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Sammanfattning 

Backgrund: Cancer är en av Sveriges och världens vanligaste folksjukdomar. När sjukdomen 

inte längre går att bota övergår vården från kurativ till palliativ vård. En del av patienterna i 

livet slutskede väljer att vårdas i hemmet och detta utgör en känslig period för både patienten 

och närstående. Närstående och familjemedlemmar vårdar och utför omvårdnadsuppgifter 

som annars skulle utföras av vårdpersonal. För att kunna utföra vården har närstående och 

anhörigvårdare stor behov av stöd. Syfte: Att belysa närståendes behov av stöd, vid palliativ 

vård i livets slutskede i hemmet. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. 

Resultat: Närstående och anhörigvårdare uttrycker behov av emotionellt stöd och brist på 

egen tid för återhämtning på grund av vårdarrollen. Att få information och undervisning om 

sjukdomen och sjukdomens symptom visade sig vara en viktig faktor som påverkade 

närståendes trygghetskänsla för att ge god palliativvård i hemmet. Slutsats: Studien visar att 

vårdarrollen kan vara en mycket påfrestande upplevelse med konsekvenser i form av ohälsa. 

Genom att ge stöd och utveckla en familjecentrerad palliativ vård kan sjukvårdspersonal 

minska närståendes sårbarhet och förebygga hälsa. Klinisk betydelse: Det är angeläget att 

främja sjuksköterskors medvetande om närståendes utsatthet och behov av stöd, för att 

vårdpersonalen lättare vägleda och stötta närstående.  

 

Nyckelord: cancer, livets slutskede, palliativ vård i hemmet, närstående, anhörigvårdare, 

behov, stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Cancer is one of Sweden's and the world's most common diseases. The ability 

to cure the disease has increased in recent years, but to cure the disease is not always possible. 

Caring force then changes to the palliative care with the aim of preventing and relieving 

suffering. Big part of cancer patients choose to receive palliative care in the home at the end 

of live and this is sensitive period for both patient and relatives. In order to provide the care 

have relatives and carers great need of support. Aim: Highlighting relatives need support, in 

palliative terminal care in the home. Method: A qualitative literature review with an inductive 

approach. Results: Family care givers experiences and express the need for emotional support 

and lack of time for recovery due to caring role. Gaining access to information and education 

about the disease and the symptoms of the disease appeared to be an important factor 

affecting closely related to confidence to provide good palliative care in the home. 

Conclusion: The study shows that caring role can be a very stressful experience with the 

consequences in the form of ill-health. By providing support and develop a family-centered 

palliative care can reduce health care professionals affiliated vulnerability and prevent health. 

Clinical significance: It is state to promote nurses awareness about relatives vulnerability and 

need for support. By mapping the various aspects of closely related experiences and needs can 

caregivers help guide and support related individually through the strenuous life situation. 

 

Keyword: cancer, end of life, palliative homecare, next of kin, family caregivers, needs, 

support.  
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Inledning 

Cancerdiagnosen är en av de mest representativa sjukdomarna inom palliativ vård i hemmet. 

Vården utförs av ett mångprofessionellt team tillsammans med den sjukes anhöriga och 

närstående. Under vår verksamhetsförlagda utbildning på sjuksköterskeutbildningen har vi 

uppmärksammat att god vård även innebär att se och bekräfta närståendes behov av stöd, då 

samspelet mellan närstående och vårdtagaren spelar en viktig roll för patientens 

välbefinnande. Där väcktes vårt intresse av att belysa anhörigvårdares upplevelser, behov av 

stöd och samspelet med sjuksköterskan. 

Backgrund 

Den palliativa vårdens historia  

 Palliativ vården har sina rötter i hospicefilosofin, som syftar till att vårda svårt sjuka och 

döende personer med respekt, god vård och omsorg samt inge personer inflytande över sitt 

eget liv och död (Ternestedt & Andershed, 2013). Begreppet hospice kommer från det 

latinska ordet hospitium och betyder gästfrihet. Hospice finns beskrivet redan i antikens dagar 

och skildras som ett hus där pilgrimer, svårt sjuka och fattiga kunde finna skydd och vila (a.a). 

Vid medeltidens slut fanns det flera hus etablerade runt om i Europa där döende personer togs 

hand om. Ofta drevs hospicen som diakonal verksamhet. Under mitten av 1900-talet sker en 

förflyttning av vården för döende personer och börjar vårdas på sjukhus, förändringen får en 

positiv effekt gällande smärtlindring (a.a). Ternestedt och Andershed (2013) beskriver dock 

att när en sjukdom saknade bot och döden var att vänta kunde vården överge patienterna och 

närstående då medicinskt inte längre kunde göra något. Detta ledde till en avsaknad av värdig 

död på sjukhusen. Hospisrörelsen föddes i England och USA som en protest mot hur döende 

personer vårdas på sjukhusen. Närstående började protestera lokalt och nationellt för en 

värdig död. Hospicefilosofin sprids över stora delar av Europa och nådde Sverige under 

mitten av 1970-talet (a.a). 
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Definition av Palliativ vård 

Världshälsorganisationen (WHO) definierar palliativ vård som den vård som syftar att 

förebygga och lindra lidandet samt förbättra patientens och närståendes livskvalitet som 

drabbats av ett obotlig och livshotande sjukdom(Dobrina, Tenze & Palese, 2014). Med ett 

helhetsperspektiv i patientens fysiska, psykosociala och andliga behoven. Med målet att stödja 

människor att dö med värdighet och ge patienten och närstående den bästa möjliga livskvalitet 

(Melin-Johansson, Axelsson, Gaston-Johansson & Danielsson, 2009). Palliativ vård syftar 

även till tidigt upptäckande av sjukdomen genom exempelvis screeningprogram och tidigt 

insättande av behandling (Ternestedt &Andershed, 2013). Den palliativa vården benämns som 

allmän palliativ vård, specialiserad palliativ vård och palliativ i livets slutskede, beroende på 

patientens symtom. Allmän palliativ vård definieras som vård som utförs av personal med 

grundläggande kompetens i palliativ vård. Specialiserad palliativ våd genomförs av ett 

multiprofessionellt team med specialiserad kompetens inom palliativ vård till patienter med 

komplex symtom. Palliativ vård i livets slutskede, innebär att döden är oundviklig inom en 

överskådlig framtid. Vården är liknande den specialiserade vården. Termen terminal vård 

användes tidigare i Sverige men avråds i nuläget (Socialstyrelsen, 2013). Internationellt är det 

däremot en term som används både inom klinik och inom forskning (Ternestedt & Andershed, 

2013). Den palliativa vården sker dels på sjukhusens slutenvårdsavdelningar, på kommunens 

särskilda boende och i hemmet med insatser från primärvården. Vart den sjuke vårdas för sin 

sjukdom och symtom kan variera och vårdenheterna kan kombineras under 

sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Palliativa vårdens fyra hörnstenar  

Fyra hörnstenar har identifierats inom den palliativa vården, symtomlindring, samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående (Figur 1). Symtomlindring är en av de 

viktigaste hörnstenarna som syftar till att lindra smärta och andra svåra symtom, som 

exempelvis illamående och oro. Symtomlindring innefattar såväl det fysiska, psykiska, 

existentiella och sociala behoven. Den andra hörstenen innefattar vikten av god 

kommunikation med patienten, med deras närstående och inom vårdteamet för att främja 

patientens livskvalitet. Ett gott samarbete mellan vård professionerna belys i den tredje 

hörnstenen för en god kontinuitet i vården. Den fjärde hörnstenen betonar stödet som 

närstående behöver. Stödet bör ges under sjukdomen men även efter döden (Socialstyrelsen, 

