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Abstrakt 

BAKGRUND: En konfrontation och möte med döden sker för de flesta genom 

ens egen eller en närståendes svåra sjukdom. Att vara anhörig till en svårt sjuk 

person är inte en enkel roll och för många anhöriga kan detta vara en ny och 

skrämmande situation. Samtidigt som den anhörige förväntas finnas där och 

stödja den sjuke, bär denne också på en egen sorg. SYFTE: Att belysa 

närståendes upplevelser vid vård i livets slutskede av en anhörig i hemmet. 

METOD: Litteraturstudie med 15 artiklar inkluderade, materialet analyserades 

med innehållsanalys. RESULTAT: Analysen mynnade ut i fem kategorier samt 

21 subkategorier. Resultatet visade på att anhöriga upplevde en rad negativa 

känslor i samband med vårdandet av en svårt sjuk eller döende anhörig, men 

också positiva känslor som till exempel tillfredställelsen av att veta att ha gjort allt 

för den sjuke. Stöd var en viktig komponent i vårdandet av en anhörig, stödet 

kunde både komma från vårdpersonal, familj och vänner. 

DISKUSSION/SLUTSATS: Att se även den anhörige i vårdandet av en svårt 

sjuk i hemmet, borde vara av stor vikt för sjukvårdspersonal för att kunna lindra 

både den sjukes och dess anhörige lidande. 

 

 

Nyckelord: Anhörig, hemmet, litteraturstudie, livets slutskede, upplevelser   
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Bakgrund  

Vid sjukdom så förväntas det att läkare och andra experter ska kunna hjälpa, ge 

någon form av behandling, så att man blir frisk. Vid vissa svåra sjukdomstillstånd 

lyckas inte alltid detta. Sjukdomen tar överhand och den vård och behandling som 

ges är inte längre kurativ, utan övergår till att bli palliativ. Målet är att genom 

olika insatser skapa bästa möjliga livskvalitet den sista tiden i livet. Palliativ vård 

förknippas ofta endast med cancervård, vilket inte stämmer, med palliativ vård 

menar man att vården ska vara lindrande och stödjande för personer som har en 

sjukdom som ej är möjligt att bota och tillståndet är sådant att det bedöms som att 

livet närmar sig sitt slut (Widell, 2003, s. 14-15). 

  Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder täckelse eller 

mantel. Mantel används som symbol för omsorg, beskydd och djup mänsklig 

solidaritet (Socialstyrelsen, 2004, s. 9). Palliativ vård är en vårdfilosofi och vården 

ska kunna bedrivas där den sjuke befinner sig, det vill säga den sjuke måste inte 

befinna sig på en särskild enhet utan kan var hemma, i ett särskilt boende eller på 

sjukhus (Widell, 2003, s. 16). 

  Långt in på 1900-talet var döden en naturlig del i människors liv. 

Medellivslängden var betydligt kortare då än i dag för både män och kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 7). Behandlingsmöjligheter vid sjukdomar var små. Den 

sjuke vårdades oftast i hemmet. Hela familjen var delaktig vid dödsfallet. Döden 

synliggjordes och var ett naturligt avslut på livet (Widell, 2003, s. 21). Jacobsson, 

Johansson, Persson och Gaston-Johansson (2006) undersökte ett urval av dödsfall 

under 2001 i Västra Götaland och kom då fram till att närmre 98 % av alla 

dödsfall undersökta skedde utanför det privata hemmet. 

  Olika aspekter av döden väcker hos de flesta människor känslor av obehag och 

ångest. En konfrontration och möte med döden sker för de flesta genom ens egen 

eller en närståendes svåra sjukdom. Det väcker många främmande känslor och en 

osäkerhet på hur man ska hantera dessa och om de är ”riktiga”. Döden kan vare en 

kris både för den sjuke och för dess närstående (Kallenberg & Ternestedt, 2005, s. 

81-83). En kris är när ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är 

tillräckliga för att man ska kunna bemästra den livssituation man hamnat i. En 

traumatisk kris kan vara då en nära anhörig dör, ekonomiska problem eller när 

man plötslig bli av med arbetet. En kris kan också utlösas av något som tillhör det 
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normala i livet, en utvecklingskris eller livskris. En sådan typ av kris kan till 

exempel vara att föda barn, att pensioneras eller att konfronteras med sin egen 

dödlighet. Alla hanterar kriser olika, beroende på vilken inre personlig betydelse 

det som inträffat har för den drabbade. Viktigt att tänka på är även vilken aktuell 

livsperiod den drabbade befinner sig i, livet ser olika ut och då blir även 

förutsättningarna för att hantera kriser olika (Cullberg, 2006, s. 19-21). 

 

Sverige är ett mångkulturellt och demokratiskt land och bör därför ha en holistisk 

och öppen syn på vården och patienten. Med holistisk syn eller helhetssyn på 

vården menas att man som sjukvårdspersonal ser till hela patienten bestående av 

kropp, själ och ande. Patienten som kropp, själ och ande kan även sättas in i ett 

större sammanhang. Med större sammanhang menar vissa patientens sociala 

nätverk, som kan innefatta familjen och andra betydelsefulla personer (Barbosa da 

Silva & Ljungquist, 2003, s. 20-24, 36). Familjen är en helhet där den sjuke ingår. 

Rollerna i familjen förändras i och med att någon drabbas av en svår sjukdom, 

vilket gör att det är extra viktigt att även betrakta de närståendes situation. Mår 

familjen bra gagnar det troligtvis även den sjuke (Kallenberg & Ternestedt, 2005, 

s. 81). Att vara anhörig till en svårt sjuk är inte en enkel roll och för många 

anhöriga är det en ny och skrämmande situation. Anhöriga uttrycker en ständig 

balansering mellan börda och ork (Andershed, 2005). Appelin, Brobäck och 

Berterö (2005) beskriver att när den sjuke väljer att bli vårdad hemma, anpassar 

sig anhöriga efter det. Äldre talade om att det var en del av det löfte de gav när de 

gifte sig. Barn till den sjuke upplevde att de ville ge tillbaka delar av den kärlek de 

upplevt under sin barndom.  

  Samtidigt som de anhöriga förväntas stödja den sjuke, bär de oftast också på en 

egen sorg. De kan även känna en press, både från sig själv och från omgivningen, 

att de måste ställa upp för den sjuke och finnas där. Ibland glöms dock de 

närståendes egen sorg bort och de praktiska problem de har att lösa. Som 

sjukvårdspersonal bör det var av lika vikt att försöka ge ett bra stöd till familjen 

som till den sjuke. Ett stöd kan vara att erbjuda samtal eller bara tala om att man 

finns där om de behöver det (Ternestedt, 1998, s. 139-141).  
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Enligt Kirkevolds (2000, s. 136-137) tolkning av Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori, är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. 

Kommunikation kan lindra eller förstärka känslan av isolering och ensamhet hos 

den sjuke och dess anhöriga. Kommunikation är en ömsesidig process mellan två 

eller flera människor, vilket kräver initiativ från båda håll. 

  Vård i hemmet av en svårt sjuk anhörig kan inte vara en lätt uppgift, målet med 

omvårdnaden bör därför för sjukvårdspersonal även vara att stödja den anhörige i 

denna process. 

 

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa närståendes upplevelser vid vård i 

livets slutskede av en anhörig i hemmet. 

 

Metod 

Studien som genomförts är en litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008, s. 34) innebär en litteraturstudie att en systematisk sökning görs över 

relevant litteratur inom valda ämne eller problemområde. Sedan ska den kritiskt 

granskas och sammanställas. Litteraturen som ska bearbetas fokuserar på aktuell 

forskning och data som redovisas i vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra 

vetenskapliga rapporter.  

 

Litteratursökning 

Litteratur söktes efter i referensdatabaserna PubMed, Chinal via EBSCO och 

PsycINFO under januari 2010. Med hjälp av sökstrategi samt kriterier för 

inkludering begränsas litteratursökningen till en hanterbar mängd artiklar lämplig 

för vidare granskning (jfr Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 69-70). En 

sökning utfördes med MESH- termer (palliative care, terminal care, family,) och 

fritextsökord (next of kin, ”home care”, experience) se tabell 1. Citationstecknen 

runt ”home care” gjordes för att sökningen skulle tolkas som ett begrepp (jfr 

Willman et al., 2006, s. 68). I sökningen gjordes begränsningar i PubMed och 

Chinal via EBSCO, adult +18, i Psyc INFO gjordes begränsningarna 18 years and 

older samt english. Litteraturen begränsades sedan med inklusions- och 
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exklusionskriterier se tabell 2. Manuell sökning har genomförts utifrån 

referenslistor ur vetenskapliga artiklar.  

