
 

Abstrakt 
Närstående behöver stöd både för egen del och för att i sin tur kunna finnas till för den 
sjuke. Det är viktigt att familjens behov av stöd möts separat från den sjukes behov. 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa familjens behov av stöd vid palliativ 
omvårdnad av en familjemedlem. Metoden som användes var en litteraturstudie. De 
inkluderade artiklarna var 19 till antalet och publicerade mellan åren 1998 och 2008, 
de analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade på behovet av 
kommunikation med och anpassad information till familjen för att de skulle få 
kunskap och på så vis vara förberedda. Det visade även på behovet av tillgänglighet 
och kontinuitet i stödet från sjuksköterska och övrig familj. Slutligen visade resultatet 
på familjens behov av att bli sedda och hörda, få känna samhörighet med 
vårdpersonalen för att få delaktighet. Då en familjemedlems svåra sjukdom alltid 
innebar en tydlig förändring i familjens liv var kunskapen om familjens behov av stöd 
allmän och kontextoberoende. Denna kunskap kan ha betydelse för familjens 
välbefinnande och deras känsla av sammanhang.  
 
Nyckelord: delaktighet, familj, information, litteraturstudie, palliativ omvårdnad, stöd. 
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1. Bakgrund 
Den västerländska kulturen beskrivs ofta som dödsförnekande och döden därmed 

tabubelagd. I en sådan kultur uppfattas beroende, ålderdom, skröplighet och död ofta 

som något som måste bekämpas. Det postmoderna samhället präglas av långt driven 

individualism och döendet ses därför allt oftare som ett individuellt projekt 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 24-26). För många består det första mötet med döendet av 

den egna eller närståendes död (Andershed, 2006; Socialstyrelsen, 2004, s. 24-26). 

Människor har i alla tider och kulturer tagit hand om sina döende och döda. Det har 

skett på olika sätt och sker så fortfarande. WHO definierade år 1990 begreppet 

palliativ vård. De menade bland annat att den som vårdar behöver stöd av andra 

personer med andra yrkeskunskaper (Fridegren & Lyckander, 2001, s. 9-11): 

”En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom tvärfackligt sammansatt 
vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet 
för vården inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge 
högsta möjliga livskvalitet åt både patienten och de närstående. Palliativ vård ska 
tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den ska också kunna ge 
anhöriga stöd i sorgearbetet” (WHO:s definition från år 1990 översatt av 
Fridegren & Lyckander, 2001, s. 11).  
 

Målet för palliativ vård är att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet. Det 

åstadkoms genom en holistisk vårdfilosofi, som tillgodoser fysiska, psykiska, sociala 

och andliga behov för både den sjuke och närstående. Palliativ vård innebär 

kompetent behandling och stödjande insatser (Kaasa, 2001, s. 11-14; Kuebler, Lynn & 

Von Rohen, 2005; SOU 2001:6, s. 54-55). Vård i livets slutskede ges enligt 

betänkandet, Vårdens svåra val SOU 1995:5 från prioritetsutredningen, samma 

prioritet som livräddande insatser (SOU 2000:6, s. 16). Om döden ses som en process 

och inte som en avgjord sak, är den sjuke levande ända fram till sin död (Brattgård, 

2005, s. 57-58). För sjuka som vårdas i palliativt skede finns det mängder av insatser 

vården kan göra, men bara en den inte kan åstadkomma, nämligen bota sjukdomen 

(Kuebler et al., 2005). Att under de sista timmarna i livet ha någon vid sin sida skulle 

kunna anses vara en mänsklig rättighet. Detta är värdefullt för den döende, men även 

för de närstående (Brattgård, 2005, s. 62).  

Dödens visshet kan skänka ett obeskrivligt värde åt det som kan hållas kvar och göras 

levande (Borgenhammar, 2005, s. 45). Att få vandra den sista biten vid sidan av en 

annan människa är en förmån, även om det periodvis är smärtsamt (Lundin, 2005, s. 

78).  
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Hälso- och sjukvårdslagen säger att: ”Vården ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet” (SFS 1982:763). Vilket vid 

vård i livets slutskede innebär lindrande av lidande med de kunskaper och medel som 

finns att tillgå, att ta hänsyn till biverkningar och hänsyn till den sjukes önskemål 

(Calman, 2004, s. 55; Socialstyrelsen, 2001, s. 30).  

Sjuksköterskan utgör den yrkesprofession som oftast finns närmast den sjuke och gör 

den första bedömningen av dennes problematik. Hon är på så vis den som bedömer 

vilka övriga professioner som ska engageras i arbetet runt den sjuke och har därmed 

en viktig koordinerande funktion. Sjuksköterskans gärning handlar inte primärt om att 

rädda liv, utan stötta och stärka (Friedrichsen, 2005, s. 378, 380; Friedrichsen & 

Petersson, 2005, s. 259, 264). Det är viktigt att människor i livets slutskede och deras 

närstående har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska med ansvar för diagnostik, 

behandling, dokumentation samt information och stöd (Socialstyrelsen, 2001, s.62). 

God självkännedom hos sjuksköterskan är avgörande för att kunna möta den döende 

och de närstående (Norberg, Bergsten & Lundman, 2001).  

Familjebegreppet kan sägas sträcka sig bortom traditionella gränser som blodsband, 

äktenskap och adoption. En brukbar definition är att familjen kan sägas bestå av dem 

som anser sig tillhöra den (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 72; Panke & Ferrell, 

2004, s. 985), en annan är att familj är vad den enskilda individen definierar som 

familj (Kirkevold, 2002, s. 22; Panke & Ferrell, 2004, s. 985). I föreliggande 

litteraturstudie används uttrycken anhörig, anhörigvårdare och närstående synonymt 

med familj. En familjemedlems svåra sjukdom innebär en tydlig förändring och 

brytpunkt även i de närståendes liv (Socialstyrelsen, 2007, s. 33).  

Närstående måste hantera både sin egen sorg och den från den döende, samtidigt som 

de måste hantera en mängd praktiska problem (Andershed, 2006). De upplever ofta 

känslor av otillräcklighet, maktlöshet och hjälplöshet (Socialstyrelsen, 2007, s. 34). 

Vid sin systematiska litteraturgenomgång för åren 1999 till 2004 med fokus på 

närståendes situation och deras behov vid vård i livets slut fann Andershed (2006) att 

närstående behöver stöd både för egen del och för att i sin tur kunna finnas till för den 

sjuke samt att deras tillfredsställelse var beroende av bemötande, kommunikation, 

information och personalens förmåga att lyssna. Det är viktigt att familjens behov av 

stöd möts separat från den sjukes behov (Socialstyrelsen, 2004, s. 86-87). Närstående 

befinner sig i en unik situation som både givare och mottagare av stöd (Harding & 

Higginson, 2003).  
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Det stöd som ges kan komma att spela en avgörande roll för hur de närståendes sorg 

kommer att te sig efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2004, s. 87). Sjuksköterskan kan 

förmedla stöd på många sätt, genom att underlätta, uppmuntra och vara närvarande 

(Friedrichsen, Strang & Carlsson, 2002).  

 

Den israeliske sociologen Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang utgör 

teoretisk grund för denna litteraturstudie. Antonovsky hävdade att påfrestningar och 

stress är naturliga tillstånd som alltid, i större eller mindre utsträckning, är närvarande. 

Han fann att människor kan uppleva en inre känsla av sammanhang trots extremt 

pressade situationer. Han delade in känslan av sammanhang i tre komponenter, dessa 

var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är i vilken 

utsträckning omvärlden upplevs som förnuftsmässigt begriplig, följaktligen att inre 

och yttre stimuli är förståeliga. Hanterbarhet handlar om i vilken omfattning man 

upplever sig ha resurser till förfogande för att möta och hantera dessa stimuli. 

Meningsfullhet anger i vilken omfattning man uppfattar att livet har en känslomässig 

mening, med andra ord upplevelsen av att det är värt att satsa energi i de problem, 

som uppkommer genom livet (Antonovsky, 1991, s. 37-41).           

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa familjens behov av stöd vid palliativ 

omvårdnad av en familjemedlem.  

