
Abstrakt

Palliativ vård syftar till att förbättra vården för de döende genom att betona vikten av vissa 

åtgärder för att minimera lidandet och underlätta för patient och närstående. Det har blivit 

vanligt att närstående uppfyller den döendes sista önskemål, att få dö i sitt hem. Syftet med 

denna litteraturstudie var att belysa anhörigas upplevelser vid palliativ omvårdnad i hemmet. 

Inför studien har fjorton kvalitativa och kvantitativ artiklar  analyserats  som handlade om 

närståendes  upplevelser  av  palliativ  vård  i  hemmet.  Vilket  resulterade  i  fyra  kategorier: 

anhörigas upplevelse av att vårda i hemmiljö, anhörigas ansvar och upplevelse vid palliativ 

vård  i  hemmet,  anhörigas  upplevelse  av  trygghet  och  stöd,  anhörigas  upplevelse  av 

förestående  död.  Det  fanns  ett  stort  behov  av  professionellt  stöd  och  information  om 

sjukdomsförloppet för att de närstående ska kunna sköta situationen och reducera rädslan att 

sköta om sin sjuke anhörige. Det var viktigt att vårdpersonalen skulle finnas tillgängliga för 

att svara på anhörigas frågor och visa dem uppmärksamhet. Anhöriga kände att de hade ett 

väldigt stort ansvar för sin sjuke och kände lättnad när de fick avlastning. Närstående kände 

att  delaktighet  och  stöd  var  betydelsefullt  vid  vården  av  den  sjuke  i  livets  slutskede. 

Information och undervisning till närstående och vårdpersonal är nödvändigt för att de ska 

kunna utföra en meningsfull omvårdnad av patienten i livets slutskede.  
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Bakgrund

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium, som betyder en kappa eller täcke. Med 

palliativ vård menas att ”täcka över” symtomen med hjälp av behandlingsåtgärder vars 

främsta eller syfte är att främja patientens välbefinnande (Twycross, 1998, s.10).

Enligt Nationella rådet utförs Palliativ vård när bot för patienten inte längre är möjlig och den 

viktigaste uppgiften är att försöka hjälpa och stödja patienten att leva så fullvärdigt och så 

länge som möjligt trots hälsotillståndet. Detta kräver ett specifikt förhållningssätt och 

omhändertagande med fokus på lindring av fysisk, psykisk, social och andlig smärta. Både 

patientens och de närståendes livskvalitet ska förbättras i största möjliga mån (Nationella 

Rådet För Palliativ Vård 2006).

WHO: s definition av palliativ vård, är en aktiv helhetsvård av den sjuke och anhöriga genom 

tvärfackliga vårdlag vid en tidpunkt när förväntningen inte längre är att förlänga livet. 

Palliativ vård enligt helhets perspektivet, ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga 

behov. Den måste också ge anhöriga adekvat stöd i sorgearbetet. Att nå den högsta möjliga 

livskvalitet för patienten och anhöriga är det viktigaste målet för palliativ vård (Beck- Friis & 

Strang, 2005 s.13).

Socialstyrelsen har i en svensk studie kommit fram till att en stor procent av människor ville 

dö i sitt eget hem. Anhöriga fick efter bästa förmåga hjälpa och stödja den sjuke och därmed 

ta ansvar för den sjukes familjemedlemmar. En fördel var att den sjuke och de anhöriga fick 

vara i sin invanda hemmiljö. En nackdel var att de anhöriga inte orkade med att sköta den 

sjuke och den sjuke blev en börda för familjen. Kvaliteten på den sjukes vård och stödet till 

anhöriga var starkt beroende av familjens position i samhället, materiella resurser och 

känslomässiga bindningar (Socialstyrelsen, 1999 s.7).

”Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som måste kunna erbjudas dygnet runt, annars bör man 

inte åta sig vård i livets slutskede. En välfungerande professionell vård insats 24 timmar om 

dygnet alla dagar i vecka. Det finns idag vårdteam med en distriktssköterska i ledande 

ställning som erbjuder döende patienter och deras familjer ett gott stöd” (Beck-Friis & Strang, 

2005, s.205). 
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Flera patienter lever med plågsamma smärtor och blir alltmer beroende av vårdgivare eller 

sina anhöriga. Ökade fysiska smärtor och psykiska påfrestningar som var associerade med 

patientens uppfattning av en försämring i hälsostatus och funktion resulterar att de förlorar sin 

självständighet i livets slutskede (Appelin & Berterö, 2004).

Ofta finns det två beståndsdelar i smärta, en kroppslig och en själslig. Upplevelser av skuld, 

förlust, ensamhet och tankar kring anhörigas välmående påverkar patientens psykiska hälsa. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan kan identifiera patientens lidande och smärtproblem. 

Är  det  fysisk  smärta  så  behövs  smärtlindring  eller  är  det  psykisk  smärta  som  kräver 

psykologiska, psykiatriska eller sociala åtgärder (Bramstång, 1980, s.105). 

Värk, rädsla och annat lidande är typiska tecken som kan inträffa när som helst i en vanlig 

vårdsituation på en sjukavdelning eller i hemmet. Patientens dagliga situation bland annat 

välmående,  grad  av  patientens  trötthet,  illamående,  nedstämdhet  eller  förvirring,  det 

allmänna  tillståndet  och  alla  omvårdnadsinsatser  ska  noteras  i  journalhandlingen. 

Sjuksköterskan som ofta har möjlighet att ha kontakt med patienten, ska via sitt kontaktnät 

med närstående och fånga upp betydelsefull information för att rapportera vidare till ansvarig 

läkare (Beck-Friis & Strang, 2000, s.239).

Meningen med palliativ vård i hemmet är att ge den döende patienten en chans att njuta de 

sista dagarna tillsammans med familjen. Förberedelser och planering av denna situation är 

väsentlig eftersom hela processen är komplex. Det innefattar transport till sjukhuset, fysisk 

och psykisk miljö i hemmet, atmosfär och stämning i familjen. Dessa faktorer kan upplevas 

som stressiga och krävande och som i sin tur kan påverka familjen och patienten. Samarbetet 

mellan vårdpersonal och familj spelar stor roll i det här sammanhanget. Det är viktigt att ta 

reda på anhörigas och patientens behov, liksom att uppmuntra till en positiv kommunikation 

och feedback. Detta är aspekter som påverkar palliativ vård (Ryder-Lewis, 2005).