 

Tabell 1. Artikel sökning 100129 

 PubMed Chinal via 

EBSCO 

PsycINFO Antal 

relevanta 

träffar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

1. Palliative 

care 

36839 14364 266   

2. Terminal care 37403 8597 4639   

3. Next of kin 747 224 164   

4. Family 680186 85503 188736   

5. ”Home care” 34631 11083 4839   

6. Experience 329738 64566 192187   

7. 1 OR 2 AND 

3 OR 4 AND 5 

AND 6 

62*(8) 21*(0) 12**(1) 8+1 6+1 

* Limits: Adults + 18 

** Limits: Adulthood (18 yrs and older) + english 

Träffar markerade med fet stil är artiklar granskade i olika faser. 

 

Tabell 2. Översikt över inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Språk: svenska eller engelska 

Publikations år: 2000-2010 

Vetenskaplig kvalitet: hög (I) och medel (II) 

Vården sker i hemmet 

Artiklar som handlar om palliativ 

vår av barn (under 18 år) 

Vetenskaplig kvalitet: låg (III) 

Reviewartiklar 

 

Kvalitetsbedömning 

En klassificering och kvalitetsbedömning har gjort av samtliga inkluderade 

artiklar. Kriterier för bedömning av vetenskapligkvalitet är hämtade från SBU & 

SFF rapport nr 3 och 4 (1999). En översikt över kriterier för kvalitetsbedömning 

återfinns i bilaga 1. Artiklarna har även genomgått en noggrann granskning för att 

bland annat kontrollera hur urvalsförfarandet skett, hur väl kontexten är beskriven 

och vilka metoder och instrument som använts. Samt om de har ett etiskt 

resonemang. Granskningsmallen som använts återfinns i bilaga 2. 
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Bearbetning 

Bearbetningen av sökresultatet har utförts i fyra faser (SBU & SFF nr 4, 1999). 

Fas 1 

En första bedömning och genomläsning av 95 titlar och abstrakt. Flertalet träffar 

återfanns i alla databaser, så i praktiken granskades 74 titlar och abstrakt. 

Utifrån den första läsningen gick nio artiklar vidare till fas 2. 

Fas 2 

Dessa nio artiklar har tagits hem och lästs i sin helhet. Utav dessa nio artiklar 

ansågs nio vara relevanta för studiens syfte och gick därför vidare till fas 3. 

Fas 3 

De nio utvalda artiklarna granskades med hjälp av granskningsmall omarbetad av 

Hellzén och Peijert (1999). Granskningsmallen återfinns i bilaga 2. Efter denna 

granskning exkluderades två artiklar på grund av låg kvalitet.  

Fas 4 

Efter den inledande granskningen gjordes en manuell sökning ur de inkluderade 

artiklarnas referenslistor. Här återfanns åtta nya artiklar som passade studiens 

syfte och togs därför hem. Alla dessa åtta artiklar lästes sedan i sin helhet och gick 

vidare för granskning enligt granskningsprotokoll (Bilaga 2). De sammanlagt 15 

artiklar som granskades klassificerades sedan enligt en tre gradig skala (Bilaga 1). 

Samtliga 15 artiklar bedömdes vara av hög och medelkvalitet och inkluderades 

därför i studien, dessa artiklar presenteras i en översiktstabell (Bilaga 3).  

 

Etisk granskning 

När människor används i syfte för att genomföra en studie, måste stor försiktighet 

vidtas för att försäkra sig om att dessa personers rättigheter inte kränks (Polit & 

Beck, 2008, s. 167).  

  En litteraturstudie bygger på redan dokumenterad kunskap. Frågorna ställs 

därför till litteraturen inte till personer direkt. De etiska övervägandena kommer 

därför att ställas till studierna. Endast studier som fått tillstånd från etisk kommitté 

eller där noggranna etiska överväganden har gjorts kommer att inkluderas. Alla 

resultat kommer att presenteras, inte bara de som stöder forskarens egen åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 77).  
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Analys 

Analys innebär att komprimera, minska volymen, på en stor mängd information 

och göra den förstålig, och på så vis identifiera mönster och få fram kärnan i 

resultaten (Forsberg & Wengström, 2008, s. 149-150). I denna litteraturstudie har 

en innehållsanalys genomförts. Av de 15 inkluderade artiklar gjordes en första 

genomläsning. Sedan plockades intressanta delar ur varje artikel ut och översattes 

till svenska. Efter detta lästes allt igenom en andra gång och då användes olika 

färgpennor för att markera textdelar med samma färg som kunde föras in under 

samma subkategori. Dessa subkategorier fördes sedan in under större, mer 

övergripande kategorier, som sedan sammanställdes till ett resultat. Exempel på 

kategorier och subkategorier återfinns i bilaga 4.  

 

Resultat 

I denna litteraturstudie inkluderades femton vetenskapliga artiklar, 12 kvalitativa 

och tre kvantitativa. Nio av artiklarna är ifrån Sverige samt ett från vardera land, 

Canada, Danmark, England, Japan, Lettland och Nederländerna. Alla kvalitativa 

samt två av de kvantitativa artiklarna bedömdes vara av hög kvalitet (I) och en 

kvantitativ artikel bedömdes vara av medel kvalitet (II). Analysen av samtliga 

artiklar resulterade i fem kategorier och 21 subkategorier (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Subkategorier och kategorier 

Kategori Subkategori 

Att bibehålla eller mista kontroll maktlöshet, hjälplöshet, otillräcklighet,  

ensamhet, isolering, skuld, oro, 

ilska/frustration, bundenhet 

Önskan om att göra allt för den sjuke uppleva att ha gjort allt som går,  

samarbete med den sjuke 

En förändrad livssituation förändrat liv, förändrat hem, 

anpassning, osäker framtid, påverkad 

ekonomi 

Behov av stöd utifrån stöd från personal, stöd från 

anhöriga/vänner, information 

Att orka fortsätta förståelse, gå vidare efter förlusten. 
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Att bibehålla eller mista kontroll. Under denna kategori återfinns subkategorierna 

maktlöshet, hjälplöshet, otillräcklighet, ensamhet, isolering, skuld, oro, 

ilska/frustration och bundenhet. 

  Att vårda en svårt sjuk i livets slutskede involverar ett flertal känslor. Maktlöshet 

och hjälplöshet är några av dem. En central komponent till att anhöriga känner 

maktlöshet och/eller hjälplöshet var upplevelsen av att den sjuke lider. Med 

lidande menar man fysiska och psykiska symtom som till exempel smärta, 

trötthet, andnöd, depression och ångest. Visas något av dessa symtom hos den 

sjuke, leder det till en djupare känsla av maktlöshet hos de anhöriga (Milberg, 

Strang & Jakobsson, 2004). Andnöd sågs som ett speciellt stort hot mot 

möjligheten att vårda, då de anhöriga upplevde att det inte fanns mycket de kunde 

hjälpa den sjuke med (Gysels & Higginson, 2009). Koop och Strang (2003) 

skriver att speciellt manliga anhöriga upplevde en känsla av ånger då de 

misslyckats lindra det lidande den sjuke upplevt. De hade förlorat kampen mot 

sjukdomen på bekostnad av den älskade och kände en stor skuld för detta. 

  Anhöriga upplevde en enorm psykisk belastning när den sjukes hälsa 

försämrades och när de fysiska och mentala förändringarna förvärrades (Munck, 

Fridlund & Mårtensson, 2008).  

That a person can change in that way is completely incomprehensible, 

I say. Anyone who had not known her before, but who saw her that 

way for the first time, would have thought she was 80 years old and 

she was 63….  

                                                                    (Munck et al., 2008, s. 583) 

Milberg et al. (2004) skriver, att se den sjuke tyna bort var en stor anledning till 

att anhöriga upplever maktlöshet och/eller hjälplöshet. De tar även upp att det 

bidrar till en känsla av otillräcklighet. Känslan av otillräcklighet handlar om brist 

på resurser och med resurser menar man exempelvis den egna kompetensen och 

inre styrkan, orken att fortsätta. Känslan av otillräcklighet medförde också en 

oönskad känsla av passivitet. Att se den sjuke lida och tyna bort, tillsammans med 

känslan av otillräcklighet bidrog till känslor som ensamhet, skuld och ilska. 

Ensamhet berörde känslan av ensamheten här och nu, likväl som hotet om 

ensamhet i framtiden efter att den sjuke avlidit. Munck et al. (2008) beskriver att 

skuld orsakas ofta av att anhöriga upplever att de aldrig är på rätt plats vid rätt 

tillfälle. Vissa anhöriga har både ett arbete och egna familjer att tänka på och 

känner då skuld över att de negligerar den sjuke. Tanken fanns nästan alltid på 
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den sjuke, inskränkte på den anhöriges livsstil och möjlighet till vila och 

avkoppling. De kände ett konstant ansvar och var alltid oroliga att något skulle 

hända när de inte var där.  