 
2. Metod 
2.1 Metodbeskrivning 

En litteraturstudie innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom 

ett ämnesområde med syfte att åstadkomma en sammanställning av data från tidigare 

genomförda empiriska studier. Litteraturen som består av vetenskapliga 

tidskriftsartiklar och vetenskapliga rapporter utgör informationskällan (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 29-30). För litteraturstudiens genomförande har den strategi som 

Polit och Beck (2004, kap. 5) beskrivit använts, se figur 2:1. 
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Figur 2:1 Flödesschema för uppgifter vid en litteraturstudie, fritt översatt efter Polit och Beck (2004, s. 
105). 
 
2.2 Litteratursökning 

För att finna material till föreliggande litteraturstudie har artikelsökning gjorts i 

databaserna PubMed och Cinahl. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, publicerade mellan januari 1998 och september 2008, handla om 

döende vuxna, familj och att abstrakt skulle vara tillgängliga vid sökning. 

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara på något annat språk än engelska, 

publicerade före januari 1998 eller efter september 2008, handla om döende barn, 

plötslig död, intensivvård, dödshjälp, enbart vård på hospice, vara reviewartiklar eller 

att abstrakt saknas vid sökning. De sökord som var MeSH-termer var Terminal Care, 

Palliative Care och Family. Support och Nurs* utgjorde fritextsökord.     
 
Tabell 2:1 Litteratursökning i databaser 20080901 klockan 14:00

Sökord PubMed 
Antal träffar 

Cinahl** 
Antal träffar 

Antal kvalitets-
bedömda  

Antal 
inkluderade 

Terminal Care 
Palliative Care 
Family 
Support 
Nurs* 

2579 
4580 

27679 
560653 
41773 

1277 
2006 

17866 
22468 
27069 

 
 
 
 

(Terminal Care 
OR Palliative 
Care) 
+ Family 
+ Support 
+ Nurs* 

 
 

6534 
584 
427 
223 

 
 

2779 
827 
307 
158 

 
 
 
 

25 19 
Begränsningar: Published date: 19980101-20080901, only items with abstracts, Humans, English, All 
Adult: 19+ years. **Peer Reviewed. 
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2.3 Bearbetning 

Bearbetning av litteraturen har skett enligt SBUs tre faser (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 1999, s. 15-16). I fas 1, vid den databasgrundade 

sökningen hittades totalt 381 artiklar i de båda databaserna. Av dessa var 38 artiklar 

dubbletter och sorterades bort. För att finna passande artiklar för fortsatt granskning 

läste två oberoende bedömare samtliga 343 återstående artiklars titlar och 

sammanfattningar. Av totalt 343 artiklar överensstämde inte 262 artiklar med 

litteraturstudiens syfte eller inklusionskriterier och exkluderades därmed. Till fas 2 

gick totalt 81 artiklar vidare. I fas 2 erhölls som sagt totalt 81 artiklar. Av dessa fick 

författarna beställa 34 artiklar medan 47 artiklar återfanns som fulltext via e-

tidskrifter. Två oberoende bedömare tog del av dessa artiklar och 56 artiklar 

bedömdes ej uppfylla litteraturstudiens syfte eller inklusionskriterier och 

exkluderades. Till fas 3 gick totalt 25 artiklar vidare. I fas 3 genomförde författarna en 

kvalitetsbedömning av dessa 25 artiklar enligt tabell 2:2 med hjälp av en 

granskningsmall, se bilaga 1. Sex artiklar exkluderades, fyra för att de vid noggrann 

genomläsning inte visade sig svara mot litteraturstudiens syfte och två för att de 

bedömdes var av låg kvalitet. Totalt inkluderades 19 artiklar till litteraturstudiens 

resultat. Artiklarna sammanställdes i tabeller, sex för inkluderade artiklar, se tabell 1-6 

i bilaga 2, och en för de artiklar som exkluderats efter granskning, se tabell 1 i bilaga 

3. 
Tabell 2:2 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studie (SBU, 1999, s. 39) 

     I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 
R
C
T 

Större välmotiverad multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive behandlingteknik. 
Patientmaterialet 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. 

C
C
T 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter och adekvata statistiska metoder. 

- Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder.  

D
S 

Stort konsekutivt patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t ex multivariatanalys, 
fall-kontrollmetodik, etc). Lång uppföljning. 

- Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, allt för kort 
uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder. 

K Väldefinierad frågeställning. Relevant och 
tydligt beskrivet urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. Logiskt och 
begripligt beskrivna tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och replikerbarhet. 

- Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. 
Otillräckligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. 
Vagt beskrivna tolkningar och 
slutsatser. Oklar kommunicerbarhet 
och replikerbarhet.  

Studiedesign: RCT = Randomiserad kontrollerad studie CCT = Kontrollerad klinisk studie DS = 
Diskreptiv studie K = Kvalitativ studie.  
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2.4 Analys 

Analys av litteraturen har skett med hjälp av innehållsanalys. Målet för 

innehållsanalysen är att beskriva kvantiteten av specifika fenomen i den vetenskapliga 

litteraturen. Analysen innebär analys av direkt uppenbara mönster och synliga teman 

(Forsberg & Wengström, 2003, s. 146-147; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 

159). Författarna till denna litteraturstudie har ur ett familjeperspektiv, med familjens 

behov av stöd i tankarna och genom upprepad läsning, både enskilt och gemensamt, 

av de 19 inkluderade artiklarna, se tabell 1-6 i bilaga 2, i sin helhet efterhand upptäckt 

mönster och återkommande innehåll. Författarna sorterade dessa fynd systematiskt 

efter innehåll vilket gav 11 subkategorier, som i sin tur mynnade ut i tre kategorier, se 

tabell 3:1. Enligt L. Kristiansen (personlig kommunikation, 4 april, 2008) utgör 

kategoriskapandet kärnan i innehållsanalysen. Syftet är att reducera innehållet, men 

behålla det centrala. Kategorierna var information, stöd från sjuksköterska och övrig 

familj samt delaktighet.     
 

2.5 Etisk granskning 

Omvårdnadsforskning vägleds av principerna om autonomi, göra gott, inte skada och 

rättvisa. Forskningsetiska villkor bygger på de etiska principer, som formuleras i FNs 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Helsingforsdeklarationen.  

Forskarens plikt är att värna om deltagarnas liv, hälsa, privatliv, värdighet och 

integritet. Detta går före forskningsintressena (Sykepleiernes Samarbeid i Norden 

[SSN], 1995, s. 11). Innan litteraturstudien genomförs bör etiska överväganden göras. 

Endast studier med tillstånd från etisk kommitté eller med etiskt övervägande bör 

inkluderas. Det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder författarnas egna 

åsikter. Fusk och ohederlighet får inte förekomma (Forsberg & Wengström, 2003, s. 

73-74). Författarna till denna litteraturstudie har inte behövt tillstånd från en etisk 

kommitté, då föreliggande litteraturstudie grundas på redan publicerade studier. En 

etisk bedömning av inkluderade artiklar har dock gjorts av författarna och alla 

inkluderade artiklar visade sig ha antingen ett etiskt tillstånd eller ett etiskt 

resonemang. 
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3. Resultat 
Totalt ingick 19 artiklar i denna litteraturstudie, 18 var kvalitativa och en var 

kvantitativ. Artiklarna kvalitetsbedömdes och endast artiklar av hög eller 

medelkvalitet inkluderades, för kvalitetskriterier se tabell 2:2. Av artiklarna var 12 av 

hög kvalitet medan sju bedömdes var av medelkvalitet. Fem av artiklarna var från 

Canada, fyra från Sverige, tre från Australien, två från Kina, två från USA och de tre 

övriga kom från Storbritannien, Finland och Holland. För närmare information om 

artiklarna och de studier de presenterar, se tabell 1-6 i bilaga 2. Litteraturstudiens 

resultat bygger på tre kategorier och dess subkategorier, se tabell 3:1. Vissa artiklar 

förekommer under flera kategorier. Första gången artiklarna omnämns ges en 

utförligare redogörelse av aktuell studie.    

 
Tabell 3:1 Översikt subkategorier och kategorier   

Subkategori Kategori 

Anpassad information 
Kunskap 
Att vara förberedd 
Kommunikation 

Information 

Tillgänglighet och kontinuitet 
Möjliggöra privatliv 
Emotionellt stöd 
Praktiskt stöd 

Stöd från sjuksköterska och övrig familj 

Att bli sedd, hörd och våga fråga 
Samhörighet och att få dela ansvaret 
Deltagande i omvårdnaden 

Delaktighet 

 

3.1 Information 

Denna kategori redogör för familjens behov av information vid palliativ omvårdnad 

av en familjemedlem. Här inkluderas 12 kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. 