Enligt Ryder- Lewis (2005) är det inte så många patienter i palliativt skede som väljer eller är 

involverade i beslutet att vårdas hemma på grund av deras fysiska och psykiska tillstånd. Nära 

och adekvat samarbetet mellan patienten, anhöriga och det professionella vårdteamet måste 

finnas. Kontinuerlig utvärdering av den palliativa processen liksom detaljerat information från 

närstående och patienten är viktig för att bemötta den sjukes behov.
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Syftet med palliativ vård är inte att förlänga livet, utan att göra den tid som är kvar så 

tillfredsställande och meningsfull som möjligt. Familjen upplevde att det är ett nederlag när 

deras anhöriga tas in på sjukhus och tillståndet blir sämre. Vårdpersonalen gör det lättare om 

de uttrycker uppmuntran över att närstående bemästrat situationen väl. Det bör betonas att 

familjens närvaro och nära vänner ses som betydelsefullt för patientens fortsätta 

välbefinnande. Separationsångesten kan minskas om man uppmuntrar närstående att delta i 

omvårdnaden av patienten. Anhörigas oro kan reduceras om de informeras att det är 

osannolikt att det skulle inträffa en plötslig försämring av patienten tillstånd (Twycross, 1998, 

s.17-35). 

 Anhörigas situation

Enligt Twycross (1998, s.34) är  stödet till  anhöriga lika viktigt  som vården av den svårt 

sjuke.  De  anhörigas  välbefinnande  ökar  möjligheten  för  att  patienten  ska  uppleva 

tillfredställelse.  Kommunikation,  information  eller  ett  leende  gör  att  anhöriga  känner  sig 

trygga och lugna. Vid vissa tillfällen hinner inte sköterskan med sitt arbete och att ursäkta sig 

för anhöriga med ”jag har mycket att göra” är ingen bra ursäkt.     

En person som lider av någon malign sjukdom, påverkar sina anhörigas liv och med allt vad 

det innebär av oro, utmattning, depression samt rollförändring i familjen. Att som anhörig 

sköta en döende person hemma kräver ett stort ansvar. Tillgänglighet och kontinuerligt stöd 

under hela dygnet, innebär fysisk och psykisk påfrestning hos anhöriga. Anhörigas upplevelse 

vid palliativ vård är olika och starkt beroende av olika faktorer såsom den individuella 

situationen, ålder, kultur, relation till döende och kommunikation, vilket i sin tur leder till 

olika svårigheter och behov i vårdsituationen. Ju sämre hälsa hos den svårt sjuke desto mer 

ångest, oro och stress upplever anhöriga. Identifiering av riskfaktorer hos anhöriga är 

väsentligt för att förutsäga och förebygga ohälsa och ge adekvat stöd till anhöriga. En viktig 

uppgift för sjukvårdspersonalen i palliativ vård är att stödja de anhöriga eftersom en bra 

relation och interaktion mellan personal och anhöriga leder till tillgänglighet och kontinuitet, 

vilket i sin tur leder till att anhöriga känner trygghet. Exempelvis vid ett akut problem kan de 

automatiskt vända sig till vårdteamet för en snabb lösning i positiv riktning (Beck- Friis & 

Strang, 2005, s.147- 150).
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En närstående strävar efter att ge bra palliativ vård till sin anhörige som är döende, men 

behöver också själv stöd för att bearbeta sin egen sorg, vilket ofta försummas. Det hela 

försvåras eftersom det tillkommer ekonomiska svårigheter relaterad till att den sjukes behov. 

Ta ledigt från arbetet, förändrad roll och förändrade uppgifter i hemmet resulterar att den 

anhörige känner maximal press på sig själv vilket leder till ytterligare stress. Palliativ vård 

leder automatiskt till en förändrad familjerelation både fysiskt och psykiskt eftersom den 

sjuke blir beroende och behöver hjälp att klara sitt dagliga liv. Detta leder till en ökad 

spänning mellan familjemedlemmarna samt en stark känsla av att de vill vara engagerade 

under den anhöriges sista tid i livet (Tersnestedt, 1998, s.139- 141).

Anhörigas psykiska, andliga, emotionella behövs måste stödjas. Stöd och hjälp måste 

individualiseras beroende på anhörigas kultur, moral, religion, idéer om livet, familj och 

döden. Familjen måste förberedas för de svårigheter som kan uppträda hemma och få 

information om palliativ vård och behandling innan patienten åker hem (Rinder- Lewis, 

2005).

Palliativ vård är aldrig lätt. Det är viktigt att palliativ vård rutiner utvärderas för att optimera 

vårdgivarnas insatser. Många aspekter finns studerade och dokumenterade. En granskning av 

dokumenterad litteratur kan bidra till ett förbättrat omhändertagande av patienter och anhöriga 

i den palliativa vård processen. 

Syfte

Syftet med detta litteraturstudien är att belysa anhörigas upplevelser vid palliativ omvårdnad i 

hemmet.

Frågeställningar

Hur upplever anhöriga den palliativa omvårdnaden som ges i hemmet? 

Hur kan sjuksköterskan stödja anhöriga vid palliativ omvårdnad i hemmet?
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Metod 

En systematisk litteraturstudie valdes för att på ett bra sätt svara på arbetets syfte och 

frågeställningar. Litteraturstudien sker genom en sökning av vetenskapliga artiklar på 

databaserna PubMed och Cinahl Jmf (Backman, 1998, s.37; s.66; Forsberg & Wengström, 

2003, s.55). Vidare tillämpades inklusions- och exklusionskriterier och samtliga litteratur 

granskades i tre faser.

 Litteratursökning

De databaser som använts i sökning efter vetenskapliga artiklar är PubMed och Cinahl. 

Huvud sökorden var; palliative care, family, home care, support och nurses, experience. 

Huvud sökorden har därefter kombinerats enligt tabell l. 

Tabell 1 Databaser, sökord och sökordskombinationer. Sökningen utfördes 2008-09-01.

