru eller dotter, att bo på landet, var viktiga för att uppleva tillfredställelse med vården men 

också på upplevd känsla av börda och livskvalitet. 

 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa hur familjer upplever vården av en närstående på 

hospice. Artikelsökningen gjordes först med Mesh-termer. Eftersom Hospice, vilket enligt 

författarna var den viktigaste söktermen, inte är en Mesh-term gjordes en fritextsökning. I 
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sökningen gjordes inga begränsningar gällande språk, detta kan vara en styrka i studien. Alla 

artiklar var dock på engelska. Vid läsning av abstrakt hänvisade många träffar till artiklar som 

handlade om palliativ vård i hemmet eller på sjukhus varför dessa uteslöts.  

Det fanns ett antal relevanta artiklar att tillgå. Ett problem uppstod dock kring termen palliativ 

vård. Många artiklar talade om palliativ vård då det handlade om hospicevård. Detta skulle 

kunna utgöra en begränsning i sökningen.  Flera artiklar lyfte upp problem kring betalning 

och försäkringar för att få hospicevård. Detta problem är inte överförbart till det svenska 

sjukvårdssystemet.  

Vi valde att inte sätta en begränsning på tidsramen för artiklarnas utgivning då upplevelser 

inte är något som är särskilt beroende av tid. Det visade sig dock att samtliga artiklar var 

producerade under de senaste tio åren vilket utgör en styrka för studien. 

Att engelskan inte är författarnas modersmål kan utgöra en brist i arbetet. Genom att vara två 

så har det varit lättare att tillsammans reda ut eventuella oklarheter i språket. 

De 15 artiklar som efter granskning inkluderades i studien passade väl för syftet. Studiens 

uppdelning i fem kategorier kändes relevanta och hade en god koppling till syftet.  

Att författarna var två stycken hjälpte till att lyfta arbetets vetenskaplighet då båda på var sitt 

håll kunde granska artiklar, diskutera och fundera genom arbetsprocessen.  Detta gav ett 

grundligt genomarbetat resultat, varvid konsensus uppnåddes. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva familjens upplevelser av vård av en närstående på 

Hospice. Under analysen av artiklarna framkom fem kategorier. Den första var att befinna sig 

i dödens väntrum, den andra var familjens behov av kommunikation och information, den 

tredje var livskvalitet hos familjen, den fjärde var förändrade familjeförhållanden och den 

femte var tillfredsställelse med vården. I bakgrunden beskrevs Weismans 6 S. och i resultatet 

har dessa S kommit att beröras på ett eller annat sätt. För att familjemedlemmarna skulle 

tycka att döden var god var det viktigt att uppfylla dessa S. för den närstående. Många 

familjer uppger dessutom att Hospice förknippas mycket starkt just med döden och att de 

därför har haft svårt att godta en Hospiceplats.  Huvudresultatet visade att familjen ansåg att 

vården vid Hospice är mycket bra och att information är av stor vikt för dem. Familjen 

påverkas av hur den närstående mår i mycket hög grad och deras välmående stod i direkt 

relation till hur den närstående mådde. Att livskvaliteten ibland försämras också för 

familjemedlemmarna var ett återkommande tema tillsammans med förändrade 

familjerelationer där familjemedlemmarna uppgav att de antagit nya roller. 
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Weisman talar om Samtycke att dö. Vi anser att det kan ha betydelse att man just genom en 

hospiceinskrivning får tid att ställa om sig mot vad som väntar medan man vid vård på 

sjukhus fortfarande hyser ett hopp om kurerande vård. Detta bekräftas delvis genom Seymour 

et al (2007) som talar om att anhöriga uppger att vården på ett sjukhus kan tillåta den döende 

att ha kvar lite hopp och att detta hopp skulle leda till fridfullhet. Just det faktum att man 

vårdas på Hospice innebär ju att man skall dö inom en snar framtid. Därför anser vi att en 

hospiceinskrivning kräver en acceptans av den förestående döden.  

