
 
 

Abstrakt      

I bakgrunden beskrevs döden och döendet som en naturlig del av människans 
liv. För de människor som dör tillföljd av svår sjukdom beskrevs en god 
palliativ vård som viktig. Inom Hospice inriktas arbetet på samspelet mellan 
individerna med utgångspunkt i en helhetssyn, i målen för Hospice ingår 
också att stödja de anhöriga. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
upplevelsen av att ha haft en anhörig som vårdats på Hospice. Metoden 

bestod av en litteraturstudie där 14 artiklar från databaserna PubMed och 
Cinahl klassificerades och analyserades. I resultatet framkom följande tre 
kategorier. Trygghet gav tillfredställelse, där det beskrevs att tilltro till 
personalen, att bli uppmärksammad samt information var viktiga faktorer för 
anhörigas upplevelse. I den andra kategorin Känslomässig strid framkom att 
anhöriga upplevde konfliktartade känslor samt en rädsla för 
övermedicinering. Den sista kategorin Möte med döden handlade om 
förberedelse för och arbete med sorgen. I diskussionen beskrevs att olika 
faktorer var viktiga för att anhöriga skulle känna trygghet och tillfredställelse. 
Det ansågs viktigt för anhöriga att sjuksköterskan arbetade stödjande och 
relationsbyggande, löpande informerade och återkopplade, allt för en god 
upplevelse.  
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Bakgrund 

Döden och döendet är en naturlig del av människans liv. För de människor som 

dör tillföljd av svår sjukdom är en god palliativ vård viktig (Sahlberg-Blom, 

Ternestedt, & Johansson, 1998). Att drabbas av svår sjukdom och vara döende 

sätter inte bara patienten utan hela familjen ur balans (Mehta, Cohen & Chan, 

2009). Den palliativa vården syftar därför till att ge bästa möjliga livskvalitet för 

både patienten och dennes anhöriga (Sahlberg-Blom et al., 1998).  

Världshälsoorganisationen beskriver palliativ vård som en aktiv helhetsvård av 

den sjuke och familjen, som ska ges av ett mångprofessionellt vårdteam där såväl 

fysiska, psykiska, sociala och andliga behov ska beaktas (Beck-Friis & Strang, 

2005, s. 13; SOU, 2001:6). I Världshälsoorganisationens definition framhålls 

familjen som del i den vårdande enheten (SOU, 2001:6). Vården bör därför 

innefatta allt från tydlig information om den palliativa vården till psykosocialt 

stöd för både patient och anhöriga (Milberg, 2005, s. 147, 149).  

Hospicefilosofin vilar på en professionell, vetenskapligt inriktad analys och 

vårdstrategi. Inom Hospice har man förutom den medicinska symtomlindringen 

en väl utvecklad omvårdnad, vilken i stor utsträckning bidrar till att lindra svåra 

symtom. Med utgångspunkt i en helhetssyn inriktas verksamheten på samspelet 

mellan de enskilda individerna. Målen för Hospice är att lindra symtom, stödja 

patienten att leva så aktivt som möjligt samt att ge psykologiskt stöd till patienten 

och dennes familj under vårdtiden och i sorgen (Eckerdal, 2005, s. 187-189, 192).  

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar i den palliativa vården är att arbeta för 

patientens och de närståendes intressen (Friedrichsen, 2005, s. 377). Hon eller han 

ska i sitt arbete vara stödjande och relationsskapande både gällande patienten och 

anhöriga. När förtroende finns kan den goda terapeutiska relation som behövs 

inom den palliativa vården byggas (Benzein & Saveman, 2006). Även Lowey 

(2008) skriver att effektiv kommunikation är viktigt för att skapa en god relation 

till patienten och anhöriga. Känslor av sorg är en del av livet, ändå visar forskning 

(Chau, Zimmermann, Ma, Taback & Krzyzanowska, 2009) att sorg 

sammankopplas med ökad risk för sjuklighet och dödlighet. Att också ta ansvar 

och ge stöd i sorgearbetet är därför en del i grunden av sjuksköterskans arbete i 
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den palliativa vården. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 332-333) menar 

att sjuksköterskan med grund i en flerdimensionell människosyn där patienten och 

de anhöriga får möjlighet att tala om sig själva, sin situation och sina problem, 

skapar en helhetssyn som bygger på ömsesidig respekt och autentisk 

kommunikation. Det bör i omvårdnaden finnas ett samspel mellan förnuft, vilja 

och känslans värde samt ett engagemang från sjuksköterskan med utgångspunkt i 

en helhetssyn. Mehta et al. (2009) skriver att arbetet med hela familjen kan vara 

en hjälp i sjuksköterskans strävan mot en helhetssyn. 

En vanligt använd definition av begreppet familj är att det handlar om två eller 

flera individer vilka är förbundna med varandra genom blodsband, äktenskap eller 

adoption. Vidare kan begreppet beskrivas med de känslomässiga band som binder 

individer samman. En annan definition av begreppet handlar om de personer som 

individen själv anser vara sin familj. Slutligen kan sägas att familjen är en grupp 

individer som är sammanbundna av olika strukturella, funktionella och, eller 

känslomässiga band (Kirkevold, 2002, s. 20-23). Anhörig kan vara synonymt med 

familjemedlem. 

Att vara anhörig till en döende är svårt, känslor av oro och utmattning är vanliga i 

situationen. Patientens tillstånd påverkar den anhörigas och tvärtom. Anhöriga bör 

dock inte ses som en homogen grupp utan kan befinna sig i olika faser av livet, 

vilket gör att situationen ser olika ut för dem som drabbas. En viktig prediktiv 

faktor för hur sorgearbetet fortlöper är hur familjer hanterar situationen under det 

palliativa skedet (Milberg, 2005, s. 147-149). Lowey (2008) beskriver i sin studie 

av tidigare forskning att anhöriga vill vara närvarande vid processen av sjukdom 

och döende. Tidigare forskning av Benzein och Saveman (2006) beskriver att 

anhöriga upplevde en förtroendeingivande relation genom att få prata med 

sjuksköterskan om existentiella frågor som hopp och lidande. Något som även 

hjälpte dem att finna nya copingstrategier. Thielemann (2000) har visat att 

anhörigas stressfaktorer och behov av information ändras över tid. Andershed och 

Ternestedt (1999) beskriver att anhöriga önskar kontinuerlig information runt 

patientens situation. Även om tidigare forskning (York, Jones, & Churchman, 

2009) visat att anhöriga anser att Hospice generellt håller hög kvalitet finns enligt 

Demiris, Oliver och Wittenberg-Lyles (2009) fortfarande utrymme för förbättring 
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gällande bemötandet av anhöriga. Genom att belysa upplevelsen av att ha haft en 

anhörig som vårdats på Hospice vill författarna bidra till att bemötandet av 

anhöriga uppmärksammas.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa upplevelsen av att ha haft en 

anhörig som vårdats på Hospice.  