Data bas Pubmed Cinahl
1 - Palliative care 33508 11602
2 – palliativ care + family 3016 1839
3 – palliative care + family + home care 1291 383
4 – palliative care + family + home care + support 721 163
5 – palliative care + family + experience 453 281
6 -  palliative care + family + home care + experience 7238 75
7 – palliative care + family + home care + support +  nurses 121 (28) 44 (26)

●  Inom parentes anges antal artiklar som valts ut till granskning.

● Limet: från 1998, vuxen, nursing journal, Engelska.
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Inklusions- och exklusionskriterier

För att avgränsa datainsamlingen och att materialet inriktas mot syftet har inklusions- och 

exklusionskriterier använts. De studier som inkluderades var: studier som beskriver anhörigas 

upplevelse vid palliativ vård i hemmet, vuxna, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, nursing 

skrivna på engelska. Artiklar som publicerades före 1998, studier gjorda på barn och skrivna 

på andra språk än engelska exkluderades. 

Klassificering och värdering av artiklar

Klassificering av studier skedde enligt Staten Beredning för medicinsk utvärdering (SBU/SSF 

1999 s.15-16) och indelades i följande grupper:

Randomiserad kontrollerad studie (C), en prospektiv studie med en slumpvis fördelning av 

patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Prospektiv studie (P) är en studie med en kontrollgrupp och en eller flera experiment grupper 

som jämförs, men utan slumpmässig fördelning.

Retrospektiv studie (R) analyserar man historiskt material, exempelvis journalhandlingar.

Litteraturöversikt (L), studier med en litteraturgenomgång, i bästa fall genom en systematik 

litteraturgranskning, där resultatet redovisas i en analyserande kunskaps sammanställning. 

Kvalitativ studie (K) är en studie där man analyserar data som samlats in genom intervjuer, 

berättelser eller observationer. Syftet är att fördjupa förståelsen för persons upplevelser och 

erfarenheter.

De granskande studiernas vetenskapliga kvalitet bedömdes utifrån en tre gradig skala som hög 

(I), medel (II) eller låg (III) enligt SBU/SSF, nr 4 (1999). 

Kvalitetskriterier för C, P, R, L och K enligt SBU/SSF, nr 4 (1999).

8



Fas 1

En första bedömning av 165 artiklarna gjordes genom att titlar och abstrakt lästes för att välja 

ut de artiklar som motsvarar studiens syfte och frågeställningar.  

Fas 2

De artiklarna från fas 1 som motsvarar syftet beställdes eller skrevs ut via fulltext databaser 

för vidare granskning och bedömning. Artiklarna uppfyllde inklusionskriterierna och syftet 

med vår studie gick vidare till fortsatt granskning. Vid den fortsatta granskningen användes 

granskningsmall.

Fas 3

Kvalitetsbedömning och klassificering genomfördes enligt (se bilaga 2 och 3). Efter 

genomgång inkluderades 14 artiklar. Artiklarnas sammanställdes därefter i tabell: Bilaga nr1. 

Artiklarna som inte överensstämmer med syftet eller där metodologiska svagheter exkluderas 

(SBU/SSF, nr 4, 1999).

Analys 

Efter kvalitetsbedömningen och sammanställningen lästes artiklarna i sin helhet och därefter 

utfördes en innehållsanalys. Innehållsanalys gjordes för att bearbeta artiklarnas huvudresultat 

på ett systematiskt sätt för att känna igen och finna homogent mönster i artiklarnas resultat 

jmf (Forsberg & Wengström, 2003, s.146). Det första steget i analysarbetet var att läsa 

igenom utvalda artiklar upprepade gånger för att få en helhetsbild av artiklarnas innehåll. 

Sedan togs textenheter ut på original språket som senare översättas till svenska. Efter det 

sorterades innehållet i områden som hemmiljö, ansvarstagande, trygghet och förestående död. 

Nästa steg var att bearbeta materialet ytterligare för att finna liknande mönster vilket 

resulterade i subkategorier. De subkategorier som beskrev liknande mönster sorterades 

därefter under kategorier. Analysen av de fjorton artiklarna resulterade i följande fyra 

kategorier: anhörigas upplevelse av att vårda i hemmiljö, anhörigas ansvar och upplevelse vid 

palliativ vård i hemmet, anhörigas upplevelse av trygghet och stöd och anhörigas upplevelse 

av förestående död.
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Etiska överväganden

Eftersom detta är en litteraturstudie krävs inget särskilt tillstånd från någon etisk kommitté. 

Studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska riktlinjer har diskuterats har 

beaktats. Alla artiklar som motsvarade syftet och inklusionskriterierna och som värderats 

medel och hög har inkluderats i litteraturstudien och alla resultat som stöder respektive inte 

stöder har presenterats jmf (Forsberg & Wengström, 2003, s.73-74).

Resultat

Fjorton artiklar som uppfylld syftet analyserad med hjälp av innehållsanalys och fyra 

kategorier framkom. Resultatet bygger på vetenskapliga artiklar utförda med kvalitativ metod 

och publicerade under de senaste tio åren (1998-2008). Studierna är utförda i länderna Sverige 

Kanada, Australien, Hongkong, Storbritannien och USA. Artiklarnas klassificering och 

värdering presenteras i bilaga 1.

Anhörigas upplevelse av att vårda i hemmiljö

Begränsningar i det sociala livet    

I Cain, Maclean och Sellick (2004) studie enligt artikeln beskrev anhöriga att som vårdare till 

en döende person kändes det som ett helt nytt arbete, en ny situation och omständigheter som 

i sin tur ledde till ett nytt liv, en ny roll i livet och en helt ny livsstil.

I tre studier framkom det att anhöriga upplevde att de fick ny livsstil och den nya stilen ledde 

till begränsningar i det sociala livet. De upplevde att hemmets miljö och atmosfär blev helt 

förändrad (Rhodes & Shaw 1999; Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker & 

Wildershoven, 2003; Cain, Maclean & Sellick, 2004).

Anhöriga upplevde en plötslig känsla av social isolering och ensamhet på grund av för mycket 

arbete hemma när det gällde att vårda den döende (Rhodes & Shaw 1999; Brobäck & Berterö 

2003; Proot et al 2003; Milberg, Strang & Jakobsson, 2004).

Studien visar att anhöriga inte vågar lämna sin döende anhörige ensam även för korta stunder. 