2013).         
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Figur 1. Palliativ vårdens fyra hörnstenar 

 

Palliativ vård i hemmet 

Hemmet är för de flesta en plats där man får vara privat, uppleva trygghet och intimitet (Falk 

& Jakobsson, 2013). Majoriteten av patienterna föredrar att få vård och dö i hemmet, just för 

att det representerar trygghet och komfort (Stajduhar & Davies, 2005). Platsen där man dör 

eller ligger för att dö har en stor betydelse för patientens välbefinnande och skapar en 

tillhörighet som påverkar känslan av sig själv, det sociala sammanhanget och främjar ens 

identitet (Falk & Jakobsson, 2013). Flera faktorer påverkar möjligheten att vårdas i hemmet 

som: att den sjuke vill vårdas i hemmet, de fysiska symtomen ska kunna behandlas hemifrån, 

det finns tillgång till ett palliativ vårdteam som kan komma till hemmet. Samt att det finns en 

eller flera anhöriga/ närstående som är villiga att vårda (Stajduhar & Davies, 2005). 

Bostadsorten är än idag avgörande för vilken typ av palliativvård som går att erbjuda 

(Socialstyrelsen, 2013). För vissa familjer kan hushållets ekonomiska tillstånd ha betydelse 

om det är genomförbart att ha en anhörig som vårdar. Beslutsprocessen är unik för varje 

familj och familjemedlem när valet att vårdas i hemma ska tas. Flera tar beslutet efter att 

tillsammans med familjen kommit överens om det, andra tar beslutet utan vidare eftertanke 

eller likgiltigt (Stajduhar & Davies, 2005). Faktorer kännetecknas vid besluttagandet är 

önskan att främja det ”normala livet” för patienten och familjen, bibehålla ett löfte som givits, 

följa den sjukes önskan eller pga. dålig erfarenhet av vården på institution (a.a). 

Avancerad hemsjukvård i hemmet -ASIH 

En patient som är i livets slutskede och vårdas i hemmet är i behov av ett tvärprofessionellt 

förhållningsätt (Brogaard, Jensen, Sokolowski, Olesen & Neergard, 2013). Avancerad 

sjukvård i hemmet utgörs av ett arbetsteam med flera yrkesbefattningar som läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister 

(http://www.slso.sll.se). 

Symtomlindring Samarbete 

Kommunikation och 
relation 

Stöd till närstående 

Palliativ vårdens 
fyra hörnstenar 

http://www.slso.sll.se/
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Cancer en av Sveriges och världens vanligaste folksjukdomar 

I Sverige, dör 22 000 människor varje år av cancer och varav många kräver kvalificerad 

palliativ vård någon gång i sin sjukdom (Melin-Johansson et al., 2009). Antalet 

diagnosticerade cancerfall ökar i genomsnitt 2,1 procent för män och 1,6 procent för kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2013). Ökningen kan till viss del förklaras med den förlängda 

medellivslängden men även förbättringen av diagnostiska metoder och utökade 

screeningprogram (a.a). Det finns ungefär cirka 200 olika cancerformer, i varierande 

svårighetsgrad och det finns varianter i samma cancerform. Vissa cancertyper kan vara 

livshotande medan andra kan vara så gott som ofarliga. Chansen att bota sjukdomen har ökat i 

de sista årtiondena tack vare utvecklingen inom behandlingstekniken samt möjligheten att 

upptäcka cancer i ett tidigt skede (Cancerfonden, 2007). Efter att en cancerdiagnos ställs 

avgörs vilken typ av behandling patienten kommer att få. Behandlingarna indelas efter syftet 

att antingen bota, lindra eller minska risken för återfall. När sjukdomen går att bota kallas det 

för kurativ vård, syftet är att patienten varaktigt ska bli frisk. När möjligheten att bota 

patienten saknas kallas det för palliativ vård (Glimelius, 2000). När den aktiva behandlingen 

av cancer upphävs pga. att följderna av behandlingen skadar eller försämrar patientens livs 

kavlitet mer än vad den ger nytta. Övergången från de kurativa till den palliativa vården är en 

svår process att bearbeta både för den sjuke som för anhöriga. Schofield, Carey, Love, Nehil 

och Wein (2006) menar i sin studie att utmaningen som innefattar att göra denna process så 

lättsam som det är möjligt och att övergången bör stegvis införas i takt med att sjukdomen 

utvecklas. 

Närstående/anhörig som vårdar eller stödjer närstående i hemmet 

Inom sjukvården och när det gäller vetenskapligt forskning används det ett flertal termer för 

att benämna den som vårdar eller står nära den sjuke (Östlinder, 2004). Till exempel 

familjemendlem, informell vårdare/vårdgivare, anhörigvårdare, närstående eller på engelska 

family carers, informal carers, next of kin m.m . Dessa termer används omväxlande beroende 

på vem som skriver och i vilket syfte (a.a). Enligt Socialstyrelsens rapportavses anhörig 

definieras som “en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” 

(Socialstyrelsen, 2012). Närstående avses därigenom vara “den person som den enskilde anser 

sig ha en nära relation till”. Svensk sjusköterskeförening bekräftar att begreppet anhörig 

associeras med de personer som har direkta blodsband eller släktskap med varandra. Enligt 

Henriksson och Årestedt (2013) beskriver anhörigvårdare som en central och position inom 

det palliativa vården och definierats som alla släktingar, vän eller partner som är inblandade i 
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patientens vård. De ger i allmänhet obetalt fysik, praktiskt och emotionellt vård och stöd för 

den personen som befinner sig i livet slutskede. 

Närståendes behov av stöd 

Palliativ vård i livets slutskede är en känslig period för både patienten och närstående. 

Sjukdom och ohälsa påverkar inte enbart den enskilde patienten utan hela familjen 

(Andershed, 2004). Häggmark (2004) beskriver att allt fler närstående tar ett vårdaransvar 

under patientens sista tid i hemmet. Vanligtvis uppstår vårdarrollen som naturlig utan att 

personen egentligen ser sig själv som vårdare. De närstående åtar sig uppgifter som annars 

skulle ha utförts av vård- och omsorgspersonal. Andershed (2004) belyser närståendes behov 

av stöd och hjälp för att bearbeta sina egna känslor men även stöd och hjälp för att kunna 

stötta och vårda den döende. Att följa och stötta en person som befinner sig i livets slutskede 

är en ny värld som var tidigare okänd för dem. Sorg, hjälplöshet, emotionell stress, förlust av 

kontroll, ilska, rädsla är vanliga känslor som närstående bearbetar och anpassar sig till. Tiden 

innan döden upplevs ibland mer emotionellt påfrestande för de närstående än för patienten 

själv (Häggmark, 2004). Medkänsla och värdighet är nyckelkomponenter för anhöriga och 

vårdare för att definiera vad som är viktigt under vård i livets slutskede (Less, Mayland, West 

& Germanie, 2014). 