 

Människor idag har inte samma naturliga förhållande eller erfarenhet av döden som man hade 

i seklets början. Både Connors et al (2005) och Rhodes et al (2007) tar upp behovet för 

familjen att få veta vad som händer i själva dödsprocessen. Med stöd av detta anser vi att det 

är viktigt att Hospicepersonalen har en genomarbetad modell för information till familjen. 

Dessutom tror vi att det är viktigt att personalen funderar över hur dödsprocessen ser ut så att 

de är väl insatta och kan förklara denna för de anhöriga. 

 

I studien av Rhodes et al (2007) framkom att anhörigvårdarna var i stort behov av stöd och 

information från Hospicepersonalen. Milberg (2005 s.149-150) beskriver att de aspekter som 

anhörigvårdarna värdesatte vid vården av en anhörig var tillgänglighet, kontinuitet, 

personalens attityd och kompetens samt att veta vart man skulle vända sig och att få träffa 

samma personal hela tiden så att de kunde bygga vidare på den relationen. Vidare beskriver 

Milberg betydelsen av att få ”känna trygghet”, att anhörigvårdaren fick känna delaktighet i 

vården och bidra med det hon eller han orkade och kunde. 

 

Det är tydligt att en fungerande information är en av de viktigaste faktorerna för att anhöriga 

skall ha upplevt vården som god. Att fyra artiklar behandlade behovet av information skulle 

kunna tas som en bekräftelse (Downey et al (2008), Chow et al (2006), Skilbeck et al (2005) 

Meyers et al (2001). Även inom Hospicevården fanns det saker som skulle kunna förbättras 

visade Connor et al (2005). Det är dock viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader. I vissa 

kulturer anser man att patienten inte skall ha kännedom om sin diagnos för att de då förlorar 

sitt hopp (jämför Chow (2006) & Seymour (2007)). Enligt SoS 2004:123-9 (s.74) kan 

närståendes behov av information rangordnas enligt följande, att information ges om 

patientens prognos, att vårdpersonalen är rättfram och ärlig när de svarar på frågor och att 

ansvarig läkare anordnar familjekonferenser för att diskutera patientens sjukdom. 
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Vi har beskrivit ämnet minskad livskvalitet. Milberg, Strang & Jakobson (2004) visar att 36 

procent av de anhöriga i en intervju sade att de kände sig hjälplösa och maktlösa varje dag 

eller flera gånger per vecka. Detta resulterade för deras del i såväl psykiska som fysiska 

symptom såsom muskelspänningar, huvudvärk, nedsatt aptit, oro och nedstämdhet. Dessutom 

rörde känslan av maktlöshet - hjälplöshet också en djupare aspekt med existentiella och 

sociala aspekter såsom skuldkänslor, ilska och ensamhet. 

  

Enligt Eckerdahl (2005, s.188) så finns en grundtanke inom Hospicefilosofin vilken är att 

belysa människans smärta ur fyra vinklar, fysisk, psykisk, social och andlig smärta. Detta för 

att bättre förstå den döende. Av den anledningen har Hospice personal från olika 

yrkeskategorier vilka har kompetens att se patienten ur samtliga vinklar. Detta leder även till 

att familjen och de närstående befinner sig i centrum, samt att den personalgrupp som 

ansvarar för den döende har också ansvar att vara ett stöd till familjen.   

 

Wesimans Sociala relationer återkommer lite i temat förändrade familjerelationer. Enligt 

Milberg (2005) är det vanligt med förändrade familjerelationer i livets slut. Helt plötsligt 

skall, till exempel, hustrun också vara vårdare, familjemedlemmar kan tvingas kämpa för de 

närståendes rättigheter till en god vård. Schulman-Green et al (2004) talar om dottern som helt 

plötsligt står som mottagare för sin mors ilska och frustration. Att familjer inte kan enas kring 

vården av den närstående var vanligt. Människor som tidigare inte trott sig själva om att 

kunna klara en sådan situation måste nu klara den. Samtidigt som man naturligtvis växer som 

person så är det psykiskt påfrestande. Detta bekräftas av flera författare. Skilbeck et al (2005) 

talade om att familjerna tyckte att vårdandet var ett tungt arbete. Meyers & Gray (2001) visar 

att vårdarna har en minskad livskvalitet. Detta anser vi är något som måste tas på största allvar 

och arbeta aktivt med på Hospice. 