De är rädda för att komplikationer kan uppstå eller att den anhörige dör plötsligt om dem 
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lämnar hemmet. De skulle aldrig förlåta sig själva om deras sjuka anhörig skulle dö ensam 

(Brobäck & Berterö, 2003).

Anhöriga kände sig isolerade hemma och livet präglades av rädsla och osäkerhet inför döden. 

De var rädda att den sjuke skulle lida av smärta eller annan fysisk dysfunktion den sista tiden i 

livet. De var rädda för att inte kunna ge den hjälp som den sjuke anhörige behövde vid livets 

slut (Proot et al, 2003). 

I Rhodes & Shaw (1999) framkom att anhöriga hade dåligt samvete om de lämnade den sjuke 

ensam hemma.

Vård i hemmiljö

Anhöriga upplevde att det måste få ta tid att anpassa sig och förbereda sig till den nya 

situationen och förändrade hemmiljön, framför allt från början när allt präglades av osäkerhet 

och kaos på grund av många nya instrument, utrustningar, hjälpmedel, främmande ansikten 

och människor. De var tvungna att helt ändra sin livsstil och sina vanor (Rhode & Shaw 1999; 

Brobäck & Berterö 2003; Proot et al, 2003).

Anhöriga uttrycker en känsla av isolering vid palliativ vård i hemmet på grund av en stressig 

och jobbig ny situation präglad av nya rutiner och vanor som i sin tur leder till sårbarhet och 

dåligt emotionell och fysisk hälsa (Brobäck & Berterö, 2003).

Anhöriga beskrev den nya situationen som att förlora sitt privatliv eftersom främmande 

människor vistas omkring i lägenheten och inskränkte på deras privatliv (Cain, Maclean & 

Sellick, 2004; Rhodes & Shaw, 1999).

Närstående upplevde att den nya svåra situationen präglades av tungt arbetet hemma vilket 

leder ofta till konflikt och försämrade relation mellan anhöriga och den döende. Anhöriga 

beskrev att tröttheten är den viktigaste faktorn när det gäller humörsvängningar. Orolighet och 

förvirring är känslan hos närstående redan från början innan de anpassar sig till den nya 

situationen (Brobäck & Berterö, 2003).

I Wennman-Larsen & Tishelman (2002) studie uppgav anhöriga att de valde att ge vård i 

hemmet, för att uppfylla den sjukes önskemål att få dö hemma, eller att vara hemma så länge 
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som möjligt. De personer som hade cancersjukdom kände sig trygga i hemmiljö och ville dö i 

sin egen säng. 

I Appelin och Berterö (2004) studie framkom det att vara tillsammans med sin familj skapar 

trygghet och att den sjuke känner värme samt känner sig älskad och behövd.  Andra faktorer 

som var av betydelse vid vård i hemmet var att den sjuke kunde bibehålla sina vardagsrutiner, 

som exempel hygien och matvanor.   

Anhörigas ansvar och upplevelse vid palliativ vård i hemmet

 Känslor hos anhöriga 

Anhöriga beskrev en känsla av otillräcklighet, oro och osäkerhet på grund av förändring i livet 

vid palliativ vård i hemmet, vilket orsakar en förändrad roll och förändringar i dagliga 

aktiviteter som till exempel deras egna matvanor (Cain, Maclean & Sellick, 2004; Rhodes & 

Shaw, 1999).

Närstående sökte aktivt efter information om sjukdomens praktiska behov. Ovissheten om den 

döendes vårdplanering upplevdes som utanförskap och främmande i palliativ vård. De kände 

sig otillräckliga på grund av bristande information angående olika typer av hjälp och stöd i 

hemmet (Bröbäck & Berterö, 2003).

Fysisk och psykisk påverkan

I studien beskrev de närstående att det var svårt att vårda en döende person hemma. Det krävs 

oerhörda personalresurser vilket i sin tur ledde till en känsla av att man överlämnade ansvar. 

De beskrev det som arbetskrävande och stressande, speciellt nattetid, eftersom de inte kunde 

sova bra. Det blev bara några timmars sömn per natt (Cain, Maclean & Sellik, 2004).

I Milberg, Strang och Jakobsson, (2004) framkom också att bristande kunskap om den sjukes 

sjukdom leder till fysisk och psykisk problem som depression, dåligt apatit, muskel tension, 

sömnproblem hos närstående.

Anhöriga uttrycker ensamhet som i sin tur leder till sårbarhet vilket ökar behovet av 

emotionellt stöd. De beskrev att vårdandet av en döende person jämförs med att ha ett nyfött 
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barn. De hade aldrig kunnat föreställa sig hur tungt och svårt det skulle bli. De upplevde en 

känsla av otillräcklighet och en känsla av fysisk och psykisk utmattning (Proot et al, 2003).

Ekonomisk påfrestning

Anhöriga beskrev att de var tvungna att lämna jobbet under långa perioder vilket ledde till 

sämre ekonomi. De fick i värsta fall leva på socialbidrag. Anhöriga trodde att den dåliga 

ekonomin skulle ge dålig utveckling i framtiden (Cain, Maclean & Sellick, 2004; Rhodes & 

Shaw, 1999).

Förändring i den sjukes hälsa

Anhöriga upplevde att den avvikande mentala och emotionella förändringen ledde till ökad 

stress (Cain, Maclean & Sellick, 2004).

I Rhodes och Shaw (1999) samt Proot et al (2003) studier beskrev anhöriga att kunskap om 

och kontroll av smärta hos den döende gav en positiv känsla och upplevelse hos både den 

anhöriga och den döende, eftersom det påverkar deras emotionella tillstånd på ett positivt sätt.

Campbell (2006) studie visar att behandlingen för cancersjuka är bättre i hemmiljö än på 

sjukhus därför att de har bättre tillsyn i hemmet än på sjukhuset. Anhöriga har bättre kontroll 

och observation samt de kan skaffa sig kunskap om olika tecken hos den cancersjuke, till 

exempel när smärtan utbreder sig. 

Steinhauser, Christakis, Clipp, (2000) har i sin studie bland annat upptäckt att de närstående 

kände ett behov att lära sig om fysiska och psykosociala faktorer som förändrades inför 

förestående död. Av resultatet framgick också att få hjälp med bra smärtlindring är viktigare 

än att få dö i hemmet.