Metod 

Polit & Beck (2008, s. 107) skriver att en litteraturstudie liknar den process som 

används för att göra en forskningsstudie. En fråga formulerades och därefter 

framarbetades en projektplan över tillvägagångssättet för att ta fram information. 

Den sökta informationen sammanställdes i en skriftlig rapport. 

Litteraturstudier ska genom en forskningsprocess beskriva kunskapsläget inom 

området. En litteraturstudie handlar om att genom en tydligt formulerad fråga 

identifiera, välja, värdera och analysera forskning. Efter att problemområdet 

avgränsats formulerades sökord. Dessa utgjorde grunden för litteratursökningen 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 31, 80). Därefter utvärderade och klassificerade 

författarna de vetenskapliga artiklarna med hjälp av SBU/ SSF nr 4 (1999).  

Litteratursökning 

Ur syftet formulerades med hjälp av MeSH-termer sökorden hospice och family, 

för att få en så komplett sökning som möjligt lades till detta även fritextsökningen 

experience. MeSH-termerna har tagits fram med hjälp av Karolinska Institutets 

MeSH- sökverktyg.  

En systematisk litteratursökning utfördes i databaserna PubMed och Cinahl och 

redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. 2010-08-25 till 2010-08-26 

Sökord Antal 
träffar  i 
Pubmed 

Antal 
träffar  i 
Cinahl 

Antal träffar 
undantaget 
dubletter 

Förkastade Fortsatt 
granskade 

Använda 
till 
resultatet 

Hospice 3 082 3 842     
experience 83 978 31 028     
family 172 672 41 222     
Hospice AND 
experience 

283 286     

Hospice AND 
experience 
AND family 

83 94 147 132* 15 11 

*Förkastade i fas 1 då de inte passade syftet och /eller innehöll exklusionskriterier.  

Limits: english, published in the last 5 years.  

Inklusionskriterier 

De inkluderade artiklarnas innehåll skulle passa studiens syfte. Artiklarna som 

inkluderats handlade om anhöriga till vuxna patienter inom hospice, var skrivna 

på engelska, samt publicerade mellan 2005 och 2010. 

Exklusionskriterier 

En avgränsning av artiklar publicerade före 2005 och som var skrivna på andra 

språk än engelska gjordes. Studier som fokuserade på personal och volontärer 

eller anhöriga till barn exkluderades. Dessutom uteslöts studier som behandlar 

medicinska aspekter.   

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelades i 

följande grupper: 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv 

studie där man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

utan slumpmässig fördelning 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt 
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material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

Enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) har man inom omvårdnadsforskning 

traditionellt ofta använt sig av kvalitativ forsknings metod, även dessa inkluderas.  

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex personens 

upplevelser och erfarenheter. 

Kvaliteten av de vetenskapliga artiklarna värderades enligt följande: hög- (I), 

medel- (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III). 

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större 

väl planerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inkl. behandlingsteknik. 

Antalet patienter tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och 

analyserat med adekvata statistiska 

metoder (t.ex. multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder 
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Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s.49). 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning 

 

Bearbetning  

Bearbetning enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser utfördes.  

Fas 1 

Vid en översiktskontroll av titlar sorterades dubbletter av artiklar bort. Den första 

bedömningen för att finna de artiklar som passade syftet gjordes genom att 147 

titlar lästes. Abstrakt lästes på de artiklar där det fanns att tillgå. De artiklar som 

inte passade syftet och innehöll något av exklusionskriterierna uteslöts. Det 

återstod 15 artiklar som passade syftet. Dessa gick vidare till fas två. 

Fas 2 

Efter fas ett framkom 15 artiklar som motsvarade inklusionskriterierna, 12 av 

dessa fanns att tillgå som fulltext i databaserna Pubmed och Cinahl, de tre 

resterande beställdes via Mittuniversitetets bibliotek i Sundsvall. En manuell 

sökning genomfördes med utgångspunkt i relevanta artiklars referenslista, varpå 

tre artiklar tillkom. Alla 18 artiklar lästes i sin helhet upprepade gånger av båda 

författarna. Vid genomläsning konstaterades att tre artiklar inte passade syftet och 

exkluderades därför (Bilaga 1). Därmed gick 15 artiklar vidare till fas tre. 

Fas 3 

Den vetenskapliga kvaliteten granskades enligt tabell 2 och 3 med hjälp av 

granskningsmall (Bilaga 2). De slutligen 15 artiklarna klassificerades enligt 
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SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 – 16) och uppställdes i en tabell (Bilaga 3). En artikel 

exkluderades då kvaliteten ansågs vara för låg (Bilaga 1).  Av de resterande 14 

artiklarna var nio av hög kvalitet och fem av medel kvalitet. Dessa kom att ingå i 

studien. 

Analys 

För att få fram specifik fakta som beskrev och kvantifierade vårt område gjordes 

en variant av innehållsanalys som kategoriserade den funna datan (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 150-151).     

Analysen inleddes i enlighet med Polit och Beck´s (2008, s. 118) metod för 

kodning av material. De olika artiklarna lästes av författarna upprepade gånger 

oberoende av varandra. Detta för att hitta artiklarnas huvudresultat. För att finna 

lämpliga subkategorier och kategorier lästes huvudresultaten upprepade gånger. 