Artiklarna är från Sverige, Canada, Kina, Australien, Finland, USA och Holland.  

 

Anpassad information 

Wong och Chan (2007) studerade kinesiska familjers erfarenheter av att ha en svårt 

sjuk familjemedlem på en palliativ vårdenhet. Familjerna i studien uttryckte en önskan 

om att sjuksköterskan skulle ha varit mera aktiv i att informera dem om deras döende 

familjemedlemmars tillstånd. Om de varit bättre införstådda med situationen hade det 

minskat deras ängslan och oro.  
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En kanadensisk studie av Goodridge, Bond, Cameron och McKean (2005) med syfte 

att undersöka familjers, sjuksköterskors och sjukvårdsbiträdens perspektiv på de sista 

72 timmarna i livet hos boende på sjukhem, visade att då situationen var ny för 

familjerna förlitade de sig på sjuksköterskans information. Lika viktigt som 

informationen i sig var sjuksköterskans förmåga att anpassa informationen efter 

familjens förmåga att hantera den. 

En finländsk studie av Eriksson, Arve och Lauri (2006) beskrev familjens upplevelser 

av mottaget stöd i samband med en familjemedlems död. Studien visade med 

statistiskt säkerställd effekt (P<0,05) att i de fall, där familjemedlemmen dog i 

hemmet upplevde familjen att de erhållit mer information än i de fall, där 

familjemedlemmen dog i slutenvård. Det visade sig att de familjer, som var 

närvarande vid familjemedlemmens död erhöll mer information än de som inte varit 

närvarande.  

I en studie från USA av Carter (2001) studerades kvinnliga anhörigvårdares situation. 

Studien visade att anhörigvårdare hade egna behov av information, som skilde sig från 

de behov den sjuke familjemedlemmen hade samt att dessa behov förändrades många 

gånger under sjukdomsprogressen. Det visade sig att informationen måste vara korrekt 

utan att för den skull vara allt för kategorisk och faktaspäckad, då sådan information 

lätt kan visa sig vara felaktig. De flesta anhörigvårdare i studien uppskattade försök 

från vårdpersonalen att hålla dem informerade. 

Wilkes, White och O´Riordan (2000) har i en australiensk studie utforskat vikten av 

information som stöd till familjer, som vårdar en palliativt sjuk familjemedlem. Deras 

studie visade att information var viktigt för alla familjer. Vid brist på information 

upplevde familjerna hjälplöshet och frustration. Många familjer beskrev att de inte 

skulle ha överlevt utan sjuksköterskornas goda vilja att när som helst ge information. 

Vissa familjer i studien upplevde att den information de erhöll var för omfattande och 

svårhanterlig vid den aktuella tidpunkten. Sjuksköterskorna i studien ansåg att 

information kunde ges i många olika former, men att den oftast borde ges när behovet 

dyker upp.  

I en holländsk studie av Proot et al. (2003) studerades familjens upplevelser av att 

vårda en terminalt sjuk familjemedlem i hemmet. Beträffande information visade 

studien på behovet av anpassad och återkommande information rörande den sjuke 

familjemedlemmens prognos, förväntade komplikationer, omvårdnad och behandling. 
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Studien visade även att relevant information kan minska den rädsla, osäkerhet och 

ensamhet som bristen på information ger hos familjen.  

 

Kunskap 

En australiensk studie av Hudson (2004) med syfte att utforska utmaningar med 

cancervård i hemmet och en svensk studie av Syrén, Saveman och Benzein (2006) 

med avsikt att beskriva familjen, när en familjemedlem befann sig i palliativt skede, 

visade på familjernas upplevelse av bristande kunskap. Över en tredjedel av 

familjerna plågades av en oförmåga att hantera den sjuke familjemedlemmens 

symtom (Hudson, 2004). Att inte ha tillräckligt med kunskap gav ovisshet hos 

familjerna och en osäkerhet om vad de skulle ställa för frågor till vårdpersonal (Syrén 

et al., 2006). 

Mok, Chan, Chan och Yeung (2003) studerade den inverkan vården av en terminalt 

sjuk familjemedlem har på kinesiska anhörigvårdare. Studien visade att 

anhörigvårdarna utvecklade färdigheter och kunskaper genom att ta sig an ett ökat 

antal uppgifter och ett större ansvar. Samtidigt, då situationen var ny för dem, fanns en 

önskan om kunskap om hur de skulle kunna ta hand om den sjuke familjemedlemmen. 

Sjuksköterskans information gav anhörigvårdarna ökat självförtroende i och kunskap 

om vården kring den sjuke familjemedlemmen. 

I studien av Wong och Chan (2007) uttryckte familjerna en önskan om mer kunskap, 

de ville att sjuksköterskan skulle lära dem att ta hand om den sjuke 

familjemedlemmen. Även i en svensk studie av Brobäck och Berterö (2003) med syfte 

att beskriva familjens upplevelser av palliativ omvårdnad i hemmet, fann författarna 

att det fanns en önskan om kunskap hos familjerna kring vården av den sjuke 

familjemedlemmen. Ett sätt att få denna kunskap var att vara närvarande, då 

vårdpersonal vårdade den sjuke familjemedlemmen.   

 

Att vara förberedd  

Wilkes et al. (2000) visade på familjernas behov av att vara medveten om händelser i 

förväg. Att få information var absolut nödvändigt, utan den upplevde familjerna 

förlust av kontroll, oförmåga att fatta beslut och svårigheter att hantera vardagen med 

den sjuke familjemedlemmen. Sjuksköterskorna i studien såg förberedande 

information till familjerna om vad som skulle kunna förväntas som en viktig del av sin 

stödjande roll.  
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Wilson och Daley (1999) studerade amerikanska familjers perspektiv av död och 

döende i särskilt boende. Studien visade att personalens information låg till grund för 

och hjälpte familjen i deras beslutsfattande.  

I studien av Wong och Chan (2007) uttryckte familjerna behovet av att sjuksköterskan 

i god tid förberedde dem så att de kunde närvara vid den närståendes bortgång.  

 

Kommunikation 

Jo, Brazil, Lohfeld och Willison (2007) utforskade i en kanadensisk studie både den 

vårdande maken eller makans och den sjuke partnerns erfarenheter av palliativ 

omvårdnad i hemmet. Studien visade att de flesta makar ansåg att god kommunikation 

var en väsentlig del av deras lyckosamma förhållande med den sjuke partnern. Deras 

förmåga att öppet tala med varandra om olika saker var viktigt för deras förmåga att 

samarbeta. Många makar upplevde att uppgiften som anhörigvårdare hade fört dem 

och den sjuke partnern närmare varandra, vilket även många av de sjuka bekräftade. 

Studien visade även att god kommunikation med vårdpersonal hade en viktig roll i 

skapandet av en positiv syn på sjukvården, vilket gjorde det möjligt för makarna och 

den sjuke partnern att våga ställa frågor och på så vis få information.  

Syrén et al. (2006) visade att familjens kommunicerande av tankar och känslor 

skapade en inre styrka och en förmåga till ökad öppenhet. Det visade sig även att 

familjer, som redan hade en öppen kommunikation behöll detta mönster under hela 

sjukdomstiden. Denna samhörighet skapade en känsla av tröst och lättnad.  

En kanadensisk studie av Holtslander, Duggleby, Williams och Wright (2005) med 

syfte att utforska hopp hos familjer, som levde tillsammans med och vårdade en svårt 

sjuk familjemedlem, visade på förekomsten av söndervittrande hopp hos familjerna. 

Detta visade sig särskilt då kommunikationssvårigheter med vårdpersonal uppstod.      

Carter (2001) visade att oberoende av vilken typ av information som gavs var det sätt 

den gavs på, känsligt eller okänsligt, av stor betydelse för familjens välbefinnande. Att 

som sjuksköterska vara okänslig och oförstående för familjens informationsbehov kan 

enligt Carter visa sig vara ödesdigert. 
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3.2 Stöd från sjuksköterska och övrig familj 

Denna kategori redogör för familjens behov av stöd från sjuksköterska och övrig 

familj vid palliativ omvårdnad av en familjemedlem. Här inkluderas 14 kvalitativa 

artiklar och en kvantitativ artikel. Artiklarna är från Sverige, Canada, Kina, 

Australien, Finland, USA, Storbritannien och Holland.  