 

Under temat tillfredsställelse med vården gjordes det jämförelser mellan Hospice och andra 

vårdformer. Som författare hade vi tidigare en bild av att Hospicevården håller högre kvalitet 

än andra vårdinrättningar. Denna bild bekräftas av flera författare. Skilbeck et al (2005) säger 

till exempel att anhörigvårdarna ansåg att vården vid Hospice höll en mycket hög standard 

vilken tillsammans med den goda atmosfären gjorde att det skilde sig mot andra 

vårdinrättningar. Eckerdal (2005, s.179) påpekar att kraven på professionell kompetens ställs 

högt inom Hospice och att det är mycket viktigt med stöd till familjen. Dels för att de skall 
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orka ge stöd till sina närstående dels för att familjerna skall uppleva mindre plåga. Chow et al 

(2006) visade att familjen kände att det fanns möjlighet att hjälpa till i omvårdnaden och att 

de kände sig tillfreds med sin egen insats. Milberg et al (2004) beskriver att 

familjemedlemmar som får delta i alla detaljer kring sin närståendes död, sade att trots de 

negativa minnen som var associerade med detta kände de sig bättre till mods efteråt, sorgen 

kändes lättare att bära. Detta att känna att man hade gjort allt man kunnat ledde till att 

anhörigvårdarna upplevde stor tillfredställelse trots förlusten av den närstående. Det ledde 

dessutom till att anhörigvårdarna inte upplevde någon känsla av skuld..  

 

Konklusion 

Denna litteraturstudie kan vara till hjälp för att inse vilken roll vårdpersonalen besitter kring 

den döende patienten och hur anhöriga upplever just en hospicevistelse. För 

familjemedlemmarna är det en märklig upplevelse att vistas på Hospice. De direkta 

associationer som människor gör med Hospice som en plats dit människor kommer för att dö 

gör att familjemedlemmar och närstående drar sig för att anta en plats på Hospice. Dock 

skattar familjerna vården som ges vid Hospice högre än på andra institutioner. Många uppger 

att de önskar få dö vid Hospice. 

Att vårda en sjuk närstående är ett hårt arbete såväl fysiskt som psykiskt. Det innebär för 

familjemedlemmen minskad livskvalitet och risk för att bli nedstämd. För familjerna pågår en 

omfattande process kring döendet med förändrade familjerelationer men också en förändrad 

bild av sig själv. Behovet av information är stort kring de processer som föregår döden men 

också kring den närståendes tillstånd och om Hospice som institution.  För att familjen skall 

uppleva tillfredsställelse av vården vid Hospice är det viktigt att kommunikationen och 

informationsbiten blir uppfylld. Att få spendera tid med den döende och att denne är 

smärtlindrad är två andra delar som måste vara uppfyllda för att familjen skall uppleva sig 

tillfreds. 
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Stop all the clocks, cut off the telephone, 

Prevent the dog from barking with a juicy bone, 

Silence the pianos and with muffled drum 

Bring out the coffin, let the mourners come. 

 

Let aeroplanes circle moaning overhead 

Scribbling on the sky the message He Is Dead, 

Put crepe bows round the white necks of the public doves, 

Let the traffic policemen wear black cotton gloves. 

 

He was my North, my South, my East and West, 

My working week and my Sunday rest, 

My noon, my midnight, my talk, my song; 

I thought that love would last for ever; I was wrong. 

 

The stars are not wanted now: put out every one; 

Pack up the moon and dismantle the sun; 

Pour away the ocean and sweep up the wood, 

For nothing now can ever come to any good. 

 

W. H. Auden 
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Bilaga 1 
Klassificering och värdering  
 

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU och indelats i 
följande grupper  
• Randomiserad kontrollerad studie (C) dvs en prospektiv studie där 
man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp 
och en eller flera experimentgrupper. 
• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 
mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 
utan slumpmässig fördelning. 
• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt 
material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 
• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 
insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 
fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser 
och erfarenheter. 
 