Författarna diskuterade de olika subkategorier och kategorier som framkommit för 

att nå konsensus, först när båda författarna var nöjda fastslogs de slutliga 

kategorierna. Därefter sorterades resultaten i grupper efter kategori i en tabell 

(exempel finns att se i Bilaga 4). Materialet från de olika artiklarnas resultat 

indelades i följande tre kategorier, trygghet gav tillfredställelse, känslomässig 

strid och möte med döden.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör alltid göras då en litteraturstudie arbetas fram. För dessa 

finns riktlinjer från vetenskapsrådet vilken betonar att fusk och ohederlighet inte 

får förekomma. Att tänka på när en systematisk litteraturstudie ska göras är att 

endast studier som fått tillstånd av etisk kommitté bör användas samt att alla 

artiklars fullständiga resultat redovisas. Artiklarna som ingår i denna 

litteraturstudie ska enligt etiska överväganden sparas i 10 år (Forsberg & 

Wengström, 2008, s.77-78). Då dessa beskriver redan tidigare dokumenterad 

kunskap, har författarna reflekterat över hur studierna gjorts ur ett etiskt 

perspektiv. 
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie innefattas av 14 artiklar, varav sex är kvalitativa, 

sju kvantitativa samt en studie som är av både kvantitativ och kvalitativ design. 

Två studier är utförda i Storbritannien, en i Israel, en i Taiwan, en i Kina, en på 

Nordirland, en i Japan, och resterande sju i Nordamerika. En kort presentation av 

varje studie med klassificering finns att tillgå i Bilaga 3. Nio artiklar har bedömts 

vara av hög och fem av medel kvalitet. Några av studierna presenteras under flera 

kategorier. 

Materialet från de olika artiklarnas resultat presenteras i följande tre kategorier, 

trygghet gav tillfredställelse, känslomässig strid och möte med döden.  

Trygghet gav Tillfredställelse   

Addigton-Hall och O´Callaghan (2009) visar i sin studie att anhöriga upplevde 

vården på Hospice som mycket bra. Taxis, Keller och Cruz (2008) framför att de 

anhöriga i stort hade en positiv syn på vården och att det värdesattes när vården 

gavs ur ett familjeperspektiv. Även de anhöriga i studien av Mc Millan et al. 

(2006) var generellt mycket nöjda med den vård som gavs. I en studie av Skilbeck 

et al. (2005) där man undersökte anhörigas förväntningar och erfarenheter av 

avlastningsvård på Hospice framkom att vården höll en hög standard samt 

upplevdes vara av högre kvalitet än annan avlastningsvård.  

När McLaughlin, Sullivan, och Hasson (2006) undersökte anhörigas syn på och 

upplevelse av Hospice at home, framkom att de anhöriga i stort var nöjda med det 

stöd de fått och de flesta ansåg inte att vården behövde förbättras. En del 

respondenter upplevde dock att informationen runt den sjukes vård inte var 

tillräcklig. I Kreling, Selsky, Perret-Gentil, Huerta och Mandelblatts (2010) studie 

där man jämförde latinamerikaners upplevelse av Hospice med vita icke 

latinamerikaners, hade latinamerikanerna till följd av dålig kunskap om Hospice 

lägre förväntningar än de vita icke latinamerikanerna. Båda grupperna var i stort 

nöjda med Hospice men latinamerikanerna var de som till slut var mest nöjda med 

vården.  
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En önskan om att inkomma till Hospice i ett tidigt skede av sjukdomstiden 

utrycktes av de anhöriga, då detta antogs vara av fördel för hela familjen (Kehl, 

Kirchhoff, Kramer & Hovland-Scafe, 2009; Rickerson, Harrold, Kapo, Carroll & 

Casarett, 2005). Detta trots att de som inkom sent också ansåg sig fått den vård de 

efterfrågat (Rickerson et al., 2005).  

När de anhöriga gav sin syn på vården framhölls personalens professionalism, att 

dessa var välinformerade och kompetenta ansågs som viktigt för att 

tillfredställelse med vården skulle vara möjlig. Att personalens inställning var rätt 

samt deras tillgänglighet var ytterligare faktorer som gav tillfredställelse 

(McLaughlin et al., 2006). Förtroende till personalen var avgörande för hur 

kvaliteten på vården upplevdes av de anhöriga (Kehl et al., 2009; Addington-Hall 

& O´Callaghan, 2009). Att den sjuke vårdades av främmande var svårt att 

bevittna, men tilltro till personalen gjorde de anhöriga trygga (Taxis et al., 2008). 

När Rhodes et al. (2008) i sin studie identifierade vilka omvårdnadsåtgärder som 

associerades med tillfredställelse hos anhöriga inom Hospice framkom vikten av 

att det fanns en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Att personalen tillfullo var 

insatt i patientens sjukdomshistoria ansågs viktigt.  

Addington-Hall och O´Callaghan (2009) beskriver att de anhöriga upplevde att 

det på Hospice nästan alltid fanns tillräckligt med personal att tillgå samt att de 

alltid blivit bemötta med respekt. Taxis et al. (2008) framför att de flesta anhöriga 

upplevde att personalen visade respekt angående deras kultur, då det i den 

mexikanska kulturen är viktigt att alltid ta hand om sina anhöriga, ända fram till 

döden.  

I studien av Chow et al. (2006) där man ville undersöka vad den palliativa vården 

på Hospice inneburit för kinesiska änkors sorgearbete, framkom att det var viktigt 

att hela familjen var närvarande vid dödsbädden. Därför uppskattade änkorna att 

personalen var noga med att meddela försämring av patienten. 

När Kehl et al. (2009) beskriver utmaningar som anhöriga upplevt på Hospice 

framkom missnöje över att patientens önskan om att få dödshjälp inte uppföljdes, 

detta trots det omöjliga i och med lagöverträdelse. Betydande för en god 

upplevelse av Hospice beskrevs vara att patientens vårdbehov tillgodosågs i sin 
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helhet. Viktigt för de anhöriga var också att få tid att kommunicera med den 

döende fram till slutet. 