Stöd 

På grund av att flera svårt sjuka patienter väljer att leva sin sista tid i hemmet har familjens 

plats i den professionella omsorgen utveckalts. För vårdpersonalen är familjecentrerad omsorg 

en utmaning där man bör beakta och ge stöd till hela familjen som en helhet (Andershed, 

1998).  Familjecentrerad vård avser att tillgodose behoven både för patienten som för 

anhöriga. Sedan 2010 finns det en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. , SoL, 

om att personer som vårdar och stödjer närstående ska få stöd ifrån kommunerna utifrån 

anhörigperspektiv (http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga). Det poängteras att 

socialtjänsten bör samverka med anhöriga, erbjuda biståndsutredningar, ta hänsyn till deras 

synpunkter, hålla regelbunden kontakt och följa upp insatserna(a.a). Kommunen eller 

försäkringskassan kan ge ekonomiskstöd i form av ersättning för de närstående-

anhörigvårdare (Östlinder, 2004). 

 

Coping strategier  

I den palliativa fasen av vården handlar coping om att handskas med den svåra situationen 

som är att möta döden (Strang & Beck-Friis, 2012).  Coping är ur ett cognitivperspektiv, det 

http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga
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vill säga förmågan att tänka och lösa problem över vårt egen handling, en beteendemässig 

process med syfte att uppnå balans emellan interna och externa fysiska och emotionella krav 

(Kuuppelomäki, Sasaki, Yamada, Asakawa & Shimanouchi, 2004).  Coping handlar också om 

att stärka personen genom att motverka rädslor och våga diskutera frågor som skapar den 

emotionella och/eller den fysiska obalansen. Att ställa reslistiska mål  är ett annat sätt att 

stärka personen i den besvärliga situationen (Strang & Beck-Friis, 2012) . 

Kommunikation, information och bemötande 

För att kunna etablera en arbetsallians och skapa en god relation med vårdtagaren och 

närstående är kommunikation en av de viktigaste redskap (Andersson, 2007). Vård- givaren 

ska kunna använda sin kompetens i patientens och anhörigas tjänst för att på det vis skapa 

trygghet (a.a). En god kommunikationsförmåga är grundläggande för vårdgivare, speciellt 

inom den palliativa vården. Det är av stor vikt att patientens och familjens frågor och problem 

uppmärksammas och besvaras på ett sätt som respekterar deras värdighet, kultur och tro 

(Pellett, 2009).  Tidigare studier beskriver anhörigas olika behov som de upplevt under den 

palliativa perioden av vården och identifierat att kommunikation samt information och stöd 

från personalen påverkats och haft en stor betydelse för hur anhöriga upplevt situationen 

(Andershed, 1998). Att vara införstådd med den sjukes diagnos och prognos ökar, enligt 

Glaser och Strauss (1968), familjens möjlighet till öppen kommunikation under livets 

slutskede. Att ge evidensbaserade rekommendationer för kommunikationsmetoder kan hjälpa 

vårdpersonal att underlätta denna övergång och ökar möjligheten till bättre resultat för 

människor med avancerad cancerutveckling och deras familjer (Schofield et al., 2006). 

Problemformulering 

 

Att vårdas för cancer i livets slutskede, den så kallade palliativa vården, är en känslig period 

för både patienten och närstående. När patienten vårdas i hemmet tar närstående ett 

vårdansvar vilket innebär att de får lära sig att utföra omvårdnadsuppgifter som annars skulle 

utföras av en yrkesverksam vårdare. Anhörigvårdare och närstående överlag kan uppleva en 

rad utmaningar och problem av att vårda sina kära i hemmet. Sjuksköterskans uppgift är att 

åtgärda den sjukes omvårdnadsbehov och samtidigt bedöma anhörigvårdarens tillstånd och 

förmåga att vårda den sjuke i hemmet. Sjuksköterskans samspel med patienten och familjen 

inom palliativ vård väcker frågor om vilka är närståendes behov av stöd för att på det sättet 
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kunna gynna hela familjen i sin helheten och motverka ohälsa för alla närstående som är 

inblandade i vården. 

Syfte 

Att belysa närståendes upplevelser och behov av stöd, vid palliativvård i hemmet i livets 

slutskede.  

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med induktiv ansats. Underlaget till 

kunskapssammanställningen bygger på vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Forsberg 

och Wengström (2008) beskriver litteraturstudie som en översikt av ett tidigare beskrivet 

kunskapsområde med studier av god kvalitet inom det valda forskningsområdet. Kvalitativ 

design kännetecknas av att forskaren interageras med studiens deltagare och använder sig 

själv som forskningsinstrument för att studera deltagarnas subjektiva livserfarenheter av ett 

fenomen. Med induktiv ansats syftar forskaren att dra slutsatser och tolka från det insamlade 

materialets innehåll för att, i vissa fall, komma fram till en teori (Henricson & Billhult, 2013). 

Urval 

Urvalet av artiklar i studien bestämdes med hänsyn till arbetets syfte och kriterier för 

litteratursökning (Danielsson, 2013).  Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha 

kvalitativ metod och vara publicerade år 2000 till 2014. Exklusionskriterieriet var artiklar med 

metoder där deltagare var under 18 år och sekundärkällor. Artiklarna begränsades geografiskt 

till studier utförda i Europa, USA, Canada, Australien och Nya Zeland. Efter urvalsprocessen 

återstod tio artiklar skrivna på engelska som var publicerade mellan år 2002-2013 till analysen 

och behandlade anhörigas upplevelse av att vårda en palliativ patient i hemmet.  

Datainsamling 

Litteratussökningen utfördes i databaserna CINAHL och MEDHLINE. De valda sökorden 

kombinerades för att för att få ett bättre sökresultat, med hjälp av de booelska operatoren 

”AND” som gör att flera ord hittas i sökresultatet och smalnar av sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2008) (bilaga 1). Följande sökord valdes: cancer, palliative home care, palliative 

care at home, relatives, family, caregivers, support, end of life och qualitative studie. Sökordet 

”palliative home care” och “palliative care at home” användes för att exkludera artiklar som 

utförde palliativ vård i hospice och på vårdavdelningar. Som begränsningar användes 
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tidskrifter med Peer Review och FULL TEXT skrivna på engelska. De valda artiklarna 

bedömdes med hänsyn till inklusions- och exklusionskriterierna (Rosén, 2013). Artiklarnas 

rubriker lästes för att få en förståelse om dess innehåll. Utifrån titlarnas relevans lästes 69 

abstracts. De studier som var kvalitativa original artiklar valdes ut för att läsas i sin helhet. 

Artiklar som sedan valdes ut för granskning berörde anhörigvårdare, palliativvård i hemmet 

och vård för patienter i livets slutskede. Ett undantag gjordes med en artikel (artikelnummer 

åtta, bilaga 2) som behandlade närstående både på hospice och i palliativ vård i hemmet. 

Därefter ställde författarna frågan ”Vilka behov och/eller upplevelser hade närstående?” vid 

genomläsningen av artiklarnas resultat. De artiklar som inte svarade på frågan föll bort.  De 

kvarstående artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av mallen ”Kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetod-patientupplevelser” från SBU (Kunskapscentrum för 

hälso- och sjukvården), (bilaga 3). En artikel eliminerades på grund av låg kvalitet enligt 

granskningsmallen.  Slutligen kvarstod åtta vetenskapliga artiklar inför resultatanalysen 

(bilaga 2). Författarna genomförde en manuell sökning utifrån artiklarnas referenslistor och 

två relevanta studier hittades inom det valda ämnesområdet (bilaga 1). 