  Skulle något hända med den sjuke när den anhörige inte var där skulle de aldrig 

förlåta sig själva. Anhöriga kände också skuld över att de ibland kände att de 

behövde ta en paus nu och då från rollen som vårdare. Pausen kunde vara 

välbehövlig för att återfå styrka och på så vis orka fortsätta. Flertalet faktorer 

påverkade behovet av att bli avlöst, som till exempel typen av sjukdom den 

drabbade har, hur svårt sjuk denne är och hur lång vårdtiden varit (Brobäck & 

Berterö, 2003). Ilskan som många anhörig kände riktades oftast mot sjukdomen i 

sig, men även mot sjukvården om till exempel diagnosen försenades eller om det 

var svårt att få hjälp när behov uppstod (Milberg et al., 2004).  

  Frustration upplevdes ibland då inte tiden räckte till för att göra det lilla extra 

man önskade göra för den sjuke (Munck et al., 2008). 

  Att vårda en anhörig i hemmet ger ofta känslor som bundenhet och/eller 

isolering. Man är fjättrad till sitt hem och fritid är något man erfarit i det förflutna. 

Orsakerna till detta kan var flera, men några av dem är tidsbrist, trötthet och 

rädsla över att lämna hemmet (Brobäck & Berterö, 2003; Brännström, Ekman, 

Boman och Strandberg, 2007). Rollins och Carlsson (2002) skriver att närmre 

hälften av deltagarna i deras studie upplever sig bunden till hemmet, men endast 

26 % kände sig isolerade. De fann dock en signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor, där kvinnor upplevde sig mer bundna till hemmet än män. Milberg och 

Strang (2004) beskriver att anhöriga upplevde en känsla av isolering då de 

lämnades ensam med hela ansvaret för den sjuke. Eller då de kände att de inte 

sågs som en bidragande resurs i relationen med den sjuke. Andra orsaker till 

känslan av isolering och belastande ansvar, var när den sjuke endast accepterade 

hjälp från den anhörige. 

  Tanken på hur den sjuke skulle dö fanns ofta närvarande. Anhöriga var orolig för 

att deras älskade skulle behöva uppleva en hemsk och smärtfull död. En känsla av 

osäkerhet uppstod också då de anhöriga inte riktigt visste hur den sjuke önskade 

ha det när denne dör, vilket orsakade en rädsla för att misslyckas (Proot et al., 

2003). Att främja överlevnad var viktigt, men när de anhöriga erkänt för sig själv, 

att det var något de inte kunde påverka, och även accepterat detta, riktades fokus 

på att göra saker för den sjuke för att öka välmående. Maktlöshet och hjälplöshet 
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upplevdes när det inte fanns något konkret de kunde bidra med (Milberg & 

Strang, 2003). Ibland uttryckte den sjuke en önskan om en påskyndad död, vilket 

skapade oro hos den anhörige, för det var något de inte kunde hjälpa till med 

(Kalnins, 2006). Anhörigas reaktion på maktlöshet och hjälplöshet inkluderade 

både fysiska och psykiska symtom som huvudvärk, muskelspänningar, aptitlöshet, 

sömnsvårigheter, ångest/oro och depression (Milberg et al., 2004).  

  Milberg och Strang (2003) och Proot et al. (2003) skriver båda att anhöriga ville 

skydda den sjuke från negativa känslor genom att ”vara stark”, inte visa tecken på 

stress och dölja de egna känslorna. Anhörig ville inte orsaka den sjuke någon oro. 

Dock så visade det sig att även den sjuke försöker skydda sina anhöriga från oro. 

Enligt Fisker & Strandmark (2007) var den anhörige oförmögen att fokusera på 

sina egna behov, och tryckte därför undan sin sorg när andra var närvarande. 

  När anhöriga försöker dölja sina känslor blir de spända vilket istället orsakade att 

de började bråka med sina anhöriga, vilket i sin tur ledde till ett dåligt samvete 

(Brobäck & Berterö, 2003).  

  Att bevara någon form av kontroll i den annars så kaotiska och osäkra vardag var 

en önskan som anhöriga uttryckte. Upplevelsen av att ha kontroll fick de genom 

att ta ett omfattande ansvar för både hemmet och den sjuke, de var fysiskt och 

psykiskt tillgängliga 24 timmar om dygnet. När den sjukes hälsa försämrades 

ökade arbetsbördan för de anhöriga som vårdade dem, och de började då gradvis 

förlora kontrollen. Oron över att förlora kontrollen uppstod bland annat när stödet 

från professionell personal inte fanns tillgängligt (Munck et al., 2008). Anhöriga 

utan medicinsk erfarenhet kände stor oro och rädsla över vad de skulle kunna 

klara av och de tvivlade på sina kunskaper och förmågor (Kalnins, 2006). Proot et 

al. (2003) skriver att vissa anhöriga satte gränser över vad de ville och kunde göra 

i vårdandet av den sjuke, för att bibehålla en form av kontroll. Munck et al. (2008) 

skriver dock att anhöriga ville lära sig att hantera medicinska uppgifter så som att 

hantera mediciner, ge injektioner, omläggningar och övervaka dropp, vilket gav 

dem en känsla av kontroll. 

  Anhöriga mötte krissituationer, svåra situationer som hotade känslan av kontroll, 

med strategin ”gå vidare med saker och ting”. Detta var en strategi de använde sig 

av för att fokusera på och hantera situationen här och nu, andra känslor fick vänta 

(Gysels & Higginson, 2009).  
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Önskan om att göra allt för den sjuke. Under denna kategori återfinns 

subkategorierna uppleva att ha gjort allt som går och samarbete med den sjuke.  

  Upplevelsen av att vårda en sjuk anhörig hemma var både positiv och negativ 

(Koop & Strang, 2003). Anhöriga ville vårda den sjuke om detta var dennes 

önskan (Brobäck & Berterö, 2003; Fisker & Strandmark, 2007; Wennman-Larsen 

& Tishelman, 2002). Att vårda hemma underlättade för de anhöriga att kunna 

bedöma om den sjuke hade det bra. Inblandningen i vården av den sjuke var för 

vissa ett ansvar, något de var tvungen att göra och gick inte att ifrågasätta, medan 

andra däremot framhävde att det var kärlek som var orsaken till varför de valde att 

vårda. De hade en önskan om att återgälda de tidigare positiva saker den sjuke 

hade bidragit med till dem (Milberg & Strang, 2003). En annan positiv aspekt av 

att vårda hemma var att kunna uppfylla den sjukes önskan om val av sällskap 

(Milberg, Strang, Carlsson & Börjesson, 2003). Att känna att man gjort det bästa 

för den sjuke var viktigt för de anhöriga. Det var inte bara att något meningsfullt 

hade gjorts för den sjuke, utan det handlade dessutom om anhöriga skulle uppleva 

att de bidragit med en mening under annars meningslösa omständigheter (Milberg 

& Strang, 2003). Enligt Koop och Strang (2003) och Sanos et al. (2007) gav de 

anhöriga en övergripande känsla av att ha utfört något svårt och extremt 

värdefullt. De anhöriga talade ett flertal gånger om att de har gjort allt de kunnat 

och att de givit den bästa möjliga vården. Sanos et al. (2007) skriver även att 93 

procent kände att det var bra för den sjuke att ha blivit vårdad hemma, samt lika 

många ansåg att det varit bra för vårdaren. Enligt Rollins och Carlsson (2002) 

kände sig omkring 80 procent av de anhöriga tillfreds med sina insatser. 

I felt that I had done everything that I could, and I didn´t feel that I 

had neglected anything as far as trying to do for him and so what 

more can you do? 

(Koop & Strang, 2003, s. 133) 

  Rollins och Carlsson (2002) skriver också att de flesta anhöriga upplevde att den 

sjukes livskvalité ökade av att bli vårdad hemma, endast sex procent ansåg att den 

försämrades och lika många ansåg att den var opåverkad. 

  Även när situationen som vårdare blev överbelastande, accepterade anhöriga 

detta som något helt naturligt eller som en vilja att möta den sjukes önskningar. 

Anhöriga tog på sig rollen som stöttepelare, vars uppgift var att uppmuntra och 

stödja den sjuke och för att bibehålla mod och hopp för både dem själv och för 

den sjuke (Munck et al., 2008). Att vårda ansågs endast var möjligt när den sjuke 
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visade att han/hon uppskattade vad den anhörige gjorde för honom/henne. 