 

Tillgänglighet och kontinuitet 

Stoltz, Willman och Udén (2006) belyste innebörden av stöd som den beskrevs av 

svenska familjer, som vårdade en äldre sjuk familjemedlem i hemmet. Familjerna 

beskrev innebörden av stöd som att förlita sig på någon annan och vetskapen om att de 

skulle få hjälp med vården av den sjuke familjemedlemmen. Endast kännedomen om 

att de kunde kontakta sjuksköterska eller övrig familj, när behovet uppstod gav en 

känsla av trygghet hos de flesta familjerna. Just tillgängligheten till sjuksköterska och 

övrig familj i kombination med att de hörde av sig för att kontrollera hur det stod till 

gav familjerna en känsla av att vara prioriterad.   

King, Bell och Thomas (2004) utforskade i en studie från Storbritannien familjens 

erfarenheter av stöd utanför kontorstid och fann i likhet med en svensk studie av 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002), där de undersökte familjens förväntningar 

på att vårda en palliativt sjuk familjemedlem hemma, att endast vetskapen om att 

vårdpersonal kunde kontaktas och att resurser fanns tillgängliga närhelst behovet 

uppstod, gjorde familjen tryggare. 

I en tidigare presenterad studie av Jo et al. (2007) uttryckte familjerna vikten av 

kontinuitet, exempelvis i form av att vården utfördes av samma personal under hela 

vårdtiden.   

Wong och Chan (2007) visade i en tidigare presenterad studie att familjerna föredrog 

att hellre tala med sjuksköterskan än med läkaren, då de inte behövde ta ledigt från 

arbetet för att träffa sjuksköterskan. 

En kanadensisk studie av Stajduhar (2003) med syfte att beskriva upplevelser hos 

familjer, som vårdade palliativt sjuka familjemedlemmar i hemmet, visade i likhet 

med en tidigare presenterad studie av Syrén et al. (2006) på vikten av att få tillgång till 

sjukvård, exempelvis en plats på sjukhus då behov uppstod. Vissa familjer i studien av 

Stajduhar (2003) upplevde att de var tvungna att bevisa sitt behov av stöd genom att 

bland annat använda sig av akutmottagningen för att få tillgång till sjukhusvård. 
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Enligt deltagarna i en tidigare presenterad studie av Proot et al. (2003) var bristande 

stöd liktydigt med då det brister i tillgänglighet och då kontinuitet inte kan garanteras 

av sjukvården.  

 

Möjliggöra privatliv 

En australiensk studie av Grbich, Parker och Maddocks (2001) som utforskade de 

återverkningar som palliativ omvårdnad i hemmet kan ha på familjen, visade i likhet 

med en tidigare presenterad studie av Hudson (2004) att många familjer hade väldigt 

lite tid för sig själva, vilket gjorde rollen som anhörigvårdare svår att kombinera med 

ett privatliv. Grbich et al. (2001) visade även att de flesta anhörigvårdarna upplevde 

att ständigt återkommande besök i hemmet också påverkade möjligheterna till ett 

privatliv negativt. Stajduhar (2003) visade att vissa anhörigvårdare var stolta och såg 

omvårdnaden som en sista gåva de kunde ge till den sjuke familjemedlemmen, medan 

andra anhörigvårdare ansåg att denna uppgift gjorde att de tappade sina ursprungliga 

identiteter som fru, man, mor, far, son eller dotter.  

En tidigare beskriven studie av Brobäck och Berterö (2003) visade i likhet med 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002) att många familjer inte vågade lämna sina 

sjuka familjemedlemmar av rädsla för att något skulle inträffa under deras frånvaro. 

Wennman-Larsen och Tishelman visade också på behovet av försäkran om god 

omvårdnad för att familjen skulle våga lämna sin sjuke familjemedlem.  

Både Stoltz et al. (2006) och Proot et al. (2003) fann i sina studier vikten av att 

anhörigvårdarna fick erfara förströelse och avkoppling, genom att de upprätthöll vanor 

och sociala kontakter.    

I en kanadensisk studie av Perreault, Fothergill-Bourbonnais och Fiset (2004) ämnade 

författarna avslöja familjens upplevelser av att vårda en döende familjemedlem 

hemma. Denna studie visade att i samband med sjukhusinläggning av en döende 

familjemedlem ställdes familjen återigen inför ett nytt rollskifte, skiftet från 

anhörigvårdare till sin ursprungliga roll som fru, man, mor, far, son eller dotter.   

 

Emotionellt stöd 

Proot et al. (2003) visade i sin studie att det fanns behov hos familjen av emotionellt 

stöd från vårdpersonal, men att bemötandet inte alltid var stödjande, exempelvis då 

vårdpersonal saknade förståelse för familjens situation.  
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Emotionellt stöd kunde hjälpa familjen att reducera rädsla, osäkerhet, ensamhet samt 

behålla kontrollen och ett realistiskt hopp. Vidare visade sig emotionellt stöd handla 

om att sjuksköterskan visade respekt för de val familjen gjort om deltagande i vården 

av den sjuke familjemedlemmen.  

I en tidigare presenterad studie av Goodridge et al. (2005) beskrev sjuksköterskorna 

vikten av att anpassa det emotionella stödet utifrån familjernas individuella behov. 

Wong och Chan (2007) fann att många familjer upplevde behov av emotionellt stöd. 

Enligt familjerna i studien var det emotionella stödet från sjuksköterskan mycket 

viktigt i den svåra situation de befann sig. Det enda hopp de då hade var att den 

döende familjemedlemmen skulle få en fridfull död.     

En tidigare presenterad studie av Eriksson et al. (2006) visade med statistiskt 

säkerställd effekt (P<0,05) att i de fall då familjemedlemmen dog i hemmet upplevde 

familjen att de erhållit mer emotionellt stöd än i de fall då familjemedlemmen dog i 

slutenvård. Det visade sig även att de familjer som varit närvarande vid 

familjemedlemmens död erhöll mer emotionellt stöd än de som inte varit närvarande.  

Ingen av familjerna i studien av Wennman-Larsen och Tishelman (2002) såg spontant 

vårdpersonal som en källa till emotionellt stöd. Familjerna som erbjudits emotionellt 

stöd från vårdpersonal hade övrig familj som stöd, men ansåg däremot att ensamma 

anhörigvårdare säkert skulle ha nytta av detta stöd.   

 

Praktiskt stöd 

Proot et al. (2003) fann att praktiskt stöd till familjen gav avlastning och möjliggjorde 

ett fortsatt privatliv. 

I studien av Perreault et al. (2004) ansåg familjerna att det bästa stödet från övrig 

familj var praktisk hjälp såsom matlagning och hjälp i hushållet. Dock uppskattade de 

att få samtala med övrig familj om sina upplevelser som anhörigvårdare. Studien 

visade även på vikten av praktiskt stöd för att avlasta familjerna i deras roll som 

anhörigvårdare, exempelvis avlastning för att på egen hand ta en promenad med 

hunden eller bara få lite tid för sig själv.  

Goodridge et al. (2005) fann i sin studie av de sista 72 timmarna i livet hos döende på 

sjukhem att praktiskt stöd från vårdpersonalen tog sig utlopp såsom förmedlande av 

resurser till vakande familjer, exempelvis att ordna med mat, dryck och tillräckligt 

antal stolar, för att de skulle ha det så bra som möjligt.    
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I en tidigare presenterad studie av Holtslander et al. (2005) fann författarna att 

familjerna såg sjuksköterskor med positiv inställning som en källa till hopp. 

Familjerna i studien definierade hopp som en inre styrka, vilket gav dem mod och 

förmåga att ta sig igenom svåra situationer. De hoppades på smärtfrihet och minimalt 

lidande för den sjuke familjemedlemmen. Vidare visade Proot et al. (2003) att hopp 

var viktigt för att reducera rädsla hos familjen såsom exempelvis hopp om en fridfull 

död.  