Anhörigas upplevelse av trygghet och stöd

Stöd

Emotionellt stöd från personalen och hjälp från familjen samt vänner leder till en positiv 

upplevelse att inte vara ensam i sin roll som vårdare (Proot et al, 2003).
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Anhöriga uttrycker trygghet när det var lätt att få kontakt med sjuksköterskan. De upplevde ett 

positivt psykiskt stöd när de hade bra kontakt med sjuksköterskan, eller de hade någon att 

fråga angående vården av den döende (Rhodes & Shaw, 1999; Holmberg, 2006; Main, 2002).

Wennman-Larsen och Tishelman (2002) visar i en undersökning att välfungerande samarbete 

mellan sjukvård och hemmet var mycket betydelsefull, eftersom anhöriga tyckte att läkare och 

sjuksköterska var en källa till stöd för att kunna sköta anhörig med cancersjukdom i hemmet.

Att sjuksköterskan gav information, stöd och tröst upplevdes positivt. Behovet av emotionellt 

stöd för att inge hopp även i sista skedet upplevdes som viktigt av de närstående. Många 

tycker att även om chansen för att överleva är litet krävs det bara ett ord, en lite blick och lite 

omtänksam, då känner dem lättnad och mår psykisk bättre (Kirk, Kirk & Kristjanson, 2004, 

Appelin och Berterö, 2004). 

Stödet från Sjuksköterskan var betydelsefullt för anhöriga och patienten. För att patienten inte 

ska behöva vara orolig eller känna ångest och otrygghet vid livets slutskede. De närstående 

kände sig nöjda och tillfredsställda när anhöriga fick god omvårdnad och den hjälp hon 

behövde (Mok, Chan, F., Chan, V.,Young, 2003).  

I Appelin och Berterö (2004) studie betonar att stöd från sjuksköterska till patienten är mycket 

viktigt för att patienten kan förstå sin sjukdom och hur de kan uppnå välbefinnande. 

Anhöriga upplevde att vårdpersonalen inte brydde sig om dem, eftersom ingen frågade om 

deras upplevelser, känslor eller hälsa. De uttryckte att hela vårdpersonalens styrka och 

omvårdnad fokuserades på patienten. Dessa faktorer ledde till att anhöriga kände sig oroliga, 

ledsna och arga. De ansåg att det professionella teamet, resurser och stödsystemet inte var bra 

och på grund av att det kände de osäkerhet (Bröbäck & Berterö, 2003, Main 2002).

Head (2003) tycker att vännernas delaktighet är också en viktig faktor för att göra det lättare 

för patienten när det gäller palliativt vård. De kan dämpa deras skuldkänslor till exempel 

genom att trösta eller hjälpa till vid behov.
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Information, delaktighet och kunskap 

Närstående upplevde bristande information från vårdpersonalen. De vill bevara anhörigas 

integritet eftersom närstående anser att personalen kränker den döendes privatliv i vissa 

intima situationer till exempel vid toalettbesök (Rhodes & Show 1999; Brobäck & Berterö 

2003).

Närstående uttryckte behov av information om situationen, praktiska saker, information om 

medicin och sjukdoms process samt tillgänglighet till professionella vårdare (Proot et al, 

2003; Milberg, Strang & Jakobsson, 2004).

Anhöriga uttrycker vidare att bristande information leder till känsla av otillräcklighet och 

okunnighet. Bekräftelse som en del av vårdteamet gav en positiv upplevelse (Brobäck & 

Berterö, 2003; Milberg, Jakobsson & Strang, 2004; Proot et al, 2003).

Anhöriga ansåg att en kontinuerlig och tillgänglig information om vårdformen bidrog till 

säkerhet, en lugn känsla och tillit till sjuksköterskan och som hjälper till att förbättra deras 

coping förmåga (Main, 2002; Holmberg, 2006).  

Närstående uttryckte också bestörtning över att ingen ställde frågor om deras kära döende 

trots att det var de som visste och kände honom/henne bäst.  De ville och önskade få vara mer 

aktiva i omvårdnaden och var en del av vårdteamet (Brobäck & Berterö, 2003; Proot et al, 

2003).

Campbell (2006) studie påvisade att personalen behöver mera kunskap om att vårda patienter 

vid livets slut, samt kunskaper om lidandet hos döende patienter och deras familjer. 

I Mok et al (2003) studie framgick att det är viktigt att sjuksköterskan kan ge rätt 

undervisning om hur anhöriga ska sköta den döende i hemmet, t.ex. hygien, ge medicin eller 

kostråd. 
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Anhörigas upplevelse av förestående död

Samtal inför döden    

I Mok et al (2003) studie tyckte sjuksköterskorna att informera närstående om att patienten 

var döende, är ett svårt budskap. Många närstående har svårt att acceptera beskedet, en del 

blev chockade och ångestfyllda, andra hade lättare att acceptera sanningen, och kände sig 

tacksam för den omvårdnad de fick från sjuksköterska.

Närstående beskrev att det inte var helt bekvämt eller lätt att prata med sin sjuke om 

sjukdomen och om att dö samt att döden var förestående (Main, 2002). 

Tro och hopp

I Mok el al (2003) studie tyckte närstående till patienter med cancersjukdom att information 

om att döden är förestående gör att de har hoppet kvar. Hoppet är en högre makt att till 

exempel be till Gud, leva och tro på Guds kärlek som aldrig dör, tron på Jesus att ett mirakel 

kan inträffa som kan rädda den döende anhörig.

Metod diskussion

Syftet med litteraturstudien var att inhämta kunskap inom valda ämnesområdet genom att 

söka vetenskapliga artiklar på databaserna PubMed och Cinahl Jmf (Backman, 1998, s.37; 

s.66; Forsberg & Wengström, 2003, s.55). För att avgränsa datainsamlingen och att materialet 

inriktas mot syftet har inklusions- och exklusionskriterier använts Willman & Stoltz (2002, 

s.65-66). De inklusions- och exklusionskriterier som uppställdes i uppsatsen utfördes för att få 

med aktuell forskning och få en djupare uppfattning för närståendes upplevelser i vården av 

en familjemedlem i palliativt skede i hemmet. Enligt Granheim och Lundman (2004) ska 

texten översättas exakt och fokus ska vara utsträckt på vad texten faktiskt säger. Samtliga 

artiklar var skrivna på engelska därmed kan delar av informationen i och med översättningen 

till svenska ha tolkats på felaktigt sätt. För att undvika detta har författarna försökt att 

kvarhålla sig textnära i analysförfarandet och varit noga med att kontrollera med 

ursprungstexten för att garantera giltigheten i textenheterna under kategoriseringsfasen. 