Anhöriga förväntade sig en viss grad av samarbete från den sjukes sida (Gysels & 

Higginson, 2009). Brist på stöd från den sjuke upplevdes då till exempel denne 

inte klart och tydligt uttryckte vad den vill. Anhörige som vårdade blev osäker på 

vad denne skulle göra eller vad den sjuke behöver. När den sjuke var missnöjd 

eller till och med motsträvig, upplevde de anhöriga en brist på uppskattning och 

därav även brist på stöd (Proot et al., 2003). Enligt Milberg och Strang (2004) 

kändes situationen mer hanterbar när den anhörige och den sjuke stöttade 

varandra. Brännström et al. (2007) skriver att anhöriga upplevde det svårt att tala 

med den sjuke om den förestående döden, medan Kalnins (2006) skriver att 

anhöriga kände en tröst över att ha gjort vad de kunnat för den sjuke genom att 

tala om döden och den kommande begravningen. 

    Tillfredsställelsen av den vård de ger den sjuke och en positiv känsla av att 

vårda kan minska sårbarheten hos de anhöriga (Proot et al., 2003). 

 

En förändrad livssituation. Under denna kategori återfinns subkategorierna 

förändrat liv, förändrat hem, förändrade roller, anpassning, osäker framtid och 

påverkad ekonomi.  

  När en person blir sjuk förändras dennes liv, men även livet för de anhöriga blir 

förändrat. De behöver anpassa sig till den nya situationen och allt vad sjukdomen 

för med sig, vilket ibland även kräver helt ombytta roller (Gysels & Higginson, 

2009). Brobäck och Berterö (2003) skriver att anhöriga blev chockade när 

cancerdiagnosen bekräftades. De upplevde att de inte var beredd när de kastades 

in i den nya situationen. Anhöriga upplevde att de behövde tid för att förbereda 

sig och acceptera den nya situationen för att kunna bli en vårdare. Samtidigt 

upplevde de svårigheter med att till en del vara vårare samtidigt som de skulle 

vara partner/anhörig. Sanos et al. (2007) skriver dock att de flesta anhöriga 

upplevde att både banden till den sjuke stärktes och banden inom familjen stärktes 

under vårdtiden i hemmet. 

  Begränsad rörlighet, ansvar och att någon är beroende av dig kräver tid och ork, 

speciellt om ansvaret endast ligger hos en ensam anhörig (Gysels & Higginson, 

2009). Fisker och Strandmark (2007) och Proot et al. (2003) skriver, att för de 

flesta anhöriga som vårdade en familjemedlem var det omöjligt att fortsätta med 

egna aktiviteter, de blev begränsade i sina egna livsmönster och vanor. En del 
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anhöriga beskrev situationen som att vara fången i sitt eget hem, medan andra 

räknar med att deras tid kommer. Wennman-Larsen ochTishelman (2002) skriver 

dock att anhöriga betonade att det var viktigt för dem att ha egen tid, för att orka 

fortsätta vårda den sjuke. 

  Anhöriga glömmer ofta bort sina egna behov när de sköter om sina kära, då de 

uppfattar det som att den sjuke har större behov än dem själva. Ibland tänkte de på 

hur viktigt det är att de själva håller sig frisk, då de är den stöttepelare den sjuke 

kan förlita sig på. En del anhöriga talade om att hålla sig frisk av en rent 

instrumentell anledning, för att de skulle kunna fortsätta vårda. De anhöriga som 

hade egna problem med hälsan var rädda att det skulle komma en dag då de inte 

längre skulle kunna göra vissa saker för den sjuke eller att det i så fall skulle ske 

på bekostnad på den egna hälsan (Gysels & Higginson, 2009).  

  Gysels och Higginson (2009) beskriver situationer där anhöriga stötte på 

problem när de skulle ta med den sjuke ut, och hur de undvek detta i framtiden. 

Anhöriga talade även om situationer då en rullstol skulle göra det möjligt för den 

sjuke att följa med ut, men att denne föredrog att stanna inne och missade därför 

värdefull tid med familj och vänner. 

He wouldn´t let us get a wheelchair for him, so he stayed here and I 

went and I´m glad I went. But all the time I was there I felt guilty coz 

he was here on his own and he was missing his grandson´s birthday. 

So it´s trying to find, I try not to let him…stop me doing things, but it 

does; at the end of the day it does. 

(Gysels & Higginson, 2009, s. 156) 

  Många anhöriga kände en sorg när de insåg att sjukdomen hade påverkat den 

sjuke på ett sådant sätt att denne visade drag de inte sett tidigare, innan 

sjukdomen, och detta påverkade relationen dem emellan (Gysele & Higginson, 

2009). Brobäck och Berterö (2003) skriver att när de anhöriga möter det nya jaget 

hos den sjuke, kan det vara svårt att hantera, och trots att det svängande humöret 

kan bero på sjukdomen eller som en reaktion på sjukdomen, så tar de det 

personligt. Enligt Proot et al. (2003) så förekommer det ofta med och motgångar 

när det gäller den sjukes mentala och fysiska funktioner, vilket kan vara svårt att 

hantera för de som vårdar. 

She is often unpredictable, she can be very nice and other time she´s 

pigheaded. Sometimes that´s difficult. But then you have to concider 

why that is, like do you mean that, or is it because your head is 

affected? 

(Proot et al., 2003, s. 116) 
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  Enligt Milberg och Strang (2003) kände de anhöriga att vårda hemma bidrog till 

att mycket tid kunde spenderas tillsammans, i motsats till att den sjuke skulle 

vårdas på sjukhus. Vid vård på sjukhus skulle de anhöriga behöva anpassa sig till 

förutsättningarna där, till exempel begränsningar som besökstider och 

medpatienter som även de är i behov av privatliv/avskildhet. 

  Hemmiljön var bekant för både den sjuke och deras anhöriga, vilket bidrog till 

en känsla av säkerhet/trygghet för de båda (Milberg et al., 2003).               

Brobäck och Berterö (2003) skriver att anhöriga anser att atmosfären i hemmet 

hade en läkande effekt på den sjuke. 

  En del anhöriga upplevde negativa aspekter med att vårda hemma, då det 

medförde ett förlorat privatliv och en förändrad hemmiljö (Milberg et al., 2003). 

Vid palliativ vård i hemmet krävs mycket utrustning och tekniska hjälpmedel. 

Ofta är det så mycket att de anhöriga inte vet var de ska placera dem. Ett rum blev 

ibland mer som ett förråd, istället för att användas till vad det var ämnat till från 

början. I vissa fall gjordes ombyggnader för att anpassa sig till detta (Brobäck & 

Berterö, 2003). Efter att den sjuke avlidit talade vissa anhöriga om en motvilja till 

den plats i huset där den sjuke vårdats. En del anhöriga talade om platsen som 

”the death scene” eller ”the death chamber”, och de ville fly därifrån på grund av 

allt som hänt där och de minnen detta väcker. Vissa löste detta genom att renovera 

rummet där den sjuke avlidit så att det fick en helt ny funktion (Koop & Strang, 

2003).  

  Ett av de största hoten mot vårdandet var osäkerheten om framtiden. Anhöriga 

fann det väldigt jobbigt att inte veta vad som skulle hända (Gysels & Higginson, 

2009). De anhöriga önskade att personalen skulle veta vad som kommer hända 

med den sjuke. Till exempel att läkaren skulle kunna med ganska stor säkerhet 

förutsäga hur lång tid den sjuke har kvar (Milberg & Strang, 2004).  

  Om den sjuke var för trött för att äta med den anhörige eller med familjen, sågs 

detta som ett tecken som indikerade försämring. Eller om den sjuke valde att tala 

om ämnen som symboliserade döden sågs även detta som tecken på en nära 

förestående död, sådana ämnen kunde vara den sjukes beskrivning av 

cancerknölar i kroppen eller tydliga önskningar om den egna begravningen 

(Milberg & Strang, 2004). 

  Att vårda hemma kan innebära ekonomiska bekymmer, då den anhörige kan 

behöva vara sjukskriven för att kunna vårda den sjuke (Brobäck & Berterö, 2003). 



 14 

Proot et al. (2003) tar även upp att alla de hjälpmedel, mediciner och stöd som 

kunde tänkas behövas inte alltid täcktes av den sjukes försäkring, vilket även det 

orsakade ekonomiska bekymmer. 

 

Behov av stöd utifrån. Under denna kategori återfinns subkategorierna stöd från 

personal, stöd från anhöriga/vänner och information. 