Familjerna i studien av Wennman-Larsen och Tishelman (2002) hade mycket små 

förväntningar på stöd i hemmet från vårdpersonal. Familjerna såg sig som 

huvudansvariga för omvårdnaden av den sjuke familjemedlemmen, både i förhållande 

till vårdpersonal och övrig familj. Vidare hade familjerna inga som helst förväntningar 

på hjälp med avlastning från vårdpersonal, istället såg de övrig familj eller vänner som 

möjligt stöd i dessa situationer. 

    

3.3 Delaktighet 

Denna kategori redogör för familjens behov av delaktighet vid palliativ omvårdnad av 

en familjemedlem. Här inkluderas 11 kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. 

Artiklarna är från Sverige, Canada, Kina, Australien, Finland, USA och Holland.  

 

Att bli sedd, hörd och våga fråga 

Familjerna i en tidigare presenterad studie av Brobäck och Berterö (2003) upplevde 

utanförskap och kände sig förolämpade, då vårdpersonal inte frågade om deras åsikter 

trots att det var familjen som kände den sjuke familjemedlemmen bäst. Detta gav 

familjen en känsla av otillräcklighet. 

I en tidigare presenterad studie av Jo et al. (2007) visade det sig att vårdpersonalen 

inte lyssnade till familjens behov. Familjerna beskrev också att de hade svårt att be om 

hjälp från vänner och övrig familj. 

Proot et al. (2003) fann i en tidigare presenterad studie att vissa familjer upplevde att 

de inte blev sedda och hörda av omgivningen, när all uppmärksamhet riktades mot 

deras sjuke familjemedlem eller när ingen frågade dem om deras roll som 

anhörigvårdare. I kontakten med vårdpersonal upplevde familjerna ibland att de inte 

kunde fråga saker för egen del eller att det inte fanns möjlighet att enskilt tala med 

vårdpersonalen och att vårdpersonalen bara vände sig till den sjuke 

familjemedlemmen.  
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Enligt sjuksköterskorna i en tidigare presenterad studie av Wilkes et al. (2000) var det 

viktigt att försäkra familjerna om deras integritet och att det var säkert för dem att 

våga ställa frågor. 

Stoltz et al. (2006) fann i en tidigare presenterad studie att familjer upplevde sig vara 

sedda, hörda och förstådda när någon uppmärksammat och visat förståelse för deras 

situation. Även familjerna i en tidigare presenterad studie av Wilson och Daley (1999) 

uttryckte vad de ansåg vara goda egenskaper hos sjuksköterskan. Dessa egenskaper 

var bland annat att se och höra familjen samt att lyssna och svara på deras frågor. 

Vidare visade en tidigare presenterad studie av Eriksson et al. (2006) att det bland 

familjerna högst värderade stödet från vårdpersonal var visandet av acceptans och att 

som familj bli lyssnad till.  

 

Samhörighet och att få dela ansvaret 

Enligt Proot et al. (2003) har det visat sig att det är mycket stödjande för familjen att 

få delta i omvårdnaden och beslutsfattandet kring den sjuke familjemedlemmen. Dock 

har det även visat sig, att när den sjuke familjemedlemmen lades in på sjukhus 

upplevde familjen brist på information och känslomässigt stöd. 

Stajduhar (2003) beskriver i en redan presenterad studie hur sjuksköterskor på egen 

hand bestämde vad som var bäst för den sjuke familjemedlemmen. Detta ledde till att 

vissa familjer fick kämpa med kontrollen över sina hem och upplevde sig 

nedvärderade, som om någon orättmätigt lagt beslag på deras roll som vårdare. 

Brobäck och Berterö (2003) fann att familjen ville uppfattas som en del av 

vårdteamet. Dock upplevde de att patienten alltid var i fokus och att ingen frågade hur 

de mådde. Att som familj få vara en del av vårdteamet gav en känsla av samhörighet 

och var en positiv upplevelse. 

Familjerna i studien av Stoltz et al. (2006) beskrev innebörden av stöd som 

upplevelser av samhörighet i omvårdnaden av den sjuke familjemedlemmen. Både 

samhörighet med andra och en känsla av inre samhörighet. Denna samhörighet gav 

dem en förmåga att stå emot de utmaningar rollen som anhörigvårdare innebar.    

I en tidigare presenterad studie fann Mok et al. (2003) att vissa familjer upplevde 

sinnesro, då de fick dela ansvaret för den sjuka familjemedlemmen med 

sjuksköterskan. På så vis kunde familjerna släppa taget om sådant som stod utanför 

deras kontroll, exempelvis att den döende familjemedlemmen erhöll smärtfrihet.  
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Även familjerna i studien av Stoltz et al. (2006) talade om möjligheten att få dela 

ansvaret kortare stunder och vid speciella tillfällen. 

Holtslander et al. (2005) visade i en tidigare presenterad studie att familjen 

uppskattade att tillsammans med vårdpersonal få utforska alternativ och idéer rörande 

omvårdnaden kring den sjuke familjemedlemmen.  

Wilson och Daley (1999) fann att beslutsfattande rörande omvårdnaden av den 

palliativt sjuke familjemedlemmen ofta var svårt för familjen och att de behövde stöd 

från vårdpersonal i dessa beslut. Vidare fann Wilkes et al. (2000) att för familjerna var 

det viktigt att fatta rätt beslut rörande omvårdnaden av deras sjuka familjemedlemmar. 

För detta behövde familjen inte bara information utan också valmöjligheter. 

 

Deltagande i omvårdnaden 

Mok et al. (2003) fann att alla anhörigvårdare i studien upplevde att de gjort något 

viktigt för sina sjuka familjemedlemmar, vilket gav dem meningsfullhet trots de 

prövningar det inneburit. Familjerna i studien såg rollen som anhörigvårdare som 

naturlig eller förväntad beroende på förhållandet till den sjuke familjemedlemmen. 

Familjerna såg det som sin plikt att sörja för den sjuke familjemedlemmen. Vissa 

familjer såg det som ett sätt att ge tillbaka vad den sjuke tidigare givit dem. En känsla 

av tacksamhetsskuld och medkänsla påverkade familjernas vilja att anta rollen som 

anhörigvårdare och delta i omvårdnaden. Vidare fann Perreault et al. (2004) i en 

tidigare presenterad studie att för majoriteten av familjerna var rollen som 

anhörigvårdare naturlig och grundade sig på en känsla av plikt och ansvar. 

Wilson och Daley (1999) fann att enligt familjerna var deltagandet i dödsförloppet 

viktigt. Enligt familjerna innebar detta att vara delaktig i beslutsfattande, att få 

förståelse för dödsförloppet och att vara närvarande vid den sjuke familjemedlemmens 

bortgång.  

Enligt Proot et al. (2003) kunde tillfredsställelse med omvårdnaden av den sjuke 

familjemedlemmen ge en positiv känsla och minskad sårbarhet hos familjen. 

I en tidigare presenterad studie av Grbich et al. (2001) var alla familjerna stolta över 

att de hade lyckats hantera de utmaningar som omvårdnaden av den sjuke 

familjemedlemmen inneburit.  
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4. Diskussion 
4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien är att belysa familjens behov av stöd vid palliativ 

omvårdnad av en familjemedlem. Resultatet bygger på tre huvudkategorier, 

information, stöd från sjuksköterska och övrig familj samt delaktighet. Det visar på 

behovet av kommunikation med och anpassad information till familjen för att de skall 

få kunskap och på så vis vara förberedda. Det visar även på behovet av tillgänglighet 

och kontinuitet i stödet från sjuksköterska och övrig familj, både emotionellt och 

praktiskt, för att bland annat möjliggöra ett privatliv. Slutligen visar resultatet på 

familjens behov av att bli sedda och hörda, få känna samhörighet med vårdpersonalen 

och på så vis få delaktighet i omvårdnaden av den sjuke familjemedlemmen.    

 

Under kategorin information finns subkategorin att vara förberedd. Denna subkategori 

är resultatets minsta, men författarna anser trots detta att den är viktig för att familjen 

skall kunna erfara en känsla av sammanhang. Vi vill påstå att utan att vara förberedd 

kan det vara mycket svårt att uppleva sig ha kontroll. Detta påstående stöds av 

familjerna i studien av Wilkes et al. (2000), när de beskriver hur bristen på 

information gav förlust av kontroll, men även av Socialstyrelsen (2004, s. 86-87), där 

de beskriver att familjens tillfredsställelse var beroende av information. Vidare ser vi 

subkategorin att vara förberedd som en länk mellan information, kunskap och 

delaktighet. Vi menar att information och kunskap skapar förutsättningar för familjen 

att vara förberedd. Att vara förberedd möjliggör i sin tur delaktighet. Ett påstående 

som bland annat stöds av Wong och Chan (2007), där familjerna beskriver behovet av 

att vara förberedd för att kunna vara närvarande vid den närståendes bortgång, något 

som enligt Brattgård (2005, s. 62) är värdefullt för både den döende men även för 

familjen.         