(Hämtad ur SBU Rapport 1999:4 s.15-16) 
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Bilaga 2 
Artikelgranskningsmall 
 
Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ- och kvantitativ 
metod  
(Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999) 

 

Artikelgranskning 

Artikel nr:………                             Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Titel:………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Årtal:………..                     Tidskrift:……………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      

Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1……………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

4…………………………………….. 

 

  

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  
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Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….  

 

Fortsatt bedömning:    Ja                 Nej   
Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv       □       Interventtion         □  

                          Annan              □……………………………      

Kvantitativ:      Retrospektiv    □       Prospektiv            □ 

                          Randomiserad  □       Kontrollerad         □                    

                          Intervention      □        Annan                 □............................ 

 Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?                                            Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade                                                       Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang                                                                   Ja             Nej 

Urval relevant                                                                                        Ja             Nej 

Är försökspersonerna väl beskrivna?                                                     Ja             Nej 

Är metoden tydligt beskriven                                                                Ja             Nej 

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?                                 Ja             Nej  
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Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i 

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?                          Ja             Nej    

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet                                  Ja □  Nej □ 

               Representativt                                              Ja □   Nej □ 

               Kontext                                                        Ja □    Nej□ 

Bortfall:  Analysen beskriven                                    Ja □    Nej□ 

                Storleken beskriven                                     Ja □   Nej□ 

Interventionen beskriven                                            Ja □    Nej□ 

Adekvat statistisk metod                                            Ja □   Nej□  

Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang                                                     Ja   □   Nej□ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida                                            Ja □      Nej□ 

                            -reliabla                                          Ja □      Nej□ 

 

Är resultatet generaliserbart?                                     Ja □     Nej□ 

Huvudfynd: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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Bilaga 3 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, 
studier med kvantitativ metod. 

 I=Hög II=Medel III=Låg 
C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och genom 
förd multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
 

 Randomiserad studie med för få 
patienter, och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter, 
otillräckligt beskrivet eller stort 
bortfall. 
 
 

P Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder. 
 

 Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma 
statistiska metoder. 
 
 

R Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial väl 
beskrivet och 
analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t ex multi- 
variantanalys, fall–
kontrollmetodik 
etc). Lång uppföljningstid. 
 

 Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort upp följning eller 
inadekvata statistiska metoder. 
 
 

L Noggrann litteraturgenomgång, 
väl redovisat patientmaterial, 
ofta i tabellform. 
Väldokumenterat 
lärobokskapitel.  

 Redovisning utan källhänvisning 
och med ofullständigt under 
byggda slutsatser. 
 
 
 

Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU [53, Kapitel 5 sidan 2]. 
 

studier med kvalitativ metod. 
 
 I=Hög II=Medel III=Låg 
K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och 
kontext. Metod och analys väl 
beskriven och genomförd, 
resultatet är logiskt och 
begripligt, god 
kommunicerbarhet. 
 

 

Dåligt/vagt formulerad fråge- 
ställning, undersökningsgrupp 
för liten/otillräckligt beskriven,  
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 
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Bilaga 4 
Inkluderade artiklar 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
kvalitet 

Brajtman, 
2003, Canada 

Att utforska och 
beskriva hur 
anhöriga upplever 
orostillstånd i livets 
slutskede. 

Kvalitativt studie med 
semistrukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper samt 
individuella 
djupintervjuer. 

En fokusgrupp med 
personal och en 
fokusgrupp med 
anhöriga. 20 anhöriga 
som djupintervjuades. 

Innehållsanalys. 5 teman. 1 lidandet är 
flerdimensionellt, 2 behov 
av kommunikation, 3, 
ambivalenta känslor, 4 
informationsbehov, 5 
ödmjukhet och respekt.  

K-II 

Chow, Chan, 
Ho, Tse, 
Suen, Yuen. 
2006, Kina 

Att beskriva den 
möjliga roll som 
hospice och palliativ 
vård kan ha på 
upplevelsen av 
förlust.  

Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade 
intervjuer. 