De anhöriga i den tidigare presenterade studien av Rhodes et al. (2008) 

associerade god omvårdnad med att patienten fick den vård som behövdes, bland 

annat adekvat medicinering samt emotionellt stöd före och efter patientens död. I 

Addington-Hall och O´Callaghan´s (2009) studie där man jämfört vården av 

cancerpatienter på Hospice och sjukhus, upplevdes av anhöriga smärtlindringen 

som bättre på Hospice. Enligt Skilbeck et al. (2005) tyckte anhöriga att det var 

positivt när patienten fick delta i rehabiliterande aktiviteter.  

Tillfredställande kommunikation med personal var enligt Kehl et al. (2009) 

betydelsefullt. Taxis et al. (2008) menar att anhöriga uppskattade när information 

gavs på en förstålig nivå, både skriftligt och muntligt. Även Rhodes et al. (2008) 

beskriver att kontinuerlig och adekvat information ökade de anhörigas 

tillfredställelse med omvårdnaden. I den jämförande studien av Addington-Hall 

och O´Callaghan (2009) upplevde de anhöriga sig bättre, mer lättförståligt och 

kontinuerligt informerade på Hospice än på sjukhus. Skilbeck et al. (2005) 

framför dock att en del ansåg sig få för lite specifik information angående 

verksamheten. I Kreling et al.´s (2010) tidigare presenterade studie framkom att 

de vita icke latinamerikanerna upplevde en trygghet i att personalen informerade 

om vad som väntade. Latinamerikanerna däremot föreföll att inte vilja veta för 

mycket runt döden, eller vad som väntade den sjuke.  

Då hospice var det sista stället där den sjuke vårdades ansågs atmosfären och 

miljön betydelsefull, den beskrevs vidare i studien av Chow et al. (2006) som 

avslappnande och trygg. Av Skilbeck et al. (2005) presenteras att en positiv 

atmosfär runt Hospice upplevdes.    

Känslomässig strid    

Att bevittna att en anhörig var döende samt att acceptera att den sjuke verkligen 

skulle dö var väldigt svårt (Kehl et al., 2009). Enligt Taxis et al. (2008) ansågs det 

av anhöriga inte som en börda att vårda den sjuke, även om de berättade om 

situationer då de mådde dåligt både fysiskt och psykiskt. Änkorna i Chow et al.´s 
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(2006) studie kände sig stolta över att inte ha brutit samman vid makens 

dödsbädd, då detta ansågs kunnat belasta maken. Kreling et al. (2010) 

identifierade att latinamerikaner oftast inte talar öppet om döden, då detta ansågs 

vara ett skydd både för den sjuke men också för övriga anhöriga.  

I studien av Ruka et al. (2010) beskrev de anhöriga konfliktartade känslor när de 

såg att patienten försämrades i sina förmågor, samtidigt som de försökte acceptera 

att det inte fanns något mer att göra, önskade de också att patienten skulle leva 

vidare oavsett vilket tillstånd denne befann sig i. Känslor av maktlöshet framkom 

då de anhöriga upplevde att allt de kunde göra var att se på. Upplevelser om att 

känna sig ensam även tillsammans med patienten framfördes. Trots att det var 

emotionellt smärtsamt bestämde sig de anhöriga för att stödja patienten. De insåg 

att den sjuke hade levt sitt liv till fullo och beslutade att stanna vid patientens sida 

till slutet. När sjukdomen förvärrades och den professionella vården 

intensifierades kände sig familjen ibland utestängda.  

Waldrop, Milch, och Skretny (2005) talar i sin studie om att familjens 

reaktionsmönster följer sjukdomsförloppet och är därför varierande över tid. 

Vidare konstateras att förändringar i sjukdomsförloppet ger upphov till 

förändringar i familjens sinnesstämning. Det beskrivs att sjukdom genererar 

reaktioner av stress, att familjens osäkerhet skapar överbeskydd samt överföring 

av känslor runt sjukdom mellan familjemedlemmar. Vidare konstateras att olika 

synpunkter inom familjen skapar disharmoni, att förlikning med döden till slut är 

oundviklig, och att en del reagerar med slutenhet.  

En rädsla för att patienterna skulle övermedicineras och därför riskera att dö i 

förtid framfördes av Taxis et al. (2008). Även Kehl et al. (2009) beskriver att oro 

upplevdes angående för väl tilltagen smärtlindring.  

Möte med döden      

När Ruka et al. (2010) i sin studie tydligt försöker identifiera den emotionella 

processen som anhöriga till patienter med hjärntumör går igenom, framkommer 

att familjen förberedde sig emotionellt för att ta farväl av den anhörige. Arbetet 

och det sociala livet utanför vården av patienten hjälpte de anhöriga att bemästra 
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situationen. De anhöriga blev hjälpta av det emotionella och sociala stödet de fick 

från vänner och medicinsk personal. McLaughlin et al. (2006) skriver att det 

fysiska, sociala och emotionella stödet anhöriga fått ansågs minska bördan av att 

leva med en svårt sjuk anhörig. Vissa beskrev att de inte hade klarat sig igenom 

situationen utan detta stöd. 

Chow et al. (2006) identifierade att det av änkorna ansågs betydelsefullt att 

gradvis ha fått acceptera att deras make var döende, vilket även befarades leda till 

bättre anpassning till livet efter makens död. Att änkorna själva varit delaktiga i 

vården ansågs vara till hjälp i sorgeprocessen. Vidare beskrevs patientens fysiska 

tillstånd inför döden samt att hela familjen var närvarande vid dödsögonblicket 

som betydelsefullt för änkornas sorgearbete.  

Genom att undersöka faktorer som påverkar sorgen hos anhöriga till patienter som 

dött av cancer kom Chiu et al. (2010) fram till att anhöriga till patienter som 

vårdats på Hospice var mindre benägna att gå igenom en komplicerad 

sorgeprocess än anhöriga till patienter som vårdats av andra institutioner. Att den 

sjuke dessutom vårdats under lång tid, samt att de anhöriga haft en egen 

sjukdomshistoria var faktorer som förebyggde ett försvårat sorgearbete. 

Komplicerande faktorer visade sig vara att den anhörige var kvinna, partner, 

förälder eller barn till den sjuke samt att inget stöd från andra familjemedlemmar 

fanns. Bachner, O´Rourke, Davidov och Carmel (2009) menar att när anhöriga 

talar med den sjuke om döden och den svåra sjukdomen minskar risken att 

utveckla depression eller annan psykisk ohälsa efter att den sjuke avlidit.  