Pålitligheten i litteraturstudie stärks därför att båda författarna läst genom artiklarna, och att 

textenheterna har analyserats löpande under arbetes gång och att resultatet har jämställts med 
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innebörden i de granskade studierna som ingått i litteraturstudien. Författarna har försökt att 

avstå från att göra egna tolkningar av textenheterna, vilket förstärks litteraturstudien 

ytterligare. Ytterligare en styrka med denna litteraturstudie är att den bygger på endast 

kvalitativa studier. Dock innebär en litteraturstudie begränsningar, viktig fakta går förlorad 

därför att till exempel kroppsspråk, uttryck och tonläge inte kan tolkas i texten, samt att 

intervjutexter inte finns med i sin helhet. En annan viktig faktor som bör beaktas i denna 

litteraturstudie är att de studier granskats har utförts i olika världsdelar där de kulturella 

aspekterna på vård i hemmiljö inte kan jämställas.

Resultatdiskussion                        

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser vid palliativ vård i 

hemmet. I analysen framkom fyra kategorier; anhörigas upplevelse av att vårda i hemmiljöer, 

anhörigas ansvar och upplevelse vid palliativ vård i hemmet, anhörigas upplevelse av trygghet 

och stöd samt anhörigas upplevelse av förestående död. Enligt vårt resultat har vi kommit 

fram till att närstående hamnande i en svår och stressande situation på grund av den 

progressiva sjukdomen hos den sjuke som leder till försämring av fysiska, psykiska och 

kognitiva funktioner. Dessa faktorer ledde till att närstående hade svårt att bevara familjelivet 

som tidigare.

I vår litteraturstudie framkom att närståendes liv helt förändrades med nya roller och rutiner. 

Närstående upplevde att den nya situationen är stressande, eftersom många nya individer dök 

upp i hemmet (Prott et al, 2003, samt Brobäck & Berterö, 2003).

Utifrån den nya situationen, upplevde de närstående att de fick mycket arbete på grund av 

stort krav av permanent vård och ansvar samt att fylla de olika rollerna som de fick som till 

exempel; vårdare, familjeroll, arbetsroll. I vår litteraturstudie framkom att närståendes sociala 

liv blev begränsat utifrån den nya situationen som vårdare, och de upplevde en känsla av 

social isolering vilket påverkade deras ekonomi negativt eftersom de inte hade tillräckligt med 

tid att arbeta som vanligt. Denna situation ledde till ökat lidande och dåligt välbefinnande och 

en känsla av tung palliativ vård. Den nya svåra situationen påverkade dem negativt, deras 

fysiska förmåga, emotionella och sentimentala känsla liksom deras basala vanor som till 

exempel sömnbehov och aptit. Allt ledde till en känsla av ”slutkördhet” hos anhöriga 

(Brobäck & Berterö, 2003).
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Att bli förstådd är viktigt hos patienter och närstående, känslan av att andra uppfattar 

händelsen korrekt gav positiv stimulans hos dem. Känslan av att bli missförstådd leder till 

undergivenhet, irritation och isolering. Återkoppling eller feedback från patienten och 

närstående leder till känsla av säkerhet, trygghet eftersom de känner sig bekräftad och 

värdefull som människa (Lokensgard, 1997, s.41-44).

När det gäller dåliga relationer och sviktande kommunikation framkom det att de flesta 

anhöriga upplevde otillräcklighet och maktlöshet vars konsekvenser blev sårbarhet, 

utmattning och en känsla att inte klara vårdandet på ett bra sätt. Att information och positiv 

relation blev en grundsten för att bygga en adekvat vård och miljön vid palliativ vård i 

hemmet (Brobäck & Berterö, 2003).

I studien framkom att en sjuksköterskas kontinuitet och tillgänglighet till närstående är 

relaterat till trygghet, tillit, och tröst och en positiv relation mellan vårdpersonalen och 

anhöriga. Att ge tid till feedback leder till en känsla av medarbete, som en del av teamet.  I 

studien framkom att en sjuksköterskas arbete måste vara som en spindel i nätet att bygga en 

triangelrelation mellan anhöriga, läkare och den sjuke (Quinn, 2005).  

Det intressanta är att man måste anpassa sig till den särskilda personen och vara flexibel 

eftersom människornas situationer och omständigheter alltid är olika. Relationen och 

förhållningssättet måste alltid anpassas till individen. Att lyssna på patienten utan att avbryta 

patientens berättelse leder till en bra ömsesidig relation liksom ett bra utbyte av information. 

En viktig faktor i samtalet är att tillåta tystnad, eftersom det ger tid hos äldre att tänka efter 

och berätta mer, som kan vara av stort värde för vårdaren. Att ge tid till samtalet ger en bra 

bild av dig till patienten och närstående eftersom det första intrycket som de har av dig är 

väsentligt vid skapandet av en förtrolighet (Beck- Friis & Strang, 2005, s. 378).  

Sjuksköterskans viktigaste del i samtalet måste vara, enligt SOSFS 1998: 5, en kompetent 

beskrivning för att instruera patienter och/eller närstående och ge lämplig information samt 

följa upp att patienten förstått informationen och kan handla enligt den (Söderkvist, 2001, 

s.93-136).

Resultatet i vår studie påvisar att det bästa sättet att hjälpa anhöriga vid palliativ vård i 

hemmet är att visa stor hänsyn till närståendes subjektiva del. Människor som hamnar i svåra 
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och avvikande situationer har stort behov och är beroende av andras bekräftelse eftersom 

negativa upplevelser leder till att man blir sårbar. Bekräftelse blir då som vitaminer och tar 

bort den negativa personliga känslan. Bekräftelse blir som en bas i vården och utifrån detta 

blir det lätt att bygga upp en bra och idealisk relation mellan anhöriga, patienten, 

sjuksköterska och läkare jmf (Beck- Friis & Strang, 2005, s. 378).  