Författarna till denna litteraturstudie anser att den information som ges till familjen 

vid palliativ omvårdnad av en familjemedlem, kan ge dem begriplighet, vilket stöds 

av Andershed och Ternestedt (1998), som i en svensk studie med syfte att bland annat 

belysa familjens känsla av sammanhang, beskriver hur information och 

kommunikation till familjen ger begriplighet. Enligt Antonovsky (1991, s. 39) förmår 

en människa med hög känsla av begriplighet att göra svåra situationer begripliga. 
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Under kategorin stöd och de båda subkategorierna emotionellt stöd och praktiskt stöd 

förekommer yttranden om att familjerna hade mycket små eller inga förväntningar på 

emotionellt eller praktiskt stöd från vårdpersonal. Dessa påståenden anser författarna 

vara utmärkande i förhållande till övrigt resultat. Som vi ser det kan det finnas två 

möjliga förklaringar till detta. Den ena förklaringen kan vara, att det är ett uttryck för 

det Socialstyrelsen (2004, s. 24-26) anser, att familjerna ser döendet som ett 

individuellt projekt. Den andra förklaringen kan vara att emotionellt och praktiskt stöd 

från sjukvården till familjer, som vårdar en sjuk familjemedlem i hemmet är en 

någorlunda ny företeelse, vilket Stoltz, Udén och Willman (2004) vill hävda i sin 

litteraturstudie, där de påstår att stöd till anhörigvårdare verkar vara ett nytt modeord i 

Svensk politik. Om det nu är så att det är en någorlunda ny företeelse kanske inte det 

emotionella och praktiska stödet förväntas av alla.  

Författarna anser att det stöd, som ges till familjen vid palliativ omvårdnad av en 

familjemedlem, från sjuksköterska och övrig familj kan ge dem hanterbarhet, vilket 

stöds av Andershed och Ternestedt (1998) som beskriver hur det stöd som ges till 

familjen ger dem hanterbarhet. Enligt Antonovsky (1991, s. 40) förmår en människa 

med hög känsla av hanterbarhet att reda sig med de resurser, som står under ens egen 

eller andra behörigas kontroll.    

 

Under kategorin delaktighet och subkategorin deltagande i omvårdnaden presenteras 

en del om familjernas känsla av plikt och ansvar, trots att författarna anser att det inte 

är något sjuksköterskan eller övrig familj kan ge. Vi vill dock påstå att dessa 

motivationskomponenter är viktiga att förstå för dem som stöttar familjen, ett 

antagande som stöds av Miettinen, Alaviuhkola och Pietila (2001) när de skriver om 

att sjuksköterskans attityd grundar sig i hennes kunskap. Förstås inte 

motivationskomponenterna finns risk att deltagande i omvårdnaden inte tillåts i 

tillräcklig omfattning. En liknande situation som den Stajduhar (2003) beskriver då 

familjen känner sig nedvärderade, som om någon orättmätigt lagt beslag på deras roll 

som vårdare, kan då uppstå. Författarna anser i likhet med Norberg et al. (2001) att 

sjuksköterskans kvaliteter är avgörande för hennes förmåga att på rätt sätt kunna möta 

familjen.  
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Vi vill mena att familjens delaktighet vid palliativ omvårdnad av en familjemedlem 

kan ge dem meningsfullhet, vilket stöds av Andershed och Ternestedt (1998), som 

beskriver hur familjens delaktighet i omvårdnaden ger dem meningsfullhet. Enligt 

Antonovsky (1991, s. 41) förmår en människa med hög känsla av meningsfullhet att 

konfrontera utmaningar och finna mening i dem.  

 

Författarna anser att familjen måste få uppleva information, stöd från sjuksköterska 

och övrig familj samt delaktighet, för att kunna erfara stöd vid palliativ omvårdnad av 

en familjemedlem. Då vi funnit att information kan ge begriplighet, stöd hanterbarhet 

och delaktighet meningsfullhet, som alla är centrala delar i begreppet känsla av 

sammanhang, ser vi en stark koppling till Antonovskys teori. Enligt Antonovsky 

(1991, s. 37) är känsla av sammanhang en viktig och bidragande faktor för 

upprätthållandet av välbefinnande. När en familj saknar information, stöd från 

sjuksköterska och övrig familj eller delaktighet, anser författarna att det är 

sjuksköterskans uppgift att identifiera och åtgärda detta.    

 

I vårt resultat har studier från olika världsdelar visat på liknande innehåll. Vi tycker att 

resultatet kommunicerar, både direkt och indirekt, grundläggande och allmänna 

aspekter av människans natur, exempelvis trygghet och rädsla. Dessa grundläggande 

aspekter kan enligt Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 221) anses vara 

gemensamma för alla människor oberoende av kulturtillhörighet och har varit 

desamma genom människans historia. Med stöd av ovanstående kan resultatet i denna 

litteraturstudie ses som allmänt, kulturoberoende och därmed kontextoberoende. 

Dessutom kan resultatet sägas sakna bäst före datum då de grundläggande aspekterna 

av människans natur inte har förändrats genom tiderna. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Då syftet med denna litteraturstudie är att belysa familjens behov av stöd vid palliativ 

omvårdnad av en familjemedlem menar författarna att de inkluderade artiklarna svarar 

bra mot syftet, då samtliga studier har ett familjeperspektiv och fokuserar på familjens 

situation. Tilläggas bör dock att vissa studier även har ett vård- och patientperspektiv 

på familjens situation.  
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Artikelsökning genomfördes enbart i databaserna PubMed och Cinahl, då dessa 

databasers innehåll till skillnad från andra databaser, enligt Forsberg och Wengström 

(2003, s. 76-81) täcker in ämnet omvårdnad. Den slutgiltiga databassökningen gav 

totalt 343 artiklar, efter att dubbletter räknats bort. Detta fann författarna vara ett 

lämpligt antal, då en sökning skall vara så avgränsad att alla abstrakt skall kunna gås 

igenom (Axelsson, 2008, s. 179). I fas 2 under litteraturbearbetningen tog författarna 

del av 81 artiklar i fulltext, vilket kan tyckas vara ett stort antal, men författarna gjorde 

detta för att på ett ärligt sätt även kunna inkludera de artiklar som inte erhållits i 

fulltext via databaserna.     

I den enda inkluderade kvantitativa studien av Eriksson et al. (2006) fanns ett 

förhållandevis stort bortfall. Då inget i studiens bortfallsanalys tydde på att vissa 

grupper avböjt från att medverka och författarna till föreliggande litteraturstudie inte 

var ute efter att generalisera resultatet i studien, valde de i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2003, s. 101) att trots det stora bortfallet inkludera studien. 

Vid analysen av de inkluderade artiklarna försökte författarna att sätta sin förförståelse 

inom parentes, de strävade också efter att endast ha föreliggande litteraturstudies syfte 

i tankarna (Forsberg & Wengström, 2003, s.139). Tilläggas bör dock att analysen av 

artiklarna initialt möjligen har påverkats av författarnas egna erfarenheter, men detta 

har troligen inte påverkat det slutliga resultatet.  

Alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska, vilket ökar risken för feltolkningar. 

För att försöka undvika detta läste författarna artiklarna upprepade gånger och 

diskuterade tillsammans textens betydelse. Just att vara två författare som 

eftersträvade konsensus gällande analysen, torde ha minskat risken för feltolkningar 

av textens innehåll.  