7 kvinnor vars makar 
avlidit vid ett hospice/ 
palliativ enhet. 

Grounded theory.  Hospicemiljön är mkt viktig 
kring tiden för dödens 
inträffande. Det är viktigt att 
vara närvarande i 
dödsögonblicket. Det är bra 
att ha tid på sig att acceptera 
att döden kommer. 

K-II 

Connor, 
Teno, Spence, 
Smith 2005, 
USA 

Att beskriva hur en 
familjemedlem 
upplevt vården av en 
närstående som 
vårdats på hospice. 

Enkät. Enkäter insamlades 
från hospice där 
deltagandet var 
frivilligt. 29 292 
enkätsvar 
analyserades. 

För att analysera 
om skillnaderna 
var statistiskt 
signifikanta 
gjordes en 
envägsanalys. 

Familjemedlemmarna är i 
helhet nöjda med den vård 
som de närstående får men 
det finns ett behov att 
förbättra kommunikationen. 

R-II 

Downey, 
Engelberg, 
Curtis, 
Lafferty, 
Patrick, 2008 
USA 

Att undersöka vilka 
prioriteringar som 
patienter och deras 
anhöriga har vid 
vård i livets 
slutskede. 

Frågeformulär. 3 intervjugrupper. 
Grupp 1, 96 kol-
patienter och 60 
anhöriga. Grupp 2, 93 
hospicepatienter och 
92 anhöriga, Grupp 3, 
166 patienter i 
studiegrupp med 166 
anhöriga/ 
studiepartners. 
Samtliga patienter i 
livets slut. 
 

Statistiska 
metoder: 
Regresions  
Modell,  
Chi-Square test, 
Bonferroni 
correction, 
bivariata modeller. 

Det viktigaste för alla 
grupper var att få tillbringa 
tid tillsammans med den 
närstående samt att denne 
var smärtstillad. 

P-I 
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Kessler, 
Peters, Lee, 
Parr, 2005, 
England 

2 delad. Dels att visa 
om social bakgrund 
har betydelse för vart 
man dör, dels en 
kvalitativ studie som 
fokuserar på om 
social klass påverkar 
vårdarens känslor av 
oro. 

En 2-delad studie. Dels 
en enkät och dels en 
kvalitativ djupintervju. 

960 cancerrelaterade 
dödsfall analyserades. 
18 djupintervjuer 
genomfördes med 
vårdare till avlidna 
cancerpatienter ur 
olika socialklasser. 

En innehållsanalys 
gjordes av 
intervjuerna. 
Varpå texterna 
kondenserades. 
Data kodades och 
klassificerades 
enligt Stanford 
Occupational 
Classification. 

Personer från låg 
socialgrupp dör sällan på 
hospice. Oro är vanligt 
bland alla vårdar. 

R-I 

Meyers & 
Gray 
2001 
USA 

Att undersöka om 
olika faktorer har 
betydelse för dels 
hur nöjd man är med 
hospicevård dels 
upplevd livskvalitet 
och börda. 

Explorativ, kvantitativ 
studie. 44 anhörig 
intervjuades per 
telefon.  Data kring 
olika faktorer 
insamlades och 
jämfördes med upplevd 
nöjdhet, börda och 
livskvalitet. 

44 anhörig som 
vårdade en närstående 
vid ett hospice.    

Statistiska 
metoder; 
Multivariat 
regression 

Anhörigvårdarens 
livskvalitet påverkas 
negativt och de har en tung 
börda trots stor 
tillfredsställelse 
med hospice. 

R-I 

Morita, 
Miyashita, 
Shikbakagi, 
Matsubara, 
Miyoshi, 
Nakaho, 
Nakashima, 
Onishi, 
Ozawa, 
Suenaga, 
Tajima, 
Akechi, 
Uciitomi. 
2006, Japan 

Att utreda vilka 
kunskaper japanska 
befolkningen i 
allmänhet har kring 
olika frågor vid vård 
i livets slut. 
Dessutom ville man 
utreda förhållandet 
mellan tro och 
erfarenheter hos 
anhöriga som 
upplevt vård i livets 
slut. 
 