I sin studie ville McMillan et al. (2006) fastställa huruvida en copingstrategikurs 

för familjemedlemmar till hospicepatienter ökar de anhörigas livskvalité i 

jämförelse med vanlig hospicevård och hospicevård med ökat emotionellt stöd. 

Copingstategikursen visade sig ge en unik effekt på de anhörigas livskvalité då 

bördan av att ha en döende familjemedlem minskades, kursen var ett bra verktyg 

för anhöriga att bemästra situationen. Den hjälpte bland annat anhöriga att tolerera 

situationer då patienterna upplevde svår smärta. Det extra emotionella stöd som en 

annan grupp av anhöriga fick i samband med hospicevården visade inte på någon 

förändring av livskvalitén.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Hur naturligt det än är att någon dör, kommer det ändå innebära en förändring av 

den enskilda människans värld. Situationen kan ge upphov till känslor av 

otrygghet och osäkerhet. Genom denna litteraturstudie ville författarna belysa 

upplevelsen av att ha haft en anhörig som vårdats på hospice, för att 

sjuksköterskan ska kunna bemöta de anhöriga på bästa sätt.   

Resultatet visar att i upplevelsen av att ha haft en anhörig som vårdats på Hospice 

gav trygghet tillfredställelse. För att känslor av trygghet ska bli möjliga behöver 

olika behov hos de anhöriga tillgodoses. Tilltro till personalen är väsentligt för att 

de anhöriga ska känna sig trygga, enligt Benzein och Saveman (2006) är det 

centralt att sjuksköterskan genom att vara stödjande arbetar för att bygga en 

förtroendefull relation både till patienten och anhöriga.  

För att anhöriga ska känna tilltro till personalen blir det viktigt att sjuksköterskan 

arbetar aktivt för att bygga denna förtroendefulla relation. Mok och Chiu (2004) 

beskriver i sin studie att en förtroendefull relation bygger på omtanke och 

engagemang. Även Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 333) talar om 

vikten av engagemang. 

I resultatet beskriver de anhöriga en vilja av att bli uppmärksammad, vilket 

innefattar att både patientens och anhörigas vårdbehov tillfredställs (Kehl et al., 

2009; Rhodes et al., 2008). När sjuksköterskan visar sig vara någon som går att 

lita på, någon som har kontroll över situationen som ser till patientens och de 

anhörigas behov, ger det anhöriga möjligheten att släppa taget och ändå känna sig 

trygga.   

En viktig del som framkommer i resultatet är betydelsen av information. Anhöriga 

uppskattade när sjuksköterskan gav kontinuerlig och lättförstålig information 

under hela vårdtiden (Addington-Hall & O´Callaghan, 2009; Rhodes et al., 2008; 

Taxis et al., 2008), även tidigare forskning (Andershed & Ternestedt, 1999) visar 

de anhörigas behov av detta.  I en osäker och ovan situation blir det viktigt med 

som Kreling et al. (2010) beskriver, information om vad som väntar.  
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Det är av stor vikt för de anhöriga att sjuksköterskan har som rutin att alltid 

återkoppla, för att på så sätt se vad som tidigare uppfattats. Detta för att kunna ge 

den information som krävs.   

Att tänka på runt kulturella skillnader är det som Kreling et al. (2010) beskriver 

om kulturer där man exempelvis inte vill ha omfattande information om och runt 

sjukdom och död. Viktigt för anhörigas upplevelse är att personalen utgår från ett 

individperspektiv och är lyhörda för individuella skillnader för att på detta vis 

möta den enskildes behov. Canning, Rosenberg och Yates (2007) framför att 

genom respekt för individuella skillnader kan en förtroendefull och 

personcentrerad relation byggas. Kunskap om kulturella skillnader är enligt 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 199) en förutsättning för en helhetssyn 

inom vården.   

Flera av studierna i resultatet indikerade att anhöriga antog att ett tidigare 

inkommande till Hospice kunnat ge fördelar (Kehl et al., 2009; Rickerson et al., 

2005). Tidigare studier har visat att patienten ofta är mycket påverkad av sin 

sjukdom och att familjerna ofta befinner sig i kris vid anländande till Hospice. 

Under den korta tid som finns kvar måste därför omvårdnaden vara både intensiv 

och effektiv (Steele, Mills, Hardin, & Hussey, 2005). Det förefaller vara så att 

anhöriga upplevt ett behov att få komma till Hospice tidigare. Frågan blir då, 

varför har inte detta behov uppmärksammats? Kanske kan det ha att göra med 

som Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 45) beskriver att det biomedicinska 

tankesättet fortfarande på många ställen utgör grunden i vården. För den som har 

sin utgångspunkt i detta tankesätt, där kroppen reducerats till en apparat som ska 

lagas. Där vården inte inriktas på hela människan och dess omgivning, blir kanske 

inte den palliativa vården, där det alldeles uppenbart inte längre går att laga, 

särskilt intressant. Om vården istället skulle grunda sig i en helhetssyn av 

människan kanske det skulle vara lättare att se ett större värde i att remittera 

patienter och dess anhöriga i ett tidigare skede till Hospice. 

Författarna har identifierat att de anhöriga upplevde känslomässig strid. Det var 

svårt att acceptera att den sjuke verkligen var döende (Kehl et al., 2009). Anhöriga 

upplevde i situationen konfliktartade känslor, då de å ena sidan ville att den sjuke 
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skulle leva vidare samtidigt som de såg att personen stadigt försämrades och inget 

hopp om förbättring fanns (Ruka et al., 2010). Ambivalensen de anhöriga känner 

visar ytterligare på vikten av anpassat stöd, eftersom känslorna hos de anhöriga 

förändras över tid. Personalen bör vara medveten om att anhöriga upplever den 

här typen av känslor, inte minst eftersom Ruka et al. (2010) skriver att familjen 

ibland kände sig utestängda när den professionella vården runt den sjuke 

intensifierades. I en studie av Linderholm och Friedrichsen (2010) beskrivs att 

först när de anhöriga upplever sig ha en god relation till personalen, när de känner 

att personalen uppmärksammar deras berättelser, kan de anhöriga känna sig 

delaktiga i vården. 