Individens besvär måste lindras och individen måste känna stöd och förståelse för sitt 

tillstånd.  Att förstärka patientens självförtroende och återvinn hans/hennes självbild är 

viktigt.  Behov av stöd måste tillgodoses för att kunna ge bra omvårdnad vid depression. 

Deprimerade individer vill ha personlig kontakt, kommunikation och bekräftelse, eftersom 

deras självförtroende förstärks om man visar förståelse för hennes/hans tillstånd. Om 

depressionen orsakas av reaktiva depressioner eller kriser är det viktigt att låta individen få 

uttrycka och bearbeta sina känslor och prata om sin problematik (Lokensgard, 1997, 

s.209-212).  

Denna litteraturstudie visar att en del av sjuksköterskans arbete bör vara att stödja närståendes 

olika behov under vårdtiden när det gäller palliativ vård. Sjuksköterskan måste ha ett 

helhetsperspektiv på anhöriga och försöka identifiera de olika faktorer och variabler som kan 

ha stor påverkan på närståendes upplevelse. 

Förslag till fortsatt forskning 

En fortsatt forskning inom palliativ vård och dess symtomlindring är av värde. 

Undersökningen visar att det finns ett behov att höja familjens livskvalitet för att ge den sjuke 

en god vård i livets slutskede. De framtida studierna bör satsa mer på närståendes delaktighet 

och upplevelser vid palliativ vård. Sjuksköterskans förhållningssätt till närstående och deras 

roll i vårdprocessen leder till att närstående få känna sig delaktig i vården. Detta är det första 

steget på vilket hela iden om palliativ vård måste grundas eftersom utan en positiv upplevelse 

kan man inte gå vidare och skapa en bra relation och kommunikation. Men hur bedrivs detta i 

vården idag? Vad finns för kunskap kring olika kulturella behov kring döendet och de 

anhörigas roll och behov?  
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Bilaga 1 översikt över artiklar ingående i analysen.

Författare, 
Land, Årtal

Titel Syfte med 
studien

Typs av 
studie 

Analysmetod Resultat Studie-
 design 
Kvalitet

Appelin & 
Berterö 
(2004) 
Sverige 

Patients’ 
experiences 
of palliative 
care in the 
home. 

Att få en 
förståelse och 
patienternas 
upplevelser av 
att vårdas i 
hemmet av 
sjuksköterskor 
vid livets 
slutskede. 

Kvalitat
iv

Giorgi’s 
fenomenologis 
metod. Deltagare 
n=6 patienter 
intervjuades. 

Patienterna upplever som 
osäker säkerhet. 
Undersökningen visar att 
det fungerar mycket bra 
samarbete mellan 
sköterskor vilket gör att 
patienterna kändes trygga 
att få vård i hemmiljön.

Hög 
kvalitet-I

Brobäck & 
Berterö 
(2003)
Sverige

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

Förklaring och 
identifiering av 
anhörigas 
upplevelse av 
palliative vård i 
hemmet.

Kvalitat
iv 
undersö
kning

Giorgi´s 
fenomenologisk 
metod
6 anhörigas 
intervjuades

Anhörigas upplevelse av 
otillräcklighet på grund av 
bristande information och 
stöd. Anhörigas 
psykologisk och social 
aktiviteter blir stark 
påverkat som i sin tur 
leder till dålig ekonomi på 
grund av stressande och 
svart jobb som vårdare.

Hög 
kvalitet - I

Cain, R., 
Maclean, M 
& Sellick, S. 
( 2004) 
Kanada

Communicat
ion in action 
between 
family care 
givers and a 
palliative 
home care 
team.

Att få förståelse 
hur 
kommunikation 
fungerar mellan 
anhöriga och 
sjuksköterska.

Kvalitat
iv 
undersö
kning

Intervju i fokus 
grupper/tematisk 
analys
42 personer 
intervjuads.

Anhörigas upplevdes svår 
och konstant krävande 
palliative vård i hemmet 
vilket i sin tur bidrag till 
social isolering och dålig 
ekonomi.

Låg 
kvalitet - III

Campbell (2006) 
Kanada.

Palliative 
care 
consultation 
in the 
intensive 
care unit.

Vårda en nära 
familjemedlem
I palliativt skede 
i hemmet 
fungerar lika bra 
som på sjukhus.

Kvantit
ativ

kvasi-experimentell 
design. n=38 
Jämförelse mellan att 
vara svårt sjuk på 
sjukhus eller i 
hemmiljö.

Familjen är en viktig del i 
att vårda en nära 
familjemedlem i palliativt 
skede.

Hög 
Kvalitet - I
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Head (2003) 
USA. 

Palliative 
care for 
persons 
with 
dementia

Att livskvalitet 
ökar för demens 
sjuka lidande 
som fick vård i 
hemmet efter 
utskriven från 
sjukhus.  

Kvalitat
iv

Fallstudie, texter och 
skrivna berättelse.

Anhöriga trösta och får 
stöd från sjuksköterskor 
att vårda den sjuke 
familjemedlem i hemmet i 
slutskede 

Hög 
kvalitet - I

Holmberg, L. 
( 2006)
Sverige

Communicat
ion in action 
between 
family 
caregivers 
and a 
palliative 
home care 
team.

Att få förståelse 
hur 
kommunikation 
fungerar mellan 
anhöriga och 
sjuksköterska.

Kvalitat
iv

Kvalitativ 
innehållsanalys
Fallstudienarrative 
berättelse i form av 
dagbok
1 deltagare.

Anhöriga upplevde 
skärhet och tillit vid en 
brå kommunikation med 
vårdteamet vilket i sin tur 
leder till en positiv 
empowerment

Låg 
Kvalitet- III

Kirk, P. Kirk, I 
& Kristjanson, L 
J. (2004)

Kanada och 
Australien

What do 
patients 
receiving 
palliative 
care for 
cancer and 
their 
families 
want to be 
told?

Att ta emot 
feedback från 
patienter som 
fick palliativ 
vård och deras 
närstående från 
omväxlande 
etniska med 
olika 
bakgrunder, och 
med erfarenheter 
kunna upptäcka 
processen och 
om de var nöjda 
med 
informationen de 
fick under 
sjukdom 
förloppet.

Kvalitat
iv

Semistrukturerade 
ensamintervjuer.
Urvalet  var  att 
cancersjuka patienten 
som  registrerade  i 
palliativa 
omvårdnadsprogram
met. Deltagare skulle 
vara över 18 år 
 semistrukturerade 
Patient (n=37) och 
närstående (n=35) 
intervjuades i 
separat. 