 

4.3 Konklusion 

Sjuksköterskan utgör den yrkesprofession som oftast finns närmast den sjuke. Då en 

familjemedlems svåra sjukdom alltid innebär en tydlig förändring i familjens liv är 

kunskapen om familjens behov av stöd allmän och kontextoberoende. Denna kunskap 

kan ha betydelse för familjens välbefinnande och deras känsla av sammanhang, vilket 

gör den aktuell både för studenter i grundutbildning och sjuksköterskor, som redan är 

verksamma i klinisk praktik.   
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Brobäck, G., & 
Berterö, C. 
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Studiens syfte vara att 
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beskriva anhörigas 
upplevelser av 
palliativ omvårdnad i 
hemmet. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk 
ansats. 
Intervjuer. 
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gjord. 
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analys. 
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K (I) 
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(2001) 
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urval. 
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K (I) 

Eriksson, E., Arve, S., 
& Lauri, S. 
(2006) 
Finland 

Syftet med studien 
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närståendes 
uppfattning av 
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Kvantitativ. 
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Mann-Whitney’s 
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Goodridge, D., Bond 
Jr, J.B., Cameron, C., 
& McKean, E. 
(2005) 
Canada 

Syftet var att 
undersöka 
anhörigvårdares, 
sjuksköterskors och 
sjukvårdsbiträdens 
perspektiv rörande 
patienter boende på 
sjukhem de sista 72 
timmarna i livet. 

Kvalitativ. 
Retrospektiv, 
explorativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. 

N = 26 Tematisk 
analys. 

Sjukvårdspersonalens beteenden rörande 
koordinerande av omvårdnaden, fysisk 
omvårdnad, familjeutbildning och nutrition 
var alla centrala för patientens döendeprocess. 
Familjens ambivalens rörande patientens död 
och rädsla för att patienten skulle dö ensam 
var vanligt förekommande. 

K (I) 

Grbich, C., Parker, 
D., & Maddocks, I. 
(2001) 
Australien 

Studien syftade till att 
ur anhörigvårdarens 
perspektiv utforska 
återverkningar som 
den palliativa 
omvårdnaden i 
hemmet kan ha.  

Kvalitativ. 
Longitudinell.  
Process i fyra steg, 
fokusgrupper, 
intervjuer, 
frågeformulär.  

Slutlig analys 
av enskilda 
deltagare: 
N = 20 
(N = 5) 

Tematisk 
analys. 

Studien visade på de starka positiva känslor 
palliativ omvårdnad av en närstående gav hos 
anhörigvårdaren. Trots detta fanns stark sorg 
och studien visade på bristen av emotionellt 
stöd från sjukvårdspersonal framför allt i 
samband med dödsfall. 

K (I) 

Holtslander, L.F., 
Duggleby, W., 
Williams, A.M., & 
Wright, K.E. 
(2005) 
Canada 

Studien syftade till att 
utforska hopp i ett 
urval av 
anhörigvårdare, som 
levde tillsammans 
med och vårdade en 
palliativt sjuk patient. 

Kvalitativ. 
Grounded theory. 
fältanteckningar, 
intervjuer med öppna 
frågor.  

Bekvämlighets 
urval 
N = 10 

Kontinuerlig 
komparativ 
analys. 

Anhörigvårdarna hanterade det eroderande 
hoppet genom att klamra sig fast vid hoppet. 
Att klamra sig fast vid hoppet visade sig bestå 
av fyra delar: göra vad du måste, leva i nuet, 
vara positiv och behålla kontrollen genom 
samarbete med andra.  

K (I) 

*För design och kvalitetsbedömning se tabell 2:2. 

 

 

 

 

 

  
 



 

Tabell 3 över inkluderade artiklar 

Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/intervention/ 
instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Studiens huvudresultat Design* 
(Kvalitet*) 

Hudson, P. 
(2004) 
Australien 

Denna studie 
utforskade 
utmaningar och 
positiva aspekter 
associerade med att 
stödja en cancersjuk 
närstående i hemmet. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N = 47 
(N = 7) 

Innehålls- och 
tematisk analys. 

Alla anhörigvårdare upplevde utmaningar. 
Dessa var associerade till deras egen sviktande 
hälsa, familjeförhållanden, bristande förmåga 
till omvårdnad, samt bristande stöd från 
sjukvårdspersonal. Trots detta upplevde mer 
än hälften av anhörigvårdarna positiva sidor 
av sin roll. 

K (II) 

Jo, S., Brazil, K., 
Lohfeld, L., & 
Willison, K. 
(2007) 
Canada 
 

Studien syftade till att 
utforska både den 
vårdande 
makens/makans och 
den sjukes 
erfarenheter av 
palliativ omvårdnad i 
hemmet. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N = 10 par 
(N = 2 par) 
Bortfalls- 
analys gjord. 

Deltagare fick 
kommentera 
intervju 
sammandrag. 
Kodning av data. 

De flesta vårdande makarna såg omvårdnaden 
som en naturlig förlängning av sin 
familjerelation. De rapporterade många 
negativa erfarenheter som utmattning, 
nedstämdhet, brist på tid och ekonomisk 
belastning. Trots detta rapporterades positiva 
aspekter av omvårdnaden som stärkta 
relationer och känslomässig styrka. 

K (II) 

King, N., Bell, D., & 
Thomas, K. 
(2004) 
Storbritannien 
 
 

 

Studien syftade till att 
utforska 
anhörigvårdares 
erfarenheter av 
omvårdnad och stöd 
utanför kontorstid. 
 

Kvalitativ.  
Kvalitativa intervjuer, 
semistrukturerade 
intervjuer. 

N = 15 
(N = 21) 
Bortfalls-
analys gjord.  

Tematisk analys. Generellt upplevde anhörigvårdarna ett gott 
stöd, speciellt från sjuksköterskorna. 
Anhörigvårdarna uppskattade att få utveckla 
en personlig relation med dem de mötte 
utanför normal arbetstid. Brist på information 
och otillräcklig kommunikation med 
vårdpersonal samt svårigheter att få hjälp med 
nattvak förekom. 

K (II) 

*För design och kvalitetsbedömning se tabell 2:2. 

 

 

 

 

 

  
 



 

Tabell 4 över inkluderade artiklar 

Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/intervention/ 
instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Studiens huvudresultat Design* 
(Kvalitet*) 

Mok, E., Chan, F., 
Chan, V., & Yeung, 
E. 
(2003) 
Kina 

Studien syftade till att 
beskriva processen 
kring och den 
inverkan det har av att 
vara anhörigvårdare 
till en terminaltsjuk 
patient. 

Kvalitativ.  
Grounded theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N = 24 
(N = 7) 
Bortfalls- 
Analys gjord. 

Kontinuerlig 
komparativ 
analys. 

I resultatet presenterades huvud kategorierna i 
processen kring anhörigvårdaren: dessa var 
hopp om ett mirakel, vårda, bereda sig på 
döden och anpassning till ett nytt liv. 
Anhörigvårdarna såg vården som ett åtagande. 
De såg inte arbetet som en börda, utan som 
något viktigt för den sjuke och därmed 
meningsfullt för dem själva.  

K (I) 

Perreault, A., 
Fothergill-
Bourbonnais, F., & 
Fiset, V. 
(2004) 
Canada 

Studien syftade till att 
avslöja 
anhörigvårdares 
upplevelser av att 
vårda en döende 
hemma och hur de 
påverkades av detta, 
innan patienten skrevs 
in på en palliativ 
enhet. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk 
ansats. 
Intervjuer och 
bekräftande 
intervjuer. 
 

N = 10 
(N = 3) 
Bortfalls- 
Analys gjord. 

Hermeneutisk 
analys. 

Studien visade på att anhörigvårdarna 
upplevde en hjälplöshet, som var kopplad till 
sjukdomsprogressen, oförmåga att ge adekvat 
omvårdnad, samt beslutsfattande kring 
inläggning på en palliativ enhet. Studien 
visade även på vikten av att sjukvårdspersonal 
förmedlar information och stöd anpassat till 
anhörigvårdarnas varierande behov. 

K (I) 

Proot, I.M., Abu-
Saad, H.H., 
Crebolder, H.F.J.M., 
Goldsteen, M., Luker, 
K.A., & 
Widdershoven, 
G.A.M. 
(2003) 
Holland 

Studien utforskade 
anhörigvårdares 
upplevelser av att 
vårda en terminalt 
sjuk person i hemmet 
med fokus på behovet 
av hemhjälp och den 
hemsjukvård de 
erhöll. 

Kvalitativ.  
Grounded theory. 
Kvalitativa intervjuer. 

N = 13 
(N = 1) 

Kontinuerlig 
komparativ 
analys. 