Att känna rädsla för övermedicinering (Taxis et al., 2008; Kehl et al., 2009) är 

enligt författarna ett onödigt lidande som de anhöriga upplevt. Ett förslag är därför 

att förbättringsarbete behövs i form av att denna rädsla uppmärksammas samt att 

tydligare information runt medicinering ges. Att detta behövs kan även stödjas av 

annan forskning (Oliver et al., 2008) som visat på missförstånd runt medicinering 

samt att personalen inte uppmärksammat denna typ av oro.  

Som tidigare sagts är sorg en del av livet, inte minst i mötet med döden.  

Hur det palliativa skedet hanteras av familjen kommer inverka på sorgearbetet 

(Milberg, 2005, s. 149). I resultatet samt i tidigare forskning framkommer att den 

sjuke och de anhöriga påverkar varandra (Chow et al. 2006; Milberg, 2005, s. 

149), därför blir det väsentligt för de anhörigas upplevelse att hela familjen får 

hjälp att nå bästa möjliga mående. Det kan tänkas att detta är en anledning till 

Världshälsoorganisationens definition (SOU, 2001:6) där vården även ska 

inkludera de anhöriga. 

Det bör också beaktas att sorgen medför risk för sjuklighet och dödlighet (Chau et 

al., 2009). Eckerdal (2005, s. 188-189) beskriver psykologiskt stöd till familjen 

under vårdtiden och i sorgen som ett av målen för Hospice. I resultatet 

framkommer att anhöriga uppskattar denna typ av stöd och vissa medger att de 

inte hade klarat sig igenom situationen utan stödet (McLaughlin et al., 2006). Ett 

bevis för att man har kommit en bra bit på vägen med stöd till anhöriga på 

Hospice är som framkommer i resultatet (Chiu et al., 2010) att anhöriga på 
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Hospice var mindre benägna att gå igenom en komplicerad sorgeprocess än 

anhöriga vid andra vårdinstitutioner. Detta skulle möjligen kunna förklaras med, 

som Melvin (2010) beskriver, att palliativt utbildad personal generellt anses vara 

bättre på att bemöta de komplexa behov som palliativa patienter och deras 

anhöriga har. I McMillan et al.´s (2006) studie visade sig en copingstrategikurs 

vara till god hjälp för de anhöriga. Författarna anser att ett bidrag till ytterligare 

förbättring kan vara som denna forskning indikerar att tillvarata de anhörigas egna 

resurser för att ta sig igenom situationen.  

Även om resultatet i de inkluderade studierna pekar på liknande upplevelser från 

de anhöriga, så fanns det också de som beskrev andra upplevelser. Vården på 

Hospice bör därför utgå ifrån den enskilda människans behov, enligt Eckerdal 

(2005, s. 192) har också hospicefilosofin sin utgångspunkt i en helhetssyn på 

människan och inriktas på samspelet mellan individerna.  

Metoddiskussion 

I den inledande fasen av arbetet med denna litteraturstudie var syftet något 

annorlunda formulerat, nämligen att belysa anhörigas syn på vården på Hospice. 

Författarna upptäckte dock i ett tidigt skede att besvarandet av detta syfte blev allt 

för dåligt beskrivande, varför det nya mer omfattande syftet att belysa upplevelsen 

av att ha haft en anhörig som vårdats på Hospice formulerades.  

Då författarna valde att begränsa sitt sökande av artiklar till studier som 

publicerats de senaste fem åren medförde detta att mängden material blev något 

knapp. Begränsningen gjordes med tanke på att hospicevården ständigt är under 

utveckling och författarna ville därför bygga sin litteraturstudie runt den mest 

aktuella forskningen.  

I arbetet med syfte och sökord angående termen anhörig uppstod viss problematik, 

ordet är inte lätt att rakt översätta till engelska, då det går att diskutera att det 

engelska ordet family skulle kunna tolkas endast med det svenska ordet 

familjemedlem. Genom sökningen av MeSH-termer översattes dock anhörig med 

just termen family, varför det utgjorde det sökord som sedan kom att användas. 

Författarna har beskrivit anhörig som synonym till familjemedlem med 
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förklaringen att detta är de personer som individen själv anser vara sin familj. 

Trots att Hospice och family var de MeSH-termer som användes i sökningarna, 

handlade många artiklar inte om Hospice eller anhörigas upplevelse utan var 

formulerade utifrån sjuksköterskans eller annan personals synvinkel. Detta 

medförde att 132 artiklar redan sorterades bort i fas 1. Andra sökord som 

palliative care, spouse och relatives provades utan annorlunda resultat.     

En viss svårighet upplevdes vid arbetet med kvalificeringen av artiklarna. 

Problem med att bedöma vad som ansågs vara ett godtagbart eller för stort bortfall 

uppstod, bortfallsanalyserna studerades därför. Vid undersökande av saken 

framkom att inga precisa riktlinjer finns och detta blir därmed en 

bedömningsfråga.   

Resultatet av denna litteraturstudie kom till slut att utgöras av 14 artiklar. Det 

skulle kunna ses som en styrka med studien att den innehöll både kvantitativa och 

kvalitativa studier, då detta belyser syftet ur olika synvinklar (Forsberg och 

Wengström, 2008, s. 66). De kvalitativa studierna beskriver hur upplevelsen ter 

sig, medan de kvantitativa studierna kontrollerar hur många som upplever samma 

sak.    

Att artiklarna inte var skrivna på något av författarnas modersmål upplevdes inte 

som något direkt problem, då en av författarna bott och arbetat i ett engelsktalande 

land.  

Svårigheterna med rekrytering till studier som belyser anhörigas upplevelse av 

den här typen, hänvisar många forskare till just det faktum att undersöksenheterna 

befinner sig i en pressad situation. En orsak till att få studier utförts som belyser 

anhörigas upplevelse skulle kunna vara att det är svårt att avgöra om det är etiskt 

riktigt att ställa frågor om och runt det som så nyligt inträffat, och genom detta 

ytterligare belasta en människa som befinner sig i sorg (Lee & Kristjanson, 2003). 