 

En anonym  enkät till 
befolkningen och en till 
familjemedlemmar  
till patienter som dött 
på palliativa enheter i 
Japan.  
De fick fylla i frågor 
kring möjligheter vid 
livets slut, 
smärtrelaterad frågor, 
kommunikations 
relaterade frågor och 
nutrition- 
hydrationsfrågor.  

5000 enkäter till 
randomiserade ur 
befolkningen. 2670 
svar erhölls. Av dessa 
vägrade 8 delta, 14 
togs bort pga 
ofullständigt svar. 
Således besvarades 
2548 enkäter. 
Från 12 hospice valdes  
866 anhöriga ut. 72 
sållades bort pga 
psykisk stress, 56 
enkäter returnerades 
som olevererbara. 552 
familjer returnerade 
enkäten, varav 27 av 
dessa vägrade delta 
och 12 enkäter 
exkluderades pga 

Respondenterna 
klassificerades i 6 
grupper. 
ANOVA. Post-hoc 
test. 

Anhöriga till 
hospicepatienter är bättre 
informerade kring opioider, 
kommunikation, 
smärtstillande.  

P-II 
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ofullständighet. 
Patterson, 
Dorfman. 
2002, USA 

Att utreda vilket  
stöd familjen ger till 
anhörigvårdaren. 

Kvalitativ studie. 
Djupintervjuer med 
vårdgivare* och 
familjemedlemmar. 

10 vårdgivare* och 6 
familjemedlemmar. 

Innehålls analyser. Familjemedlemmar 
tillhandahöll emotionellt 
och praktiskt stöd. 
Familjemedlemmarna 
upplevde att de kommit 
varandra närmare efter 
hospicevistelsen. 

K-I 

Prigerson, 
Cherlin, 
Chen, 
Hurzeler, 
Bradley, 
2003, USA 

Att utreda hur 
användbart 
mätinstrumentet 
SCARED är för att 
mäta 
anhörigvårdarens 
exponering  för 
stress, rädsla och 
hjälplöshet. 

Intervjuer med vårdare 
med hjälp av enkäter. 

76 vårdare som vid 
aktuell tidpunkt  
vårdade närstående i 
vård i livets slut. 

T-test, Chi2-test 
och Pearsons 
correlation 
coeffecients.  

SCARED kan vara 
användbart för att identifiera 
ahörigvårdare som riskerar 
att bli deprimerade. 

R-I 

Rhodes, 
Mitchell, 
Miller, 
Connor, 
Teno, 2007, 
USA 

Att undersöka vilka 
vårdprocesser som 
hade störst betydelse 
för anhörigvårdarens 
tillfredställelse med 
hospicevården. 

Enkätundersökning. 116 974 enkäter från 
819 hospice. 

Multivariat logistic 
regression. Chi2 
test. 

Störst betydelse har 
kontinuerlig information, 
emotionellt stöd och 
medicinering samt att kunna 
identifiera vilken 
sjuksköterska som var 
huvudansvarig för den 
närståendes vård. 

R-II 

Schulman-
Green, 
McCorkle, 
Curry, 
Cherlin, 
Johnson-
Hurzeler, 
Bradley, 
2004, USA. 

Att identifiera 
gemensamma 
upplevelser hos 
anhörigvårdare vid 
inskrivning på 
hospice och att 
kunna identifiera 
vilka faktorer som 
kan ha bidragit till 
en ”för sen” 
inskrivning. 

Djupintervjuer med, för 
syftet, utvalda 
deltagare. Intervjuerna 
transkriberades. 

16 vårdare tillfrågades. 
4 avstod pga för stor 
börda. 12 vårdare* till 
anhöriga inskrivna vid 
Hospice. 

Kvalitativ 
dataanalys med 
kodning och 
transkribering.. 

Hospiceinskrivning innebar 
för anhörigvårdaren ett 
accepterande av den nära 
förestående döden. 
Familjemönster förändras då 
en närstående står inför sista 
tiden i livet. Anhöriga 
upplever att de måste kämpa 
för sina rättigheter till 
fortsatt hjälp. 