 

Analys 

En induktiv innehållsanalys genomfördes som innebär att en systematisk klassificering 

gjordes för att lättare kunna identifiera mönster och gemensamma nämnare utifrån artiklarnas 

innehåll (Danielsson, 2013). Artiklarna granskades individuellt ett flertal gånger för att säkra 

att författarna tolkade innehållet i samförstånd. Vidare gjordes en matris på en pappersark där 

anhörigas behov och upplevelser från artiklarnas resultat kartläggdes och färgkodades. 

Likheter i artiklarna framkom och diskuterades författarna emellan vilket resulterade i att två 

domäner hittades. Domän 1: Stöd att ta hand om sig själv och Domän 2: Stöd att ta hand om 

den sjuke.  Liknande färgkoder grupperades och bildade kategorier och subkategorier 

(Danielsson, 2012). Dessa kategorier och subkategorier placerades under lämplig domän och 

utifrån denna matris skapades en frekvenstabell för att få en överblick av de mest upprepade 

behov och upplevelserna som framkommit i dataanalysen. De mest representativa behoven 

och upplevelser presenteras i resultatet (Figur 2). 

Etiska Aspekter 

 orsberg och  engström (2008) poängterar vikten av att en studie har etiska överväganden 

för att säkra en god medicinskt forskning. Det är angeläget att presentera all resultat oavsett 

om det stödjer respektive inte stödjer studiens hypotes (a.a). Samtliga artiklarna som ingick i 
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litteraturstudien har tillstånd från en etisk kommitté eller gått igenom noggranna etiska 

överväganden. Uppsatsförfattarna är medvetna om att sträva efter en kritisk förhållningsätt 

när det gäller eventuella förväntningar som vi bär med oss om de närståendes behov av stöd. 

Eftersom vi läser artiklar på ett främmande språk krävs det försiktighet i läsningen då riskerna 

för feltolkningar kan öka från original källan.  
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Resultat 

De övergippande domänerna som beskriver närståendes behov är: 1) Behov att ta hand om sig 

själv och 2) Behov av stöd för att ta hand om den sjuke. Under varje domän presenteras i sin 

tur de kategorier och subkategorier med de mest representativa behoven. 

 

 

 

Figur 2. Kategorier och subkategorier ur analysen. 
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Domän 1, Behov att ta hand om sig själv 

Emotionellt stöd, coping strategier och bearbetning. 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002) belyser anhörigas känsla av ensamhet och behovet 

av att ha någon att prata med under den sista tiden. Trotts detta tackade flera anhöriga nej till 

att ta kontakt med psykologer eller kuratorer för att de kände att det var för personer utan 

familj och vänner. Andra upplevelser som beskrevs var saknad av att kunna dela sina känslor 

med den sjuke precis som före sjukdomen (a.a). Vissa närstående valde att hantera situationen 

inombords och inte säga någonting om den psykiska bördan för att inte såra övriga 

familjemedlemmar eller patienten själv (Epiphaniou et al., 2012). 

”Several family caregivers cried when discussing this, saying that they were alone in this 

situation and that no one could help them through it”  (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002, 

s.244.) 

 

Att bli bekräftad som en del av vårdteamet var ett stort behov som återkom i flera av de 

analyserade artiklarna.. Närstående var missnöjda med att sällan eller aldrig få frågan om hur 

de mådde eller vilket behov av emotionellt stöd de hade. Att vårda sin svårt sjuke anhörige i 

hemmet medförde ett stort ansvar som ibland upplevdes som en tung börda (Brobäck & 

Berterö, 2003). Anhöriga upplevde att fokus alltid låg på den sjuke och att få brydde sig om 

anhörigvårdarens problem och känslor (Proot et al., 2003). Vid besök av sjuksköterskor och 

det palliativa teamet i hemmet upplevde anhöriga att det inte alltid togs hänsyn till deras 

närvaro. De önskade sig bli involverade under samtalen och få bekräftelse av sin 

expertkunskap om den sjuke (Harding et al., 2012).  

 

”The caregivers takes the back seat. When your wife is ill the main concern for whoever is 

visiting is the person who is ill…” (Harding et al., 2012, s.1978). 

 

Närstående och anhörigvårdare använde sig av olika coping strategier för att hantera den 

påfrestande situationen. Det kunde exempelvis vara olika aktiviteter i form av distraktion och 

mental stimulering, exempelvis läsa korsord, titta på tv, ta en promenad eller handla (Ewing & 

Grande, 2012). En del av de intervjuade närstående uppgav att grundstödet för bearbetning 

kom genom deras tro och ifrån kyrkan.  De uppgav att det var viktigt att de hade tid för det 

andliga livet (a.a). Det poängterades att närstående även valde att utforska fördelarna med att 
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vara anhörigvårdare, som en positiv coping strategi vilket stärkte motivationen att vårda 

(Epiphaniou et al., 2012).  

 

”I have higher respect for her because of caring for her…Maybe it is the benefit of 

understanding her better. I meen that is hopeful to me I suppose, knowing her better” 

(Epiphaniou et al., 2012, s 543.)  

 

Andersson, Gustafsson, Hansson och Karlson (2013)  beskriver i sin studie att de anhöriga 

som inte fått professionellt stöd för att hantera sorg och ångest uttryckte att de kunde bearbeta 

sina känslor genom bloggning på nätet. Genom att dela tankar och känslor kring lidandet som 

till exempel ilska, ångest och frustration blev bloggsiten ett sätt att hantera och bearbeta 

sorgeprocessen (a.a). Att läsa de stödjande kommentarerna i bloggen blev en empowering-

arena både för de själva och för de som läste bloggen. Bloggen beskrevs som en plats att lära 

känna andra i liknande livssituation.  Enligt anhöriga blev bloggning ett sätt att motverka 

psykisk ohälsa och isolering och upplevdes som ett fönster ut i verkligheten (a.a).  

 

”The blogg gave strenght to both the family and other followers in similar situations; witch 

motivated the relatives to complete the story”(Andersson et al., 2013, 20) 

Återhämtning, egen tid, sömnbrist 

Anhörigvårdare belyste behovet av att kunna vila och återhämta sig som en viktig aspekt för 

att kunna fortsätta vårda (Edwing & Grande, 2012). Anhöriga förklarade också behovet av att 

ha distraktion i vardagen, till exempel fortsätta arbeta, gå och handla eller titta på tv för att 

fokusera på något annat (Wennman- Larsen & Tishelman, 2002). 

 

”If someone came for sometime to look after the patient and give the caregiver a rest, if they 

could stay there for a day and the caregiver can go out, go shopping , just to get out then, that 

could give them a real break…” (Harding et al., 2012) 

 

Anhörigvårdare beskrev att brist på egen tid var en stor utmaning eftersom den sjukes 

tillfredställelse ansågs vara mer angeläget än deras eget välbefinnande (Harding et al., 2012). 

Sömnbrist och utmattning uppgavs som en återkommande upplevelse eftersom den sjuke 

behövde konstant tillsyn vilket gjorde det svårt att sova eller koppla av (a.a).  Närstående 

beskrev att att ta hand om en svårt sjuk person orsakade en ansträngd trötthet och detta 



13 
 

påverkade deras emotionella känsloliv vilket de ibland försökte dölja både för sina närstående 

och för vårdpersonalen (Brobäck & Bertö, 2003). Edwing och Grande (2012) belyser i sin 

studie anhörigas behov av andrum och tid för sig själva på grund av trötthen som var direkt 

kopplat till att vårda. 