Att forskaren funderar kring dessa saker samt accepterar som Chiu et al. (2010) 

beskriver att de anhöriga måste få tid på sig att sörja i fred, är därför viktigt vid 

den här typen av forskning.  
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I arbetet med denna litteraturstudie upplevdes det vara en stor fördel att vara två 

författare. Materialet kunde på så sätt fortlöpande diskuteras för att nå konsensus. 

Upplevelser är individuella och därmed svåra att generalisera. Författarna förslag 

är dock att uppmärksamheten riktas mot det som kan få betydelse för de anhörigas 

upplevelse, som vikten av stöd och information, personalens inställning och 

förhållningssätt.     

Slutsats 

I likhet med tidigare forskning (York et al., 2009) visar resultatet i denna 

litteraturstudie att anhöriga i stort varit nöjda med sin upplevelse av vården på 

Hospice. Viktigt för de anhörigas upplevelse var tilltro och förtroende för 

personal, stöd och information i förloppet. Även respekt för individuella 

skillnader var av betydelse för de anhörigas upplevelse.     

Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 152) beskriver att en helhetssyn inom 

vården möjliggörs genom att personalens kompetens bygger på vetenskapliga och 

praktiska kunskaper. Fredrichsen och Petersson (2005, s. 264) talar om vikten av 

att alltid komplettera sin kliniska erfarenhet med teoretisk kunskapspåfyllning för 

att eftersträva evidensbaserad omvårdnad.  

Milberg (2005, s. 147) skriver att anhörigas utvärdering av vården har blivit en av 

flera indikationer på vårdkvalitet. Genom denna litteraturstudie ville författarna 

belysa för sjuksköterskor upplevelsen av att ha haft en anhörig som vårdats på 

hospice, för att på så sätt kunna bemöta de anhöriga på bästa sätt. 
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“Hospice at home” 
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studien, test av 
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HAH.  
n=128 
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om deltagande och 
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Beskrivande analys. 
De öppna frågornas 
svar analyserades 
med hjälp av 
innehållsanalys enligt 
Weber. 

I stort var de anhöriga 
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börda. Personalens 
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validiteten. bortfall.  
 

tillgänglighet och 
inställning, deras 
professionalism 
framhölls 
(välinformerade och 
kompetenta). En del 
respondenter 
upplevde dock att 
informationen runt 
den sjukes vård inte 
var tillräcklig. De 
flesta upplevde dock 
att vården inte 
behövde förbättras. 

Mc Millan et al. 
2006 
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Att fastställa huruvida 
en copingstrategikurs 
för 
familjemedlemmar till 
hospicepatienter ökar 
dessas livskvalité, 
minskar bördan, 
förbättrar coping samt 
förmågan att bemästra 
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hospicevård och 
hospicevård med ökat 
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gruppstudie med 
intervention. 
Frågeformulär 
användes i 
datainsamlingen 

Anhöriga till vuxna 
cancerpatienter som 
vårdas på hospice.  
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chi2-test. 

Copingstrategikursen 
var ett bra verktyg för 
den anhörige för att 
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sjuk anhörig, den 
visade sig ge en unik 
effekt på de anhörigas 
livskvalité.  
Det extra emotionella 
stöd som den ena 
gruppen av anhöriga 
fick i samband med 
hospicevården visade 
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förändring av 
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De anhöriga var 
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nöjda med den vård 
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2008 
USA 

Att identifiera vilka 
omvårdnadsåtgärder 
som associerades med 
tillfredställelse hos 
anhöriga inom 
hospiceverksamheten.   

Kvantitativ metod. 
Retrospektiv design. 
Enkätundersökning. 

Anhöriga till patienter 
som vårdats på 
hospice. n= 116974 
Bortfall  =4%. 

Beskrivande statistik. 
Chi2-test. The Huber 
White correction. 

De anhöriga 
associerade god 
omvårdnad med att 
patienten fick den 
vård som behövdes, 
bla adekvat 
medicinering samt 
emotionellt stöd. Att 
personalen var insatt i 
patientens 
sjukdomshistoria till 
fullo gav 
tillfredställelse, så 
också kontinuerlig 
och adekvat 
information.  
Det ansågs viktigt att 
ha en 
omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska. 
De anhöriga 
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stöd, före och efter 
patientens död. 
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Undersöka om 
anhöriga till patienter 
som inkommer sent 
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har mindre nytta av 
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skede.   

Kvantitativ metod. 
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Semistrukturerade 
intervjuer vid 
inskrivningen till 
hospice och en månad 
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Anhöriga som varit i 
kontakt med hospice 
för första gången. 
n= 275 
Bortfall = 6 
Bortfallsanalys finns. 

Beskrivande 
statisktik, Chi2-test 

Anhöriga som 
kommer i kontakt 
med hospice i ett 
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ha mer nytta av 
hospicevården än 
anhöriga som 
kommer i kontakt 
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med vården i det sena 
skedet. 
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anhöriga som 
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efterfrågar, bl a 
angående 
smärtlindring av den 
sjuke, medicinskt, 
emotionellt och 
spirituellt stöd, samt 
personal som inger 
trygghet genom 
regelbundna besök, 
detta även om de 
inkom sent. 

Ruka, & Kiyoko. 
2010 
Japan 

Att tydligt identifiera 
den emotionella 
processen som 
familjer till patienter 
med hjärntumör går 
igenom samt 
förberedelsen för vård 
på hospice. 

Kvalitativ metod.  
Tre semistrukturerade 
intervjuer med varje 
deltagare.   

Anhöriga till patienter 
med hjärntumör.  
n= 12 

Modifierad Grounded 
Theory 

Familjen förberedde 
sig emotionellt för att 
ta farväl av den 
anhörige.  
Konfliktartade 
känslor hos de 
anhöriga gav upphov 
till emotionell smärta 
som aldrig försvinner.  
De anhöriga kände sig 
maktlösa och 
ensamma även då de 
var tillsammans med 
den sjuke. När 
sjukdomen 
förvärrades och den 
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professionella vården 
intensifierades 
upplevde familjen 
känslor av att vara 
utestängda.  De 
anhöriga kände sig 
frustrerade när de inte 
längre kunde 
kommunicera med 
patienten. Trots att 
det var emotionellt 
smärtsamt beslutade 
sig de anhöriga för att 
stödja patienten.  
Arbetet och det 
sociala livet utanför 
vården av patienten 
hjälpte de anhöriga att 
bemästra situationen. 
De anhöriga fick 
emotionellt och 
socialt stöd från 
vänner och 
medicinskpersonal. 