K-I 

Seymour, 
Payne, 
Chapman, 

Att presentera ett 
jämförande material 
om hur vita och 

2 fokusgrupper 
intervjuades i 2 faser 
under 24 månader.  

77 vita äldre i England 
och 92 kinesiska äldre 
i England. 

Inspelade 
intervjuer, 
översatta till 

Vita äldre har en positiv 
idealiserad bild av hospice 
medan kinesiska äldre anser 

K-I 
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Holloway 
2007 
England 

kinesiska äldre ser 
på vård i livets slut 

De intervjuades kring 
frågor om 
livsförlängande 
behandling, hospice 
och palliativ vård. 

engelska vid 
behov. 
Djupintervjuer 
som analyserades. 

att hospice är en 
olycksbådande 
förvaringsplats där 
möjligheten till en värdig 
död är begränsad.  

Skilbeck, 
Payne, 
Ingelton, 
Nolan, Carey, 
Hanson. 
2005, 
England 

Att utforska 
anhörigvårdarens 
upplevelser och 
förväntningar på 
avlastnings 
möjligheter erbjuden 
vid ett hospice. 

Prospektiv explorativ 
studie med kvalitativ 
och kvantitativ ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

25 patient-vårdarpar 
och 4 patienter. 

Deskriptiv och 
jämförande analys 
av texten. 

Det är svårt att ge vård åt en 
närstående med livshotande 
sjukdom. En 
avlastningsplats innebär stor 
hjälp för de anhöriga. 

P-I 

Teno, Shu, 
Casarett, 
Spence, 
Rodes, 
Connor, 
2007, USA 

Att undersöka 
sambandet mellan 
vistelsetiden på 
hospice med upplevd 
timing och 
vårdkvalitet. 

Enkät. 106 154 enkätsvar 
vilket motsvarade 45% 
av alla dödsfall som 
inträffat på hospice det 
året. 

Jämförelse av 
nyckeltal. 

Vårdare uppgav att det var 
viktigt med rätt timing inte 
vårdlängd för att uppleva 
nöjdhet med vårdkvaliteten. 
De familjer som upplevt att 
den närstående skrivits in 
för sent upplevde minskad 
livskvalitet. 

R-II 

Waldrop, 
Milch, 
Skretny 2005, 
USA 

Att undersöka 
anhörigvårdarens 
upplevelser av en 
framskridande 
sjukdom och 
beskriva deras 
reaktioner. 

En explorativ, 
deskriptiv studie där 
kvalitativa metoder 
använts för att 
djupgående beskriva 
deltagarnas erfarenheter 
av sjukdom. 

75 vårdare och 33 
patienter. 

NUD*IST 3 teman. 1 funktionella 
förändringar, 2 kriser och 3 
kommunikationsansvar. 
Vårdpersonal som förstår 
familjereaktioner kan mildra 
patientens lidande, hjälpa 
vårdare att ge god vård och 
förbereda dem för den 
förestående döden. 

L-I 
K-I 
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Bilaga 6 

Kondenserad text 

Författare Resultat Subkategori Kategori 
Brajtman 5 teman. 1 lidandet är 

flerdimensionellt, 2 
behov av 
kommunikation, 3, 
ambivalenta känslor, 4 
informationsbehov, 5 
ödmjukhet och respekt. 

Anhöriga har stort behov 
av information. 

Kommunikation 

Chow Hospicemiljön är mkt 
viktig kring tiden för 
dödens inträffande. Det 
är viktigt att vara 
närvarande i 
dödsögonblicket. Det är 
bra att ha tid på sig att 
acceptera att döden 
kommer. 

Miljöns betydelse för 
acceptans av döden. 
Familjerna upplevede sig 
ha fått tid att ställa om i 
och med 
hospiceinskrivning. 

Dödens väntrum 
 
Tillfredsställelse med 
vården 

Connor Familjemedlemmarna är i 
helhet nöjda med den 
vård som de närstående 
får men det finns ett 
behov att förbättra 
kommunikationen. 

Anhöriga har ett stort 
behov av information. 