  Stöd innefattar flera olika former av stöd, emotionellt stöd, instrumentellt stöd 

och informationsrelaterat stöd. Det så kallade instrumentella stödet kan innehålla 

praktisk hjälp med den dagliga vården av den sjuke, tillhandahålla hjälpmedel, 

hjälp på natten om det skulle behövs (Proot et al, 2003), och andra delar relaterat 

till det vardagliga livet som hushållsuppgifter och sociala aktiviteter. Ett exempel 

var om vänner kunde skjutsa den anhörige till en aktivitet och sedan besöka den 

sjuke undertiden (Milberg & Strang, 2004). Det emotionella stödet handlar om det 

stöd som upplevs genom sociala kontakter och kommunikationen med andra 

människor, att hjälpa den anhörige att bibehålla känslan av kontroll, att respektera 

den anhöriges val av dess engagemang i vården omkring den sjuke, bekräfta den 

vård de utför och att lyssna på dem (Proot et al., 2003). Emotionellt stödjande 

attityder beskrivs som att vara positiv, snäll, visa respekt, lyssna, placera 

individen i centrum, vara ärlig. Icke stödjande attityder är brist på respekt och 

värme, en attityd av överlägsenhet, var stressad, inte lyssna eller vara för upptagen 

(Milberg et al., 2003; Milberg & Strang, 2004; Rollins & Carlsson, 2002). Enligt 

Proot et al. (2003) kan emotionellt stöd underlätta för en känsla av 

tillfredsställelse, minska rädsla, osäkerhet och ensamhet hos de anhöriga. 

  Informationsrelaterat stöd inkluderade bland annat information om prognos och 

förväntade komplikationer, instruktioner om hur man kan hjälpa den sjuke och 

information om mediciner och hjälpmedel (Proot et al., 2003). Ett sätt för de 

anhöriga att samla information om hur de skulle vårda den sjuke var genom att 

vara med när sjukvårdspersonalen var där. Ett annat var att vara rak på sak och 

fråga efter information, vissa anhöriga gjorde inte detta trots att de ville veta 

(Brobäck & Berterö, 2003). Flera anhöriga uttryckte det så här: ”you have to be 

active by your self, if you do not ask- you will not get any answers” (Brobäck & 

Berterö, 2003, s. 342). 

  Att bli sedd som en person och att bli inkluderad i vården omkring den sjuke var 

en viktig del för de anhöriga. De upplevde att hela ansvaret låg på dem och ibland 
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blev detta en tung börda (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Fokus från 

sjukvårdspersonal låg på den sjuke och ingen hörde med dem hur de mådde. 

Flertalet anhöriga ville ogärna tala med sjukvårdspersonalen om sina behov för de 

trodde inte att det var acceptabelt att göra det och de ville inte att deras behov 

skulle gå före den sjukes. Anhöriga uttryckte känslor som utanförskap. Ingen 

frågade dem om deras åsikt trots att det är de som känner den sjuke bäst (Brobäck 

& Berterö, 2003). 

  Enligt Munck et al. (2008) upplevde sig de flesta anhöriga nöjd med det stöd de 

mottagit från sjukvårdspersonal i olika situationer, men när detta professionella 

stöd blev bristfälligt upplevde de att de förlorade kontrollen över situationen. 

  Enligt Rollins och Carlsson (2002) så påverkade längden på kontakten med 

sjukvården på hur den upplevdes. Brännström et al. (2007), Milberg och Strang 

(2004) och Wennman-Larsen och Tishelman (2002) skriver att tillgänglighet var 

en viktig aspekt angående sjukvårdspersonal. Positivt var att sjukvårdsteamet 

fanns där 24 timmar om dygnet och att de alltid gick att kontakta även om det 

handlade om små bagatellartade saker, det gav de anhöriga en känsla trygghet. 

Munck et al. (2008) skriver dock att vissa anhöriga drog sig för att kontakta 

vården om det gällde småsaker, detta speciellt om avståndet till den sjukes hem 

var stort. 

  Brist på stöd från sjukvårdspersonal upplevdes när dessa inte fanns tillgängliga 

eller hjälpmedel inte gick att tillgå och detta var viktigt för att göra det möjligt för 

den sjuke att kunna stanna hemma (Proot et al., 2003).  

  Ett problem anhöriga upplevde med sjukvårdspersonalen var att det var många 

nya människor som rörde sig i deras hem. De upplevde det svårt att möta så 

många nya ansikten (Brobäck & Berterö, 2003; Rollins & Carlsson, 2002). Att 

erhålla skräddarsydd vård i hemmet underlättade för de anhöriga att bibehålla det 

vardagliga livet i så stor utsträckning som möjligt och det gav dem en känsla av 

frihet (Brännström et al., 2007). 

  Stöd från familj och vänner var viktigt, en del anhöriga upplevde brist på detta 

till exempel om endast den sjuke uppmärksammades (Proot et al., 2003). De 

uttryckte dock uppskattning till de som givit dem en hjälpande hand eller tagit sig 

tid och visat dem omtanke. Anhöriga kände att ett stort socialt nätverk hjälpte 

dem att hantera hotet om att känna sig isolerad (Gysels & Higginson, 2009).  

 



 16 

Att orka fortsätta. Under denna kategori återfinns subkategorierna förståelse och 

gå vidare efter förlusten. 

  Att vårda en svårt sjuk den sista veckan eller månaden i livet innebär att man 

måste inse att döden är nära och man behöver börja planera att ta ett sista farväl.  

Att livet aldrig kommer bli detsamma igen är ett faktum och nya planer måste 

anpassas till detta, ibland efter månader eller år, då vårdandet varit den centrala 

rollen i den anhöriges liv (Kalnins, 2006; Proot et al., 2003). 

And that I am going to lose him - one moment I think, what will be will 

be, and next moment I can barely stand the thought. 

(Proot et al., 2003, s.117) 

  Milberg och Strang (2004) skriver att anhöriga försökte förstå och finna en 

mening i situationen, en situation som hela tiden förändrades i takt med att den 

sjukes hälsa försämrades. Anhörigas tidigare erfarenheter av vårdande och döden 

användes för att skapa en form av förståelse. Enligt Koop och Strang (2003) 

upplevde de anhöriga att sorgearbetet efter förlusten underlättades genom att ha 

deltagit i vården av den sjuke, speciellt under den sista tiden. Känslan av att ha 

försökt gjort allt för den sjuke medan denne levde minskade känslan av skuld för 

de anhöriga efter att den sjuke avlidit. De skriver även att anhörigas minne av 

deras insats och att de visste vad de betytt för den sjuke skänkte dem en form av 

tröst. Anhöriga talade även om hur vårdandet givit dem en ökad känsla av 

verklighet genom sorgearbetet, de hade varit där hos den sjuke den sista tiden i 

dennes liv, och på så vis skapades inga inbillningar eller föreställningar om hur 

denna sista tid varit, utan de visste. Att veta hur den sjuke hade det innan denne 

dog var dock inte bara positivt. En del anhöriga såg bara hur den sjuke lidit innan 

sin död, och denna bild av lidande påverkade anhörigas förmåga och behov av att 

forma en sund, hel och hållbar bild av döde. 

One of the worst things is I picture her in all different stages of 

suffering, but I can´t picture her in her wholeness. 

(Koop & Strang, 2003, s. 136) 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att det finns många olika typer av känslor som uppkommer vid 

vård av en svårt sjuk eller döende anhörig i hemmet. När behandlingen för den 

sjuke är avslutad och inget mer finns att göra, övergår vården till ett palliativt 

skede. Döden blir uppenbar för både den sjuke och dess anhöriga. Trots att det är 

en naturlig del av livet kan denna insikt bli svår att hantera. För den anhörige kan 

tankar väckas om dennes egen hälsa och dödlighet.  

  Palliativ vård kan utföras av anhöriga eller professionell personal, den kan 

upprättas i den sjukes egna hem, på sjukhus, hospice eller annat särskilt boende. 

Om den sjuke önskade att bli vårdad hemma av en anhörig så ställde den anhörige 

upp (Brobäck & Berterö, 2003; Fisker & Strandmark, 2007; Wennman-Larsen & 

Thiselman, 2002). I resultatet framkommer det att, att vårda en svårt sjuk innebär 

en ständig pendling mellan både positiva och negativa känslor. Känslan av att 

vilja göra allt blandades med känslor som maktlöshet, hjälplöshet, otillräcklighet, 

ensamhet, isolering, skuld, oro, ilska/frustration och bundenhet. Milberg och 

Strang (2003) skriver att anhöriga inte vill visa sina känslor för den sjuke, för att 

inte skapa oro hos denne. Att inte tala om sina känslor med den andre partnern i 

förhållandet gör dem båda illa anser författaren. Spänningar och oro uppstår, detta 

kan leda till somatiska symtom som till exempel huvudvärk, muskelspänningar, 

sömnsvårigheter, oro och depression. Detta uppstår, beskriver Milberg et al. 