Skilbeck et al.  
2005 
UK 

Att undersöka 
anhörigas 
förväntningar och 
erfarenheter av 
avlastningsvård på ett 
Hospice. 
 

 

Kvalitativ samt 
kvantitativ metod. En 
prospektiv 
utforskande studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer samt 
strukturerade 
frågeformulär har 
används vid 
datainsamlingen. 

Anhöriga till patienter 
som får 
avlastningsvård på 
hospice.  
n=25 
Bortfall = 4 
Bortfallsanalys finns. 

Kvalitativ 
innehållsanalys av 
intervjuern. 
Kvantitativ data har 
analyserats med 
beskrivande statistik. 
En jämförelse har 
gjorts av resultatet 
från de olika 
metoderna. 

Positivt var att 
patienten fick delta i 
rehabiliterande 
aktiviteter. En del 
ansåg sig få för lite 
specifik information 
angående 
verksamheten.   
Avlastningsvården på 
Hospice upplevdes i 

KII 
PII 
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stort vara av högre 
kvalité än annan 
avlastningsvård. En 
positiv atmosfär 
upplevdes runt 
hospice.    

Taxis,  Keller, & 
Cruz. 
2008 
USA 

Att undersöka vilka 
värderingar som 
inverkar på 
mexikanska 
amerikaners attityder 
runt palliativ vård och 
hur dessa samspelar 
med Hospicefilosofin. 
     
 

 

Kvalitativ metod.  
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor som varade 
mellan 60-90 minuter. 
Snöbollsurval 
användes för att finna 
lämpliga informanter. 

Anhöriga som 
tidigare haft kontakt 
med en hospiceenhet.  
n= 15 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

De anhöriga hade i 
stort en positiv syn på 
hospice, de upplevde 
att personalen visade 
dem respekt angående 
deras kultur. Att 
vården gavs ur ett 
familjeperspektiv 
värdesattes.  Anhöriga 
uppskattade att 
information gavs på 
en förstålig nivå, både 
skriftligt och 
muntligt. En rädsla 
för att patienterna 
övermedicinerades 
och därför riskerade 
att dö i förtid 
framfördes.  

KI 

Waldrop, Milch, & 
Skretny 
2005 
USA 

Att undersöka vad 
familjer upplever 
under den sista tiden 
av en svårt sjuk 
familjemedlems liv 
genom att beskriva 
reaktionsmönster och 
sinnesstämningar. 
 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer på en till 
två och en halv 
timmar, efter två 
veckor av 
hospicevård. 

Både den sjuke och 
hans/hennes 
familjmedlemmar. 
n=108 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Familjens 
reaktionsmönster 
följer 
sjukdomsförloppet 
och är därför 
varierande över tid. 
Förändringar i 
sjukdomsförloppet 
ger upphov till 

KII 
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förändringar i 
familjens 
sinnesstämning. I 
resultatet beskrivs sex 
olika kategorier av 
sinnesstämningar: 
Reaktion, sjukdom 
genererar stress. 
Skyddande, osäkerhet 
skapar överbeskydd. 
Förvirring, överföring 
av känslor runt 
sjukdom mellan 
familjemedlemmar. 
Disharmoni, olika 
synpunkter inom 
familjen skapar 
besvär. Undergiven, 
förlikning med att 
döden är oundviklig. 
Sluten, känslolös 
reaktion.      
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Analysexempel 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Taxis, Keller, & 
Cruz. 
2008 
USA 

De anhöriga hade i 
stort en positiv syn på 
hospicevården. 

Känslor av 

Tillfredställelse 

Trygghet gav 

Tillfredställelse 

De flesta upplevde att 
personalen visade 
respekt angående deras 
kultur. Det ansågs som 
viktigt då det i den 
mexikanska kulturen är 
viktigt att alltid ta hand 
om sina anhöriga, ända 
till döden. 

Känsla av Tilltro Trygghet gav 

Tillfredställelse 

Det ansågs inte som en 
börda att vårda sin 
anhörig, även om de 
anhöriga berättade om 
situationer då de 
mådde dåligt både 
fysiskt och psykiskt. 

Konfliktartade känslor Känslomässig strid 

De anhöriga upplevde 
det som svårt att låta 
främmande personal ta 
hand om sin anhörig, 
men kände sig ända 
nöjd och trygga med 
personalen. 

Känsla av Tilltro Trygghet gav 

Tillfredställelse 

Att vården gavs ur ett 
familjeperspektiv 
värdesattes.   

Känslor av 

Tillfredställelse 

Trygghet gav 

Tillfredställelse 

Anhöriga uppskattade 
att information gavs på 
en förstålig nivå, både 
skriftligt och muntligt. 

Viljan att bli 

uppmärksammad 

Trygghet gav 

Tillfredställelse 

En rädsla för att 
patienterna 
övermedicinerades och 
därför riskerade att dö i 
förtid framfördes. 

Rädsla för 

övermedicinering 

Känslomässig strid 

Chiu, et al. 
2009 
Taiwan 

Anhöriga till patienter 
på hospice var mindre 
benägna att gå igenom 
en komplicerad 
sorgprocess än 
anhöriga till patienter 
som vårdats av andra 
institutioner. 
Att den sjuke vårdats 
på hospice och under 
lång tid samt att de 
anhöriga haft en egen 
sjukdomshistoria var 
faktorer som förebygde 
ett försvårat 

Arbete med sorgen Möte med döden 
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sorgearbete. 
Faktorer som gjorde 
sorgearbetet mer 
komplicerat var att den 
anhörige var kvinna, 
partnern, förälder eller 
barn samt att inget stöd 
från andra 
familjemedlemmar 
fanns. 



 

 

 