Kommunikation 

Downey Det viktigaste för alla 
grupper var att få 
tillbringa tid tillsammans 
med den närstående samt 
att denne var smärtstillad. 

För att känna sig nöjd 
med vården krävdes det 
att vissa faktorer var 
uppfyllda. 

Tillfredsställelse med 
vården 

Kessler Personer från låg 
socialgrupp dör sällan på 
hospice. Oro är vanligt 
bland alla vårdar. 

Vårdarna upplever 
minskad livskvalitet. 

Livskvalitet 

Meyers Vårdarens livskvalitet 
påverkas negativt och de 
har en tung börda trots 
stor tillfredsställelse 
med hospice. 

Vårdarna upplever 
minskad livskvalitet. 
Vårdarna uppger att de är 
tillfreds med 
hospicevården. 

Livskvalitet 
 
Tillfredsställelse med 
vården 

Morita Anhöriga till 
hospicepatienter är bättre 
informerade kring 
opioider, kommunikation, 
smärtstillande. 

Männsikor med 
erfarenhet av hospicevård 
är bättre informerade än 
andra. 

Kommunikation 

Patterson Familjemedlemmar 
tillhandahöll emotionellt 
och praktiskt stöd. 
Familjemedlemmarna 
upplevde att de kommit 
varandra närmare efter 
hospicevistelsen.  

Familjerelationerna 
förändras. 

Förändrade 
familjerelationer 

Prigerson SCARED kan vara 
användbart för att 
identifiera vårdare som 
riskerar att bli 
deprimerade. 

Vårdare riskerar att få 
minskad livskvalitet. 

Livskvalitet 

Rhodes Störst betydelse har 
kontinuerlig information, 

Anhöriga har stort behov 
av kommunikation. 

Kommunikation 
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emotionellt stöd och 
medicinering samt att 
kunna identifiera vilken 
sjuksköterska som var 
huvudansvarig för den 
närståendes vård. 

Schulman Hospiceinskrivning 
innebar för vårdaren ett 
accepterande av den nära 
förestående döden. 
Familjemönster förändras 
då en närstående står 
inför sista tiden i livet. 
Anhöriga upplever att de 
måste kämpa för sina 
rättigheter till fortsatt 
hjälp. 

Familjen fick tid att ställa 
in sig på döden i och med 
hospiceinskrivningen. 
Familjerelationerna 
förändras. 

Dödens väntrum 
 
Förändrade 
familjerelationer 

Seymour Vita äldre har en positiv 
idealiserad bild av 
hospice medan kinesiska 
äldre anser att hospice är 
en olycksbådande 
förvaringsplats där 
möjligheten till en värdig 
död är begränsad 

Att komma på hospice 
betyder att man skall dö.  

Dödens väntrum 

Skilbeck Familjerna hade svårt 
med relationen hospice-
död. Det är svårt att ge 
vård åt en anhörig med 
livshotande sjukdom. En 
avlastningsplats innebär 
stor hjälp för de anhöriga. 

Hospice betyder att mna 
ska dö. 
Vårdarens livskvalitet 
minskar. 
Avlastningen är till god 
hjälp. 

Dödens väntrum 
 
Livskvalitet 
 
Tillfredsställelse med 
vården 

Teno Vårdare uppgav att det 
var viktigt med rätt 
timing inte vårdlängd för 
att uppleva nöjdhet med 
vårdkvaliteten. De 
familjer som upplevt att 
den närstående skrivits in 
för sent upplevde 
minskad livskvalitet. 

Nöjdheten är beroende av 
timingen. 
Livskvaliteten minskar 
om vården ej var rätt vid 
livets slut. 

 
Livskvalitet 

Waldrop 3 teman. 1 funktionella 
förändringar, 2 kriser och 
3 kommunikationsansvar. 
Vårdpersonal som förstår 
familjereaktioner kan 
mildra patientens lidande, 
hjälpa vårdare att ge god 
vård och förbereda dem 
för den förestående 
döden. 

Vårdpersonalen kan 
hjälpa familjerna om de 
har kunskap 
familjerelationer. 

Förändrade 
familjerelationer 

 
 