(2004), hos anhöriga som en reaktion på maktlöshet och hjälplöshet.  

Gysels och Higginsson (2009) skriver att anhöriga ofta glömmer sina egna behov 

till förmån för den sjuke. Författaren anser att tänka på sig själv som anhörig är 

viktigt i pressad situation, vilket det är att ständigt finnas där för en annan person. 

Att inte tänka på sig själv kan innebära att man fort kan blir utbänd eller ådrar sig 

någon form av sjukdom eller symtom som gör det omöjligt att vårda. Att ständigt 

pendla mellan dessa positiv och negativa känslor tror författaren är något nästintill 

oundvikligt, för att, att vårda någon hemma är för många en ny roll att inta, och 

hur länge det kommer att vara kan bara tiden utvisa. Anhöriga kämpar med både 

en sorg över att förlora den sjuke för alltid och att förlora den sjuke som person 

under sjukdomstiden samtidigt som nya roller ska intas, framförallt mellan den 

sjuke och den närmaste som vårdar. Den förändrade rollen, att plötsligt bli en 
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vårdare, tror författaren kan vara bland den svåraste med den nya situationen. 

Paralleller kan dras till Cullbergs (2006, s. 19-21) kris teori, då han skriver att en 

nära anhörigs död kan utgöra en kris i livet, men att författaren anser att även de 

nya rollerna kan utgöra en stor dela av krisen, i en situation där ena parten blir den 

som vårdar. Enligt Brobäck och Berterö (2003) tyckte vissa anhöriga att den 

största nackdelen med att vård hemma var känslan av att bli isolerad. När ens liv 

blir så förändrat och kravet på ständig närvaro kommer ökar förmodligen känslan 

av ensamhet och isolering. Författaren tror att känslan av isolering förmodligen 

inte går att göra så den försvinner helt, men Gysels och Higginsson (2009) skriver 

att anhöriga kände att ett stort socialt nätverk hjälpe dem att hantera hotet om 

känslan av isolering. En positiv aspekt av att vårda hemma var att anhöriga 

upplevde att banden inom familjen stärktes under vårdtiden (Sanos et al., 2007). 

  Vid vård i hemmet finns ofta någon form av sjukvårdspersonal inblandad, men 

trots det får anhöriga ta ett stort ansvar. De behöver ofta lära sig ett flertal 

medicinska uppgifter för att kunna vårda den sjuke hemma (jfr Munck et al., 

2008). Som sjukvårdspersonal måste man visa en stor respekt för det privata 

hemmet, att kränka integriteten både för den anhörige och för den sjuke är väldigt 

lätt gjort. Ett problem anhöriga upplevde när personal kom hem till dem var att 

det ständigt var så många nya ansikten (Brobäck & Berterö, 2003; Rollins & 

Carlsson, 2002). Författaren anser att det bästa vore om antalet nya personer ur 

personalgruppen skulle kunna bli så begränsat som möjligt till varje enskild 

vårdtagare men att endast ett fåtal ur en personalgrupp går till enstaka patienter 

fungerar inte som det ser ut i dagens sjukvård. Att bygga förtroende för en annan 

person tar tid, och med hela tiden många olika personer som kommer på besök 

kan det ta ännu längre tid, detta blir ett dilemma då förtroende för personalen är ”a 

och o” vid vård i hemmet. Både den sjuke och dess anhörig släpper in nya okända 

människor in i den privata sfären, vilket kräver stor tillit anser författaren.  

  För att få information om den sjuke använde sig anhöriga av olika strategier. En 

del medverkade i vården när sjukvårdspersonalen var där, andra frågade rakt ut 

medan vissa inte frågade något trots att de ville veta. Enligt Kirkevolds (2000, s. 

134) tolkning av Joyce Travelbee är det sjuksköterskan som har ett ansvar över att 

en relation etableras och upprätthålls. Men författarens åsikt är att ansvaret är 

delat lika på båda parterna. Dock är det som sjukvårdspersonal viktigt att inbjuda 

till en öppen kommunikation. Att vara stressad och upplevas ständigt var på väg 
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är inte några bra egenskaper (jfr Milberg et al., 2003; Milberg & Strang, 2004; 

Rollins & Carlsson, 2002). 

  En stödjande tanke för de anhöriga i denna vårdandeprocess var tanken på att det 

fanns andra i samma situation (Gysels & Higginson, 2009). Witkowski och 

Carlsson (2004) skriver att i en utvärdering av en stödgrupp för anhöriga upplevde 

de anhöriga att den viktigaste delen av mötena var att de träffat andra med 

liknande erfarenheter. De sa även att det var värdefullt att det fanns en 

sjuksköterska med i gruppen som arbetade med palliativ hemsjukvård. Alla kände 

att sjukvården borde organisera och leda en sådan stödgrupp för anhöriga, en del 

ansåg även att det borde vara en förutsättning för att kunna vårda en svårt sjuk 

hemma.  Författaren anser att detta skulle kunna vara en mycket god förutsättning 

för att kunna minska den negativ stress det annars kan vara att vård sin anhörig 

hemma. 

 

Metoddiskussion 

Att finna en lämplig sökstrategi var en svår uppgift. Att fler än hälften av de 

inkluderade artiklarna återfanns genom manuell sökning kan ses som en brist eller 

att sökorden ej var bra kombinerade. Svårigheter kan dock ses då ett flertal av 

artiklarna handlade om vård på andra boendeformer än i hemmet eller då, trots 

begränsningar, flera handlade om palliativ vård av barn. Vid begränsning till 

vuxna över 18 år, inkluderar databaserna även artiklar som handlar om föräldrar 

som vårdar sitt barn. Artiklarna inkluderade i denna litteraturstudie är samtliga 

publicerade under 2000-talet, och bedöms därför vara förhållandevis aktuella. En 

ensam författare har igenom alla faser granskat och utvärderat artiklarna, samt 

gjort en sammanställning av resultatet. Detta kan ses som en brist, men då 

författaren har begränsat med förkunskaper i ämnet samt haft det i åtanke att hela 

tiden se med kritiska ögon på materialet, ska risken för feltolkningar 

förhoppningsvis minska. Samtliga artiklar är skrivna på engelska och delar 

översattes av författaren till svenska. Fel och misstolkningar kan därför ha skett, 

men då författaren anser sig ha goda kunskaper i båda språken samt tagit hjälp av 

översättningsverktyg, ska denna risk minskat. Att värdera och klassificera studier 

har författaren inte gjort tidigare, viket bör påpekas. 
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Slutsats 

Ett flertal negativa känslor tycks dominera hos en stor del av de anhöriga. Att 

vårda en svårt sjuk och dessutom en anhörig är både fysiskt och psykiskt 

krävande. Som sjukvårdspersonal bör man finnas där för både den anhörige och 

den sjuke. När den anhörige inte längre orkar är det viktigt denne stödes i sitt 

beslut. Att alltid ha en form av plats dit den sjuke kan flytta ett kortare tag om det 

plötsligt inte fungera hemma kan skänka de anhöriga an form av lugn. Det 

författaren framförallt tror att sjukvårdspersonal kan göra för att främja att denna 

period i livet slutar som en bra upplevelse är att genom att se den anhörige, lyssna 

på denne och att ta sig tid. 
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Bilaga 1. 

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

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och 

analyserat med adekvata statistiska 

metoder (t.ex. multivariantanalys, fall-

kontrollmetodik etc.). Lång 

uppföljningstid.  

 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial som 

är väl beskrivet analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t ex 

multi- variatanalys, fall–

kontrollmetodik, etc.). Lång 

uppföljning. 

 

- 

Begränsat patientmaterial och 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder. 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierade frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet. 

 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven, 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2.  

Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ- och kvantitativ metod. 

 

Artikelgranskning  

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

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

Författare:…………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………… 

Titel:………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………..………………

………………………… 

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

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

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

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………

………………………………………. Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                            □............................................................. 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

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

 

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

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

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

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja             Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja             Nej    

Finns ett etiskt resonemang?  Ja              Nej   

Urval relevant?   Ja              Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja              Nej   

Är metoden tydligt beskriven?  Ja              Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja              Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja              Nej     

 

 



 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999).



 

Bilaga 3.  