Studien identifierade sårbarhet som en huvud 
kategori. Att vårda en terminalt sjuk person 
hemma fordrar konstant balans mellan bördan 
av vård och kapacitet att orka med. 

K (I) 

*För design och kvalitetsbedömning se tabell 2:2. 

 
 

 

  
 



 

Tabell 5 över inkluderade artiklar 

Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/intervention/ 
instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Studiens huvudresultat Design* 
(Kvalitet*) 

Stajduhar, K.I. 
(2003) 
Canada 

Syftet var att beskriva 
upplevelser hos 
familjemedlemmar 
som utförde palliativ 
vård i hemmet och 
placera dessa 
upplevelser i ett större 
sammanhang. 

Kvalitativ.  
Etnografisk metod. 
Observationer, 
fokusgrupper, 
intervjuer och 
upprepade intervjuer. 
 

N = 92 
(N = 3) 

Kodning av data 
och triangulering 
av dessa. 

Det visade sig att familjerna i studien inte fick 
vara närstående utan kände sig pressade att bli 
vårdare. Trots detta upplevde många 
anhörigvårdare vård i livets slutskede som 
livsberikande.  
 

K (II) 

Stoltz, P., Willman, 
A., & Udén, G. 
(2006) 
Sverige 

Syftet med studien 
var att belysa 
innebörden av stöd 
som det beskrevs av 
familjen, när de 
vårdade en äldre 
person i hemmet. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk ansats. 
Ostrukturerade 
narrativa intervjuer. 

N = 20 
(N = 8) 
Bortfalls- 
analys gjord. 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analys. 

Studien visade på två huvudteman. Att erfara 
en känsla av samhörighet med andra, men 
även inom sig själv i samband med deltagande 
i omvårdnaden av den äldre. Familjen såg 
innebörden av stöd som en känsla av 
samhörighet.  

K (I) 

Syrén, S.M., 
Saveman, B-I., & 
Benzein, E.G. 
(2006) 
Sverige 

Syftet var att belysa 
familjen mitt emellan 
livet och döden, när 
en familjemedlem fått 
en cancerdiagnos och 
befinner sig i 
palliativt skede. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk 
ansats. 
Narrativa intervjuer. 

N = 5 familjer 
(N = 2 
familjer) 
Bortfalls-
analys 
gjord. 

Fenomenologisk 
analys. 

Studien visade att familjen ständigt rör sig 
mellan ytterligheterna: samhörighet – 
ensamhet, kontroll – hjälplöshet, kontinuitet – 
splittring.  

K (I) 

*För design och kvalitetsbedömning se tabell 2:2. 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

Tabell 6 över inkluderade artiklar 

Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/intervention/ 
instrument 

Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Studiens huvudresultat Design* 
(Kvalitet*) 

Wennman-Larsen, A., 
& Tishelman, C. 
(2002) 
Sverige 

Studien syftade till att 
prospektivt utforska 
anhörigvårdares 
förväntningar på att 
vårda en cancersjuk 
närstående i livets 
slutskede, då denne 
var inskriven i 
palliativ hemsjukvård. 

Kvalitativ. 
Prospektiv, 
Explorativ.  
Ostrukturerade 
intervjuer.  

N = 11 
(N = 6) 
Bortfallsanalys 
gjord. 

Kontinuerlig 
komparativ 
analys. 

Anhörigvårdarna beskrev sig själva som 
huvudansvariga för vården av sina 
närstående. De hade många funderingar 
rörande sin egen situation, speciellt 
förhållanden efter den närståendes död. 
Professionellt stöd förväntades bara till 
vårdrelaterade situationer, dock fanns en 
önskan om stöd inom andra områden. 

K (I) 

Wilkes, L., White, K., 
& O´Riordan, L. 
(2000) 
Australien 

Studien syftade till att 
utforska vikten av 
information som stöd 
till familjer på 
landsbygd, som 
vårdade en palliativt 
sjuk familjemedlem. 

Kvalitativ.  
Tvärsnittsstudie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N = 29 Kodning av 
data, skapande 
av  
subkategori, 
kategori. 

Denna studie visade att information var en av 
de viktigaste stödbehoven för en familj som 
vårdade en palliativt sjuk familjemedlem. 
Studiens resultat visade även att 
informationen måste vara individuellt- och 
situationsanpassad.   

K (II) 

Wilson, S.A., & 
Daley, B.J. 
(1999) 
USA 

Studien syftade till att 
beskriva familjens 
perspektiv av död och 
döende i särskilt 
boende. 

Kvalitativ.  
Explorativ. 
Fokusgrupper med 
personal och 
intervjuer med 
familjemedlemmar. 

Fokusgrupp N = 
155 
Intervjuer 
N = 11 
 

Tematisk 
induktiv analys. 

De huvudfynd som framträdde ur denna 
studie berörde personalens bemötande, 
familjens deltagande i den palliativa 
omvårdnadens terminala skede samt vikten 
av andligt stöd. 

K (II) 

Wong, M., & Chan, 
S.W. 
(2007) 
Kina 

Syftet var att beskriva 
och förstå kinesiska 
familjers erfarenheter 
av att ha svårt sjuka 
närstående i livets 
slutskede på en 
palliativ vårdenhet. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk 
ansats. 
Kvalitativa intervjuer. 

Bekvämlighets 
urval 
N = 20 

Fenomenologisk 
analys. 

Studien visade på tre huvudfynd: sorg -
reaktion, engagemang i omvårdnaden samt 
att finnas med patienten vid slutet. Här 
visades särskilt på familjens behov av 
information och känslomässigt stöd från 
sjuksköterskan. 

K (I) 

*För design och kvalitetsbedömning se tabell 2:2. 

 

  
 



 

Bilaga 3 
Tabell 1 över exkluderade artiklar 

Författare, årtal, land Titel, tidskrift Exklusionsorsak 
Brazil, K., Bedard, M., Krueger, P., Abernathy, T., 
Lohfeld, L., & Willison, K. 
(2005) 
Canada 

Service Preferences Among Family Caregivers of the 
Terminally Ill. 
Journal Of Palliative Medicine, 8, 69-78. 

Ser inte fenomenet stöd på ett sätt som motsvarar 
litteraturstudiens syfte. Rör till största delen medicinska 
och instrumentella värden i ett enskilt land. 

Loke, A.Y., Liu, C-F.F., & Szeto, Y. 
(2003) 
Kina 

The Difficulties Faced by Informal Caregivers of 
Patients With Terminal Cancer in Hong Kong and the 
Available Social Support. 
Cancer Nursing, 26, 276-283. 

Låg kvalitet. Litet antal deltagare, inadekvat statistisk 
metod. 
 

Rose, K.E. 
(1998) 
Storbritannien 

Perceptions related to time in a qualitative study of 
informal carers of terminally ill cancer patients. 
Journal of Clinical Nursing, 7, 343-350. 

Låg kvalitet. Stora brister i metoden, författaren 
diskuterar i resultatet. 
 

Rossi, P.G., Beccaro, M., Miccinesi, G., Borgia, P., 
Costantini, M., Chini, F., Baiocchi, D., De Giacomi, G., 
Grimaldi, M., & Montella, M.  
(2007) 
Italien 

Dying of cancer in Italy: impact on family and 
caregiver. The Italian Survey of Dying of Cancer. 
Journal of Epidemiological Community Health, 61, 
547-554. 

Svarar inte mot litteraturstudiens syfte då den i stor 
utsträckning berör ekonomiska förhållanden i ett enskilt 
land. 

Sano, T., Maeyama, E., Kawa, M., Shirai, Y., 
Miyashita, M., Kazuma, K., & Okabe, T. 
(2007) 
Japan 

Family caregiver’s experiences in caring for a patient 
with terminal cancer at home in Japan. 
Palliative and Supportive Care, 5, 389-395. 

Svarar inte mot litteraturstudiens syfte då stöd ej berörs 
i någon vidare omfattning. 

Steinhauser, K.E., Christakis, N.A., Clipp, E.C., 
McNeilly, M., McIntyre, L., & Tulsky, J.A. 
(2000) 
USA 

Factors Considered Important at the End of Life by 
Patients, Family, Physicians, and Other Care Providers. 
Journal of American Medical Association, 284, 2476-
2482. 

Svarar inte mot litteraturstudiens syfte då familjens 
behov av stöd ej berörs i någon vidare omfattning. 
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