Information som ges är 
lika viktig som innehåll. 
Timingen, skötseln, 
upplysning som 
informerad och attityden 
av den som givna 
meddelandet var kritiskt i 
processen.

Hög 
kvalitet -I

Main ( 2002)
UK

Managemen
t of relatives 
of patientens 
who are 
dying.

Att undersöka 
anhörigas 
upplevelse vid 
palliative vård. 

Kvalitat
iv

Ostrukturerad 
intervju
22 deltagares 
intervjuades.

Anhörigas upplevelse av 
stort behöv av 
information, kunskap och 
psykosocial stöd.

Låg
kvalitet - III
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Milberg, Strang 
& Jakobsson 

(2003)
Sverige

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

Att få förståelse 
och anhörigas 
upplevelse av 
maktlöshet och 
hjälplöshet i 
palliativ vård i 
hemmet.

Kvalitat
iv och 
kvantita
tiv 
analys

Cross- sectional
Anket frågor
233 deltagares

Anhörigas upplevelse av 
maktlöshet och hjälplöshet 
är strikt relaterat till 
känsla av frustration och 
otillräcklighet som i sin 
tur leder till spykisk och 
fysisk symtom.

Hög 
kvalitet -I

Mok et al, (2003) 
HongKong  

Family 
experience 
caring for 
terminally ill 
patients with 
cancer in 
Hongkong. 

Att  undersöka 
hur  kinesiska 
anhöriga 
upplever av att ta 
hand  om  svårt 
sjuka  patienter 
och  hitta 
meningsfull  i 
livet  och  frid  i 
hjärta  och  sinne, 
och  inverkan  på 
de  viktiga 
vårdgivarna  för 
de  terminalt 
sjuka.

Kvalitat
iv

Grounded theory 
semistrukturerade 
intervjuer närstående 
(n=24). 21 kvinnor, 3 
män.

Anhöriga anser att deras 
insatts är viktigt och 
meningsfullt. Orientering 
skall vara personligt 
anpassad.

Medel 
kvalitet -II

Proot et al 
( 2003) 
Kanada

Vulnerabilit
y of family 
caregivers in 
terminal 
care at 
home; 
balancing 
between 
burden an 
capacity.

Att undersöka 
anhörigas 
upplevelse och 
behövs vid 
palliativ vård i 
hemmet.

kvalitati
v

Grunded theory 
intervju
Semistrukturerande 
intervju
13 införmater.

Trötthet och burn out 
uppkommer som resultat 
av sårbarhet.
Faktorer som minskar 
sårbarhet är: social 
aktiviteter, troende, brå 
kontroll, tillfredsställe och 
brå stöd hos anhörigas.

Hog 
kvalitet -I
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Rhodes & 
Shaw (1999)
UK

Informal 
care and 
terminal 
illness: 
Health and 
social care 
in the 
community.

Att få förståelse 
av anhörigas 
upplevelse av 
fysisk, praktisk 
och emotionell 
stöd vid palliativ 
vård.

kvalitati
v

Semistrukturerad 
intervju/tematisk 
analys
33 deltagare

Hjälp och stöd blir väldigt 
viktigt när det gäller att 
klara på en brå sätt 
palliativ vård hos anhöriga

Hög 
kvalitet -I

Steinhauser, 
K E et al. 
(2000)
USA.

Factors 
Considered 
Important at 
the End of 
Life by 
Patients, 
Family, 
Physicians, 
and Other 
Care 
Providers.

Att 
överenskomma 
de faktorer som 
bedöms viktig av 
patienter, 
anhöriga, och 
läkare vid livets 
slutskede.

Kvalitat
iv
DS

Studien  är  cross-
sectional  stratifierad 
randomiserad  studie. 
Undersökningar 
mejlades  till  totalt 
2000  personer 
(N=2000).
(ANOVA.metod, 
deskriptiv statistik)

26 saker tycktes 
betydelsefulla I de fyra 
grupperna. 8 av sakerna 
var mycket viktiga för 
patienterna men inte så 
viktiga för läkarna. 10 
ämnen hade breda 
variationer i alla 
grupperna. Alla rankade 
smärtfrihet som viktigast 
och att få dö hemma som 
minst viktigt ibland de 9 
största sakerna. 
att smärtfri, god 
kommunikation med 
läkaren, förberedelse för 
döden är viktigt för alla. 

Medel 
kvalitet -II
DS

Wennman-
Larsen & 
Tishelman 
(2002) 
Sweden.

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

Anhöriga till 
sjukcancer 
patienten kände 
sig att de fick en 
ny livssituation 
och att samarbete 
mellan doktor, 
sjuksköterska 
och familjen som 
gör de uppleva 
trygga.

Kvalitat
iv.

Inspelade 
telefonintervjuer/
konstant komparativ 
analys. 

Vård personalen 
resonemang om varför 
anhöriga brydde sig för 
deras familjemedlem 
hemma. Om vård i 
hemmet är att vara ett 
positivt alternativ till 
sjukhusvård, individuella 
förväntningar bör beaktas 
vid planering stödjande 
vård.

Medel 
Kvalitet- II
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Bilaga 2: Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. 

Kvalitetskriterier för K enligt SBU, 1999 (4, kapitel 4 sidan 8). 

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 kommunikation.

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven, 

metod/analys ej tillräckligt beskriven 

eller bristfälligt resultat redovisning.

Bilaga 3 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ och 

kvalitativ metod.

                I=Hög   II=Medel                 III=Låg

 

C- prospektiv randomiserad studie. store 

välplanerad och genomförd 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 

för stort bortfall. 

P - Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska metoder.

_

Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma statistiska 

metoder
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R - Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska metoder (t.ex. 

Multivariant analys, fallkontrollmetodik etc.). 

Lång uppföljnings tid.

L - Noggrann litteraturgenomgång, 

välredovisat patientmaterial, ofta i tabellform. 

Väldokumenterat lärobokskapitel.

Begränsat patientmaterial otillräckligt 

beskriven, allt för kor uppföljning och 

inadekvata statistiska metoder.

Redovisning utan källhänvisning och med 

ofullständig underbyggda slutsatser
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