Ta hand om sin egen hälsa. 

Förutom att ta hand om sin närståendes sjukdom behövde anhöriga även ta hand om sin egen 

hälsa både fysisk och psykisk. Några av de vanliga diagnostiserade sjukdomar var, 

depression, ryggont, magsår och hjärtsjukdomar (Harding et al., 2012).  Närståendes egna 

ohälsa påverkade negativt förmågan att ge effektiv vård till den döende patienten (Hudson, 

2004).  Anhörigvårdare beskrev att även de övriga familjemedlemmarna eller den sjuke kunde 

skapa stress.  

 

”My syster in-law is staying with us but it just adds to the pressure, I don´t have much of an 

opportunity to talk alone with my wife” (Hudson, 2004, s.60).  

 

Anhöriga som tog hand om sina familjemedlemmar i hemmet drabbades själva av 

återkommande infektioner under tiden de vårdade och utvecklade muskelskador av att lyfta 

den sjuke. Effekter av att vårda var för anhöriga inte alltid påtagliga men de uppgav att de 

senare insåg och reflekterade om inverkan som vårdandet hade i deras hälsa. De erkände att 

det var svårt att sköta sin egen fysiska hälsa under dessa omständigheter men att ohälsan och 

skadorna fortsatte att ha en inverkan på dem och det hjälpte att erkänna att det fanns ett behov 

av att ge sig själv tillåtelse att vara sjuk ibland (Ewing & Grande, 2012).  

Domän 2, stöd att ta hand om den sjuke 

Information och utbildning  

Närståendes behov av information och utbildning var ett återkommande ämne i samtliga 

artiklar som granskades. Det är av stor vikt för närstående att förstå och få tydlig information 

om sjukdomen, sjukdomens prognos och vilken behandling som den sjuke fick samt vilken 

omvårdnadsplan det fanns. Närstående och anhörigvårdare utrycker ofta att de är villiga att ta 

hand om den sjuke och lära sig hur de ska vårda. Men oftast uppges att de fått otillräckligt 

med kunskap och stöd i hur de ska vårda eller saknar det helt, vilket försvårar deras vårdarroll 

(Brobäck & Berterö, 2003). Närstående uppger även att de till en början saknat kunskap om 

hur sjukvårdssystemet är uppbyggd, vilken typ av stöd som finns att få (a.a). Att få relevant 
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information och bevara en öppen och god kommunikation med det palliativa vårdteamet inger 

närstående en känsla av stöd (Ewing & Grande, 2012), hopp och gör det lättare att behålla 

kontrollen och minska känslor som rädsla, osäkerhet och ensamhet (Proot et al. 2003). I brist 

på information är hjälplöshet, värdelöshet och otillräcklighet vanliga känslor men alla dessa 

går att förebygga med rätt stöd menar Brobäck och Berterö(2003). Proot et al., 2003; Ewing 

och Grande 2012 poängterar att stöd för närstående är viktigt för att kunna utveckla en god 

palliativ vård i hemmet och minska närståendes sårbarhet. 

Information om sjukdomen och dödsprocessen 

Närstående upplevde behov av information om sjukdomsdiagnosen, sjukdoms prognosen och 

de komplikationer som sjukdomen medför. Flera närstående beskrev att de önskade få 

information om hur dåligt patienten verkligen mådde samt att på ett ungefär få veta hur lång 

tid den sjuke hade kvar att leva (Harding et al., 2012). Det är viktigt för patienten och 

närstående att vara väll informerade då det kan påverka deras beslutstagande angående 

behandling och personliga ärenden (a.a). Det framkom att närstående efterfrågar information 

om vilka symptom de bör uppmärksamma samt förstå vad dem innebär (Harding et al., 2012). 

Symptom som illamående, smärta, kognitiv svikt, depression, aptitlöshet och andningsbesvär 

är vanliga vid cancer i livets slutskede och många närstående visar behov av att veta hur de 

ska åtgärda dessa (a.a). Att se sin käre sjuk och inte veta hur man ska handskas med 

symptomen uppfattades av närstående som ett orosmoment. Närstående beskriver även viljan 

av att få veta mer om dödsprocessen och uttryckte en önskan av att vara förbereda för det som 

skulle hända. Behovet av information var även viktigt stöd för att veta vad de skulle göra när 

döden infann sig (Ewing & Grande, 2004). 

Information och stöd i omvårdnaden 

Närstående beskrev att de hade behov av information om hur de skulle vårda den sjuke för att 

ge det bästa stödet och omsorgen. Några av de omvårdnadsuppgifter som närstående ansvar 

för är läkemedel och syrgasadministrering samt att hjälpa till vid förflyttning eller att vända i 

sängen. Emotionellt och psykisk stöd är också en viktig del av den dagliga omsorg som 

närstående ger den sjuke (Brobäck & Berterö, 2003). Ett sätt att lära sig omvårdnaden var 

genom att vara närvarande medan vårdpersonalen vårdade (a.a). En god information 

underlättade för närstående att utföra de praktiska momenten 
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Information om mediciner och stöd med medicinsk utrustning 

Närstående uttryckte behov av information om de mediciner de ansvarade över för att bättre 

kunna utvärdera dess effekt . De beskrev även att de hade behov av att förstå sjukdomens 

symtom och vad de olika förändringarna i den sjukes hälsotillstånd innebar (Edwing & 

Grande, 2012). Stöd i form av information var väsentligt för närstående för att kunna hantera 

mediciner och medicinsk utrustning och för att kunna utföra omvårdnaden av den palliativa 

patienten i hemmet (Edwing & Grande, 2012). 

Telefonkontakt 

Anhörigvårdare beskrev att det innebar en trygghet och ingav en lugnande känsla att ha en 

telefonkontakt med det palliativa vårdteamet om något akut skulle inträffa (Nigel, Bell & 

Keri, 2004). Närstående som haft stöd och telefonkontakt under dygnets alla timmar uttryckte 

en mer positiv erfarenhet av den palliativa vården i hemmet. Det är av stor vikt inom den 

palliativa vården att ge god information för närstående om det stöd som finns att erbjuda 

(Edwin & Grande, 2012). Nigel, Bell och Keri (2004) belyser att många visste om att stödet 

existerade medan andra inte hade fått någon information alls. Att sjukvårdspersonalen alltid 

var tillgänglig även utanför kontorstid var ett mycket uppskattat stöd, trots att det var ett stöd 

som användes endast ett fåtal gånger.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser och behov av stöd, vid palliativvård 

i hemmet i livet slutskede. För att få en förståelse av närståendes upplevda erfarenheter 

genomfördes en kvalitativ litteraturstudie vilket lämpar sig för att skapa en inblick i tidigare 

resultat inom det valda forskningsområdet (Hernricson & Billhult, 2013). En induktiv ansats 

valdes då uppsatsförfattarna hade som avsikt att skapa en förståelse av närståendes subjektiva 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2006). Endast artiklar skrivna på engelska inkluderades 

i urvalet eftersom engelskan anses vara det officiella vetenskapliga språket (Segesten, 2012). 