Översiktstabell över inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign- 

kvalitet 

Brobäck & 

Berterö 

2003 

Sverige 

Att identifiera och 

beskriva anhörigas 

erfarenheter av palliativ 

vård i hemmet 

Kvalitativ 

beskrivande studie  

Intervjuer med 

ostrukturerade 

frågor 

6 Giorgi´s 

fenomenologiska 

metod 

Fem teman identifierades: anpassning, medvetenhet, bli 

sedd som en person, känslomässiga effekter och känsla 

av osäkerhet. En känsla av otillräcklighet genomsyrar 

alla fem temana. Anpassning handlar om att anpassa sig 

till den nya situationen, acceptera diagnosen, vara 

anhörig samtidigt som man är en vårdare. Medvetenhet 

belyser både de positiva och de negativa aspekterna av 

behovet att vara medveten om den anhöriges diagnos 

och hantering av symtom. Att bli sedd som en person 

belyser anhörigas önskan att uppfattas och bli igenkänd 

som en del i vårdteamet. Känslomässiga effekter 

handlar om de anhörigas känslor, hur de blir påverkade, 

de vågar inte lämna hemmet ifall något skulle hända. 

Känslan av osäkerhet handlar om de uppgifter de tar på 

sig att utföra, osäkerheten om de gör det rätt.  

K=I 

Brännström , 

Ekman, Boman 

& Strandberg 

2007 

Sverige 

Att belysa innebörden av 

att vara en nära anhörig 

till en person med svår 

kronisk hjärtsvikt inom 

avancerad palliativ 

hemsjukvård 

Kvalitativ studie 

Intervjuer med 

ostrukturerade, 

öppna frågor 

4 Fenomenologisk- 

hermeneutisk metod 

Innebörden av att vara en nära anhörig till en person 

med kronisk hjärtsvikt är att ständigt följa de 

livshotande upp och nedgångar sjukdomen för med sig. 

Detta innebär att ständigt vara tillgänglig för att kunna 

hjälpa. När behovet av hjälp blir akut, måste anhöriga 

lita på att sjukvårdsteamet kommer. Att vara en nära 

anhörig till en sjuk person som är beroende av en 24 

timmar om dygnet är både en tröst och stressande.  

K=I 

Fisker & 

Strandmark 

2007 

Danmark 

Att belysa erfarenheter 

hos anhöriga under 

vårdandet av en döende 

make/maka i hemmet 

Kvalitativ studie 

Intervjuer med 

halvstrukturerade 

frågor 

8 

(6) 

Fenomenologisk 

beskrivande metod 

Fyra teman identifierades, dessa teman visade att 

grunden i dessa fenomen var det kärleksfulla löftet till 

den svårt sjuke och döende make/maka. Löftet bestod 

av att den sjuke skulle få stanna hemma under 

K=I 



 

och att beskriva deras 

behov av stöd av 

distriktssköterskan 

 

sjukdomstiden och dennes önskan om att få dö hemma. 

Löftet gavs under en obekväm sjukhusvistelse tid. För 

att hålla löftet, blev den överlevande maken/makan 

osjälvisk och ignorerade hans eller hennes egna behov. 

Den överlevande maken/makan sörjde i sin ensamhet, 

bekymrad över stressen och över att kanske behöva 

bryta löftet till den sjuke. 

Gysels & 

Higginson 

2009 

England 

Att undersöka 

vårderfarenheterna av 

vårdare till patienter med 

en avancerad progressiv 

sjukdom (kronisk 

obstruktiv lungsjukdom, 

hjärtfel, cancer eller 

motorneuron sjukdom) 

som lider av 

andningssvårigheter 

Kvalitativ metod 

Intervjuer med 

halvstrukturerade 

frågor 

15 Grounded theory 

Konstant jämförande 

metod 

Ett flertal huvudproblem påverkade vårdandet på ett 

positivt eller ett negativt sätt. Det som hotade vårdandet 

var osäkerhet, vårdarnas egna hälsoproblem, en 

imploderad värld, negativa reaktioner utifrån, 

förlorande av personen och akuta försämringar. 

Resurser som vårdarna målade upp var acceptans, 

egenvård, tillgång till stöd, känna att vårdandet är ett 

delat ansvar med patienten och att ta på sig vårdandet i 

akuta situationer. Andningssvårigheter var speciellt 

utmanande och de som vårdade hade inga strategier för 

att lindra det symtomet. De var dåligt förberedda på 

förändringar. 

K=I 

Kalnins 

2006 

Lettland 

Att öka förståelsen för 

upplevelsen och behoven 

hos anhörigvårdare till 

svårt sjuka personer i 

Lettland 

Kvalitativ metod 

Intervjuer med 

halvstrukturerade 

frågor 

18 Fenomenologisk 

metod 

Anhörigas upplevelser löpte parallellt med den sjukes 

sjukdomsförlopp. Fem teman identifierades, att ha tagit 

livsmönster för givet, ta sig an våranderollen, etablera 

nya mönster för att anpassa sig efter det förändrade 

behovet och att lära sig kunskapen och förmågan som 

krävs i den vårdanderollen, ägna sig åt den sjuke och 

dennes förberedelser inför döden och vinster och 

förluster genom vårdande upplevelsen retrospektivt 

sett.   

K=I 

Koop & Strang 

2003 

Canada 

Att undersöka 

upplevelsen av förlust till 

följd av hembaserad 

familjevård till patienter 

med avancerad cancer 

Kvalitativ tolkande 

metod 

Intervjuer 

15 Kvalitativ 

innehållsanalys 

De som vårdade sina anhöriga uttryckte både positiva 

och negativa erfarenheter som de upplevt genom att 

vårda sina anhöriga. Positiva erfarenheter var till 

exempel: känslan att ha klarat av detta och förbättrad 

familjerelation. Negativa erfarenheter var till exempel: 

plågande föreställningar och känslor av misslyckande. 

K=I 



 

Generellt dominerade de positiva erfarenheterna, de 

kände sig tillfreds med sig själv över att de tagit hand 

om sina anhöriga som gått bort. 

Milberg & 

Strang 

2003 

Sverige 

Att beskriva och tolka 

föreställningen av 

meningsfullhet hos 

anhöriga till 

cancerpatienter med 

avancerad palliativ 

hemsjukvård, inom 

Antonovsky´s 

salutogenetiska ram av 

känsla av sammanhang 

Kvalitativ tolkande 

studie  

Intervjuer med 

halvstrukturerade 

frågor 

19 Kvalitativ 

hermeneutisk metod 

Under begreppet meningsfullhet framkom två 

huvudrubriker, ”delar” och ”som en helhet”. ”Delar” av 

meningsfullhet handlar om olika egenskaper som är 

viktiga för de anhöriga. ”Som en helhet” avser 

meningsfullhet för anhöriga på ett mer abstrakt plan. 

Faktorer som underlättade meningsfullhet innefattade 

trivsel, bibehålla vardagslivet, handling, engagemang 

och hopp, vilket var till stor vikt för att skapa en känsla 

av självöverskridande och att det bästa möjliga var 

gjort.  

 

K=I 

Milberg & 

Strang 

2004 

Sverige 

Att beskriva och tolka 

innehållet av begriplighet 

och hanterbarhet hos de 

informella vårdarna till 

cancerpatienter med 

avancerad hemsjukvård, 

inom Antonovsky´s 

salutogenetiska ram av 

känsla av sammanhang 

Kvalitativ tolkande 

studie 

Intervjuer med 

halvstrukturerade 

frågor 

19 Kvalitativ 

hermeneutisk metod 

Under begreppen begriplighet och hanterbarhet 

framkom två huvudrubriker, ”delar” och ”som en 

helhet”. ”Delar” handlar om förståelse av individuella 

egenskaper, resurser som är viktiga för de informella 

vårdarna på ett mer konkret plan. ”Som en helhet” 

avser den djupare meningen för de informella vårdarna 

på ett mer abstrakt plan. Faktorer som underlättade 

begriplighet innefattade öppen information, symbolisk 

information, grundläggande antaganden och tidigare 

erfarenheter. Resurser som bidrog till hanterbarhet 

innefattade styrka, stöd, kompetens och tillgänglighet. 

K=I 

Milberg, Strang, 

Carlsson & 

Börjesson 

2003 

Sverige 

Att beskriva vilka 

aspekter som är viktiga 

när anhöriga utvärderar 

palliativ hemsjukvård 

och att jämföra de 

aspekter som 

framkommit och att 

beskriva eventuella 

skillnader mellan de tre 

Kvalitativ studie 

Frågeformulär med 

två öppna frågor 

217 

(35) 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

87 % av de 217 svarande hade positiva erfarenheter av 

avancerad palliativ sjukvård i hemmet, och 28 % hade 

negativa synpunkter. Två huvudkategorier 

identifierades, synpunkter på service och trivsel. Under 

synpunkter på service identifierades tre subkategorier, 

personal, tillgänglighet och utbredning av service. 