 Svagheten med detta är att uppsatsförfattarna inte har engelska som modersmål vilket kan 

medföra feltolkningar av studiernas resultat.  För att säkra förståelsen av datainsamlingen 

användes lexikon kontinuerlig under arbetsprocessen. Den geografiska begränsningen för 

materialet utgjordes av artiklar skrivna i Europa, USA, Canada, Australien och New Zealand 

då syftet var att förstå avancerad sjukvård i hemmet som liknar Sveriges moderna sjukvård. 
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Slutligen återstod endast artiklar från Europa och Australien inför analysen. Författarna är 

medvetna om svagheten som tillkommer studien relaterad till de skillnader som finns mellan 

ländernas sjukvårdsystem och tillgängligheten till den palliativa vården i respektive land. 

Databasarna Cinahl och Medline identifierades som relevanta källor för att utföra 

databasökningen på grund av deras breda sökningsområde inom omvårdnadsvetenskap 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att få fram det senaste forskningsmaterialet valdes 

publicerings åren 2000-2014. Enbart artiklar som var granskade av en expertis inom 

forskningsområdet (peer rewiewed) användes för att öka uppsatsens trovärdighet (Willman et 

al., 2011).  Samtliga artiklar som användes har haft tillstånd från en etisk kommitté vilket ökar 

det vetenskapliga värdet av uppsatsen (Wallengren & Henricson, 2013). Ett av 

inklutionskriterierna i urvalet var studier som enbart berörde anhöriga inom palliativ vård i 

hemmet. Dock valdes en artikel (artikel nummer 8 i artikelmatrisen, bilaga2) som inkluderade 

deltagare från palliativ vård i hemmet samt deltagare på hospice. Anledningen till undantaget 

var att studiens innehåll hade hög relevans för arbetets syfte och var en färsk studie gjord i 

Sverige under 2013.  För att stärka uppsatsens trovärdighet kvalitetsgranskades artiklarna 

enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier (Wallengren & Henricson, 2013). 

Svårigheten med granskningsmallen var att den saknade ett poängsystem för att gradera 

studiens kvalitet. Författarna valde att själva beräkna poängen enligt en procenträkning, där 

under 50 procent rankades som låg kvalitet, 50-80 procent rankades till medelhögnivå och 

över 80 procent motsvarade hög kvalitet. En manuellsökning utfördes i artiklarnas 

referenslistor för att komplettera databassökningen (Willman et al., 2011). Sedan början av 

studien har författarna strävat efter ett objektivt förhållningssätt för att undvika att tidigare 

kunskap och egna tolkningar påverkar analysresultatet. Diskussion och reflektion har förts 

över egna förförståelse, för att minimera feltolkningar och öka studiens pålitlighet (Henricson, 

2013). I resultatet valde författarna att använda sig av blockcitat även när citaten var under 40 

ord, på grund av att des relevans. 
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Resultatdiskussion 

Närstående och anhörigvårdare upplever och uttrycker behov av emotionellt stöd och brist på 

egen tid för återhämtning på grund av vårdarrollen. Att få tillgång till information och 

undervisning om sjukdomen och sjukdomens symtom visade sig vara en viktig faktor som 

påverkade närståendes trygghetskänsla för att ge god palliativ vård i hemmet. I nio av de tio 

undersökta artiklarna visades närstående ha ett stort behov av emotionellt stöd. Att vårda en 

döende familjemedlem i hemmet upplevdes som en påfrestande situation och närstående 

upplevde ensamhet och saknade någon att prata med och kunna dela sina känslor med. 

 Eriksson och Lauri (2000) bekräftar i sin studie att emotionellt stöd både från vårdpersonal 

och från andra anhöriga eller vänner är väsentligt för närstående som vårdar en döende. 

Vidare styrker Harding och Higginson (2003) att anhörigvårdare upplever ett behov av att 

prata och ha någon som lyssnar. I föreliggande arbete framkom det i sju av tio analyserade 

artiklar att närstående och anhörigvårdare upplevde ett behov av återhämtning på grund av 

utmattning i samband med vårdandet. Närstående uppger sig bära på ett stort ansvar genom att 

ständigt vaka över den sjuke vilket medför brist på egen tid för att vila och återhämta sig. 

Stress, sömnbrist och orkeslöshet var vanligt bland anhörigvårdare. För att kunna hantera 

situationen använde närstående och anhörigvårdare olika copingstrategier för att distrahera sig 

ifrån vårdarrollen och komma ifrån stressfulla tankar. Detta stryks av Chambers, Ryan och 

Connor (2001) som beskriver att anhörigvårdare skapar olika positiva och negativa 

copingstrategier för att hantera vårdarrollen och den emotionella och fysiska utmaningen. 

Bee, Barnes och Luker (2008) bekräftar arbetets resultat om att närstående som saknade 

tillgång till stöd i form av nattjour för att vårda den sjuke uppvisade utmattning på grund av 

långvarig sömnbrist . Det framkom i föreliggande arbete att anhörigvårdare uttryckte behov 

av att bli sedda och bekräftade i sin expertis kunskap om den sjukes tillstånd. Chambers et al. 

(2001) medhåller i sin studie vikten av att det palliativa vårdteamet erkänner och bekräftar 

anhörigvårdarens särskilda kunnighet om den sjukes tillstånd.  Författarna Bee et al. (2008) 

skildrar att anhöriga som vårdar i hemmet uttryckte betydligt större svårigheter att ta hand om 

sina nära och kära på grund av sina känslor, i jämförelse med anhöriga till patienter inom 

slutenvården. 

Det framkom ur arbetets analys att sju av de tio granskade artiklarna belyser anhörigvårdarens behov 

av information om hur sjukdomen påverkade den sjukes hälsa och den sjukes livsprognos. Vidare 

beskrivs att information och kunskap om symptom och förändringar i hälsotillståndet var angeläget för 

närstående för att känna trygghet i att vårda i hemmet. Författarna Eriksson och Lauri (2000); Bee et 
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al. (2008) bekräftar i sina studier att emotionellt stöd och relevant information hjälper närstående att 

finna styrkan de behöver för att anpassa sig till den nya livssituationen och fortsätta stödja sina 

närstående. Det framträder i föreliggande resultat att närstående är villiga att vårda sina anhöriga i 

hemmet men beskriver att de saknar omsorgskunskaper och önskar öka sin omvårdnadskompetens. 

Samtidigt upplever de behov av stöd och information ifrån vårdpersonal för att hantera den medicinska 

utrustningen och eventuella mediciner som de ska hantera för att hjälpa sina anhöriga. Vidare uppger 

anhörigvårdare att de upplever otillräckligt stöd för att ge en god palliativ vård i hemmet, vilket 

försvårar vårdarrollen.  Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström och Ternestedt (2010) medhåller att 

anhörigvårdare är utsatta för ett antal fysisk, känslomässig och sociala utmaningar i deras dagliga liv 

när de vårdar en döende familjemedlem och behöver därför stöd för att hantera vårdarrollen.     

Stajduhar, Funk och Outcalt (2013) styrker i sin studie att sjukdomsrelaterad kunskap hjälper 

anhörigvårdare att känna igen symptomen och på det sättet förstå den sjukes 

hälsotillståndsförändringar. I arbetets resultat framkommer det att anhörigvårdare upplevde brist på 

kunskap för att vårda i hemmet vilket medförde rädsla av att inte alltid veta vad som skulle göras 

angående omvårdnaden och medicinskt utrustning. Henriksson och Årestedt (2013) bekräftar att 

anhörigvårdare inom palliativ vård är ofta otillräckligt förberedda för att hantera vårdarrollen bland 

annat symtomkontroll, medicinering och praktisk vård. När sjukdomen fortskrider till en mer 

avancerad stadie, med ökad förlust av fysisk funktion och mer komplexa vårdbehov är anhörigvårdare 

mer benägna att bli sårbara (a.a). Att få mer information och kunskap uppfattades hjälpa närstående att 

övervinna sin rädsla och osäkerhet (a.a). Vidare poängterar föreliggande resultat att brist på 

information medförde känslor som hjälplöshet, rädsla, osäkerhet och otillräcklighet. Att få 

handledning i omvårdnaden och bevara en öppen dialog med det palliativa vårdteamet visade sig vara 

ett grundläggande stöd för närstående. Detta ingav en känsla av stöd och hopp vilket hjälpte 

närstående att behålla kontroll över sin livssituation. En studie gjord av Stajduhar et al. (2010) 

bekräftar att anhörigvårdare genomgår känslomässiga och psykologiska svårigheter, negativa 

hälsoeffekter och upplever brist i kommunikation med vårdgivare. Stajduhar et al. (2013) förklarar att 

vårdgivare bör inse att inte alla anhörigvårdare har förmågan att be om information och kräva ökat 

stöd från hälso-och sjukvården för att dämpa oron och osäkerhet i samband med bristande kunskap om 

hur man bäst ger vård. Sjukdom och ohälsa påverkar både närstående och vårdare i den palliativa 

sjukvården, därför är medkänsla och värdighet nyckelkomponenter för att definiera vad som är viktigt 

under vård i livets slutskede (Less et al., 2014). 
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Slutsats 

En rad vetenskaplig forskning har gjorts kring närstående och anhörigvårdares behov och 

upplevelser av att vårda inom den palliativa vården. Anhörigvårdare och närstående till 

palliativa patienter kan uppleva brist i stöd ifrån omgivningen och ifrån de yrkesverksamma 

inom sjukvården för att hantera den kravfyllda vårdarollen i hemmet. Anhörigvårdare kan ses 

som någon som innehar en unik position som både ger och behöver stöd, och det har 

föreslagits att det ibland är oklart vem som är "patienten". Studien visar att vårdarrollen kan 

vara en mycket påfrestande upplevelse och att vårdandet kan ha konsekvenser i form av både 

fysisk och psykisk ohälsa. Precis som den sjuke patienten är närstående också i behov att få 

individanpassat stöd. Därför är det angeläget att patienten och närstående får information både 

innan de fattar beslutet och under processens gång, för att veta vilka situationer de kan möta 

och vilka konsekvenser den palliativa vården i hemmet kan medföra. Sammanfattningsvis är 

stöd för närstående viktigt för att kunna utveckla en god familjecentrerad palliativ vård i 

hemmet där sjuksköterskor och andra professionella inom vården intar ett holistiskt perspektiv 

av vårdandet och på det sättet minska närståendes sårbarhet. 

Klinisk betydelse 

 

Det är angeläget att främja sjuksköterskans medvetande om närståendes utsatthet och behov 

av stöd. Genom att kartlägga de olika aspekterna i närståendes upplevelser och behov kan 

sjuksköterskan lättare vägleda och stötta närstående individuellt genom den påfrestande 

livssituationen.  

Förslag på vidare forskning 

 

Forskning finns angående närstående inom palliativ vård och deras behov av stöd. Författarna 

anser att forskningsresultaten bör implementeras i form av mer utbildning inte bara för 

sjuksköterskor utan all vårdpersonal inom samtliga palliativa vårdenheter för att 

medvetengöra närståendes sårbarhet. Under artikelsökningen fann vi en artikel som studerade 

utvecklingen av ett användbart bedömningsinstrument som kan användas för att utvärdera 

närståendes behov av stöd i livets slutskede. Vidare forskning behövs för att öka 

vårdpersonalens kunskaper och utvärdera den närståendes behov av stöd inom palliativ vård.  
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Bilaga 1 , Söktabell 

 

Datum Sökord Databaser Begränsningar Träffar Lästa 

abract 

Lästa 

hela 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Urval 

till 

analys 

Artikel 

nummer  

15 April Palliative homecare  Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed  

221 0     

 Palliative care at 

home AND 

Relatives AND 

Support AND 

Cancer 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

3118 0     

 Palliativ homecare 

AND caregivers 

AND Support AND 

relatives 

Cinahl,  

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

1797  0     

 Palliative home care 

(titel)AND 

caregivers (titel) 

AND support 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

9 6 3 1 1 5 

 Palliative homecare 

(titel) AND Family 

(titel) 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

15 9 3 1 1 9 

 Palliative homecare 

(titel) AND reatives 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

6 2 2 1 1 2 

 Family caregivers 

(titel) AND support 

AND palliative care 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

132 16 5 1 1 10 

 Support (titel) 

palliative homecare 

AND end of life and 

AND family 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

37 18 4 3 3 3,4,8 

 Palliative homecare 

(titel) AND carers 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

5 5 0    

16 April  Qualitativ study 

(titel) AND 

palliative care AND 

family members 

AND support 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

14 6 3 2 1 7 

 Support (titel) cancer 

patient (titel) AND 

home care AND end 

of life 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

13 4 1 1 0  

 End of life (titel) 

AND family carers 

AND support (titel) 

Cinahl, 

Medline 

2000-2014, 

FULL TEXT, 

Peer Revewed 

7 3 1 0   

 

TOTALT: 

 

    69 22 10  8  

 

Manuella sökningar: Artikel 1 och 6 är manuella sökningar 

 

 



25 
 

Bilaga 2. Artikelmatris  

 

 

Artikel 

nummer 

och Betyg 

enligt 

kvalitets-

granskning 

 

Författare, År, 

Titel, Land, 

Tidskrift 

 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Sammanfattande 

resultat 

1 

 

 

 

 

Medel Hög 

Andersson, M., 

Gustafsson, E., 

Hansson, K., 

Karrlsson, M. 

 

(2013) 

  

External mirroring of 

inner chaos: blogging 

as experiences by the 

relatives of people with 

cancer. 

 

Sweden 

 

International Journal 

of Palliative Nursing 

 Belysa 

anhörigas 

erfarenhet av 

“att blogga” 

när en 

familjemedle

m är i livets 

slutsked i en 

cancersjukdo

m 

Metod: Kvalitativ 

induktiv metod 

  

Datainsamling: 

Intervjuer  

  

Urval: Anhöriga till 

patienter med cancer som 

fått palliativ vård. 

  

N= 12 anhöriga 

  

Analys: Innehållsanalys  

Bloggandet hjälpte 

anhöriga att uttrycka 

sina känslor, fick stöd 

från andra vilket  

underlättade 

sorgeprocessen samt 
träffa nya vänner i 

samma situation.   

2 

 

 

 

Medel Hög 

 

Brobäck, G., Berterö, 

C. 

  

(2003) 

  

How next of kin 

experience palliative 

care of relatives at 

home. 

  

Sweden 

  

European Journal of 

Cancer Care 

 

Beskriva och 

indentifiera 

anhörigas 

erfarenhet av 

palliative vård 

i hemmet. 

Metod: 

Kvalitativ metod 

  

Datainsamling: 

Intervjuer 

  

Urval:anhörigvårdare till 

patienter med 

cancerdiagnos och 

vårdas palliativt i 

hemmet. 