Dessa innefattade bland annat möjligheten att komma i 

kontakt med personal, få hjälp när det behövs, 

kontinuitet bland personal och hur mycket hjälp man 

K=I 



 

olika platserna, vilket 

skilde sig i längd av 

service, geografiskt läge 

och folkmängd  

kunde få. Under trivsel identifierades fyra 

subkategorier, känna sig säker, vara i centrum, dela 

vården och att vara hemma. Dessa innefattade bland 

annat att känna sig säker för att man visste att man hade 

tillgång till personal, personalen såg även den anhörige 

de lyssnade på både denne och patienten.   

Milberg, Strang, 

Jakobsson 

2004 

Sverige 

Att beskriva vad som 

karaktäriserar 

upplevelsen av vanmakt 

och hjälplöshet och 

betydelsen av dem för 

anhöriga till cancersjuka 

med avancerad palliativ 

hemsjukvård. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Frågeformulär med 

kvantitativa och 

öppna kvalitativa 

frågor 

233 

(90) 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Mann-Whitney U test 

Genom analysen framkom fyra huvuddelar: 

Förnimmelse av den sjukes lidande, förnimmelse av att 

den sjuke tynar bort, känsla av otillräcklighet och 

reaktioner och djupare mening av känslorna vanmakt 

och hjälplöshet. 36 % av de svarande uppgav att de 

känt vanmakt och hjälplöshet varje dag eller flera 

gånger i veckan, medan 33 % aldrig upplevt dessa 

känslor under vårdtiden i hemmet. Vanmakt och 

hjälplöshet inbegriper anhörigas förnimmelse av den 

sjukes lidande- fysiska och psykiska symtom som 

smärta, trötthet, andningssvårigheter, depression och 

ångest. Den sjuke tynar bort- avtagande styrka, cancern 

som äter inifrån. Anhörigas egna känsla av 

otillräcklighet och resulterade i både fysiska och  

psykiska symtom som muskelspänning, huvudvärk, 

aptitlöshet, ångest och depression.  

DS=I 

Munck, 

Fridlund & 

Mårtensson 

2008 

Sverige 

Att beskriva situationer 

som påverkar 

anhörigvårdares förmåga 

att klara av palliativ vård 

i hemmet 

Kvalitativ 

beskrivande och 

undersökande 

studie 

Intervjuer med 

halvstrukturerade 

frågor 

9 Kvalitativ 

innehållsanalys 

Analysen resulterade i två huvudteman, bibehålla 

kontroll och förlora kontroll. Anhöriga som vårdar ville 

behålla kontrollen över sina liv genom att konstant vara 

tillgänglig- 24 h om dygnet, och genom att stödja och ta 

fullt ansvar för allt patienten behöver trotts att det blir 

tungt. De förlorade kontrollen när det professionella 

stödet brast, och de beskrev känslor som otillräcklighet 

när deras fysiska energi och tid inte räckte till. De 

kände sig oduglig när patientens fysiska eller mentala 

personlighet förändrades eller om ett allvarligt symtom 

utvecklades som de inte kunde hantera. 
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Proot, Huijer 

Abu-Saad, 

Crebolder, 

Goldsteen, 

Luker & 

Widdershoven 

2003 

Nederländerna 

Att undersöka 

upplevelsen hos 

anhörigvårdare, deras 

behov av hemvård och 

vilken vårdservice de 

erhöll 

Kvalitativ metod  

Intervjuer 

13 

(1) 

Grounded theory 

konstant jämförande 

metod 

Sårbarhet identifierades som en huvudkategori. Att 

vårda en person i livets slutskede hemma kräver 

konstant balansering mellan vårdkrav och kapacitet att 

orka. Vårdkrav, begränsad aktivitet, rädsla, osäkerhet, 

ensamhet, möta döden, brist på emotionellt och 

praktiskt stöd samt brist på information identifierades 

som faktorer som kunde öka vårdarnas sårbarhet. Att 

fortsätta med tidigare aktiviteter, hopp, ha kontroll, 

tillfredsställelse och bra stöd är faktorer som kan 

minska vårdarnas sårbarhet. 

K=I 

Rollison & 

Carlsson 

2002 

Sverige 

Att utvärdera anhörigas 

upplevelser av 

information som givits, 

vård, symtomlindring, 

vårdtyngden och 

tillfredsställelsen med 

deras egna insatser i en 

skara av individer som 

varit mottagare av 

avancerad sjukvård i 

hemmet 

Kvantitativ/ 

kvalitativ studie 

Frågeformulär med 

21 slutna frågor och 

3 öppna frågor 

75 Mann-Whitney U test 

Spearman´s rank test 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Anhöriga var generellt mer tillfreds med känslomässigt 

stöd och vård än med informationen de fick. 

Symtomlindringen var god i de flesta fall. Många 

upplevde sig bunden till hemmet, isolerade eller hade 

sömnproblem. Kvinnor kände mer bunden till hemmet 

än män. 

DS=II 

Sano, Maeyama, 

Kawa, Shirai, 

Miyashita, 

Kazuma & 

Okabe 

2007 

Japan 

Att beskriva 

familjevårdgivares 

erfarenheter av att vårda 

en cancerpatient i livets 

slutskede i hemmet 

Kvantitativ 

retrospektiv studie 

Frågeformulär 

74 

(38) 

Statistiskt 

dataprogram 

(SAS for Windows 

var.9.1.) 

De flesta deltagarna tyckte att banden mellan den sjuke 

och den som vårdade blev starkare under vårdtiden, 

likaså banden till andra familjemedlemmar. De 

upplevde också att livskvalitén för den sjuke bibehölls 

fram till slutet, och att få vara hemma och få vård var 

till fördel för både den sjuke, för den som vårdade och 

för andra familjemedlemmar. 60% av deltagarna 

svarade att bördan det innebar att vårda var inte så stor 

eller kändes inte alls. Utvärderingen av att vårda en 

sjuk i livets slutskede i hemmet i samarbete med ett 

palliativ hemsjukvårds team var hög och positiv. 
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Wennman-

Larsen & 

Tishelman 

2002 

Sverige 

Att prospektivt 

undersöka hur 

anhörigvårdare resonerar 

över sina förväntningar 

av att vårda en anhörig i 

livets slutskede i 

hemmet. 

Kvalitativ metod 

Intervjuer med till 

en början 

ostrukturerade 

frågor, följande 

intervjuer mer 

strukturerade 

11 

(6) 

Grounded theory 

konstant jämförande 

metod 

Två teman identifierades. Ena temat handlar om den 

rollförändring det är att bli en anhörigvårdare, den 

andra berör omställningen till den nya livssituationen 

för den anhörige. De anhöriga beskriver sig själv den 

primärt ansvarige och förser vård till sin döende 

släkting. De hade flera bekymmer angående sin egen 

situation. Professionell hjälp förväntades först och 

främst endast när det gäller vårdrelaterade uppgifter.  

K=I 

 



 

Bilaga 4. Exempel på subkategorier och kategorier   

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Milberg et al.  

2004 

Sverige 

 

 

Maktlöshet är en av de känslor 

anhöriga kan upplev när de 

vårdar en svårt sjuk anhörig i 

livets slutskede. En central 

komponent till att anhöriga 

upplever maktlöshet är 

upplevelsen av att den sjuke 

lider. 

Maktlöshet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bibehålla 

eller mista 

kontroll 

Känslan av otillräcklighet 

handlar om brist på resurser 

och med resurser menar man 

exempelvis den egna 

kompetensen och inre styrkan, 

orken att fortsätta. Känslan av 

otillräcklighet medförde också 

en känsla av passivitet.  

Otillräcklighet 

Att se den sjuke lida och tyna 

bort, tillsammans med känslan 

av otillräcklighet bidrog till 

känslor som ensamhet, skuld 

och ilska. Ensamhet berörde 

känslan av ensamhet här och 

nu, likväl som hotet om 

ensamhet i framtiden. 

Ensamhet 

Milberg & Strang 

2004 

Sverige  

Anhöriga upplever en känsla 

av isolering när de lämnas 

ensamma med hela ansvaret 

för den sjuke, eller om den 

sjuke endast accepterade hjälp 

från den anhörige. 

Isolering 

Milberg et al.  

2004 

Sverige 

Ilskan som många anhöriga 

känner riktar sig oftast mot 

sjukdomen i sig, men även mot 

sjukvården om till exempel 

diagnosen försenas eller om 

det var svårt att få hjälp när 

behov uppstod. 

Ilska/frustration 

 