  

N= 6 

  

Analys: fenomenologisk 

analysmetod 

 

Beskriver närståendes 

olika behov: 

information, utbildning 

om cancersjukdomen, 

stöd i hur man ska 

vårda och psykologiskt 

stöd.  

3 

 

 

Hög 

Epiphaniou, E., 

Hamilton, D., Bridger, 

S., Robinson, V.,Rob, 

G., Beynon, T., 

Higginson, I., Harding, 

R. 

  

(2012) 

  

Adjusting to the 

caregiving role: the 

importance of coping 

and support 

  

United Kingdom 

 Identifiera 

befintliga 

coping och 

stöd 

mekanismer 

för anhöriga 

som agerar 

som informela 

cancer 

vårdare. 

Metod: Kvalitativ metod 

 

Datainsamling: 

Intervjuer 

.  

Urval:  Anhöriga till 

cancer patienter som 

vårdat sin närstående i 

hemmet i en pallliativ 

vård form. Deltagarna 

var  18 år eller äldre  

 

N=20 

 

Analys: Kodning  

Indentifierade ett 

flertal coping strategier 

och stöd som 

anhörigvårdare fick. 

Coping strategier: 

distraktion, mental 

stimulering, 

emotionellt 

“frisättning”, fokusera 

på det positiva av att ta 

hand om den sjuke, 

avkoppling.  

Stöd källor: familj, 

vänner och vissa  yrkes 

kategorier.  
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International Journal 

of Palliative Nursin                     

4 

 

 

Medel Hög 

Ewing, G., Grande, G. 

  

(2012) 

  

Development of a 

Carer Support Needs 

Assessment Tool 

(CSNAT) for end-of-

life care practice at 

home: A qualitative 

study 

  

United Kingdom 

  

Palliative Medicine 

(1)Hitta 

nyckel 

aspekten av 

stöd för vård i 

livet slut  

skede ur en 

anhöriges som 

vårdar 

perspektiv. 

 

(2)Hitta ett 

användbart 

bedömningsin

strument för 

att värdera 

anhörigas 

behov av stöd. 

Metod: Kvalitative 

design  

  

Datainsamling: intervjuer  

 

Urval: Vuxna som vårdat 

en anhörig inom 

palliative vårdform.  

N=75 

             

Analys: Thema analys 

för gruppering av olika 

aspekter av stöd.  

Anhörigas behov av 

stöd: telefon kontakt,  

hantera patientens 

symptom och 

mediciner. Stöd att 

hantera medicinsk 

utrustning samt att 

hantera omvårdnaden.  

Stöd att förstå 

sjukdomen samt 

patientens prognos.  

Stöd i den döendes 

process 

5 

 

Medel Hög 

 Harding, R., 

Epiphaniou, E., 

Bridger, S., Robinson, 

V.,  George, R., 

Higginson, J,I. 

 

(2011)  

 

What are the percived 

needs and challenges of 

informal caregivers in 

home cancer palliative 

care? Qualitative data 

to construct a feasible 

pshyco-edcuational 

intervention.  

 

United Kingdom 

 

Support care cancer. 

 

Undersöka 

anhörigvårdar

es upplevelser 

av att vårda en 

familjemedle

m eller vän 

med obotlig 

cancer i 

hemmet.  

 Metod:  Cross sektional 

kvalitativ studie. 

  

Urval: vuxna 

anhörigvårdare till 

cancerpatienter som 

behärskade engelska 

språket.  

 

Datainsamling: 

intervjuer.  

 

Aatainsamlingnalys: 

Line-by-line kodning.  

Beskriver behov och 

utmaningar som 

anhörigvårdare går 

igenom: 

 

Behov: 

1) Förberedelse 

2) Bli sedd 

3)Specifierad kunskap 

om sjukdomen 

4) Emotionell stöd 

 

Utmaningar: 

* Osäkerhet 

*Ångest 

*Ekonomisk obalans 

*Tid för sig själva 

*Sömnförlust 

*Egen hälsa 

6 
 
 
Medel Hög  

Hudson, P. 

 

(2004)  

 

Positive aspects and 

challenges associated 

with caring for a dying 

relative at home 

 

Australia 

 

International Journal 

of Palliative Nursning 

Undersöka 
vilka nyckel 
utmaning som 
anhörigvårdar
e upplev och 
identifiera vad 
de tyckt var 
positivt med 
att vårda 
hemma 

Metod: Kvalitativ metod 
 
Urval: avancerad 
cancerdiagnos  
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
N= 47 
 
Analys: line-by line 
content 

Upplevelser och 
behov som 
anhörigvårdare:  
*Anhörigas egen 
ohälsa påverkade 
vårdandet. 
*Brist i stöd för 
symptom lindring. 
*Avsaknad av stöd 
utifråndet 
palliativateamet. 
*Det övriga familjen 
skapade ytterligare 
stress på de 
anhöriga. 
*Brist på egen tid 
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7 

 

 

Medel Hög 

King, N., Bell, D., 

Thomas, K. 

  

Family 

carers´experiences of 

out-of-hors community 

palliative care: a 

qualitative study 

  

(2004) 

  

United Kingdom 

 

InternationalJournal of 

Palliative Nursing. 

Undersöka 

anhörigvårdar

e upplevelse i  

”out of hours” 

. (ASIH 

jourteam) 

Metod:Kvalitativ ansats 

 

Datainsamling: intevjuer  

  

Urval:Familjevårdare till 

personer som fått 

palliativvård i hemmet  

 

N=15 

  

Analys:Template analys 

method.  

 Belyser vikten av att: - 

tillhandahålla god 

information för  

patienter och anhöriga. 

-lyssna på 

anhörigvårdare samt 

bekräfta deras kunskap 

om patientens tillstånd.  

God kommunikation, 

nödvändig. Tydlig 

information angående 

när och hur kontakta 

palliativjouren.  

Utveckla en personlig 

relation med 

vårdpersonalen.  

8 

 

Hög 

Lundberg, T., Olsson, 

M., Frust C-J. 

 

(2013) 

 

The perspectives of 

bereaved family 

members on the 

experiences of support 

in palliative care¨ 

 

Sweden 

 

International Journal 

of Palliative Nursing 

Undersöka 

familjemedle

mmar 

interaktion 

med det 

palliativa 

teamet och 

deras 

emotionella 

upplevelser.  

Metod: Kvalitativ metod 

 

Datainsamling: intervjuer 

 

Urval: Närmaste 

anhörig/närstående till en 

cancersjuk person, över 

18år.  

 

N= 25 

 

Analys: Induktiv 

innehålls analys  

 

Stödjande interaktioner 

med vård personal i en 

hemlik miljö hjälper 

att bygga upp 

resilience om den 

anpassas till den 

anhöriges egna behov. 

9 

 

Hög 

Proot, I., Abu-Saad, H., 

Crebolder, H., 

Goldsteen, M., Luker, 

K., Widdershoven. 

  

(2003) 

  

Vulnerability of family 

caregivers in terminal 

palliative care at home; 

balancing between 

burden and capacity 

  

Netherland 

  

Nordic College of 

Caring Sciences 

Utforska 

anhörigvårdar

es erfarenhet, 

behov, vilken 

vård de själva 

fick samt 

vilken behov 

de har för att 

kunna vårda i 

hemmet. 

Metod: Grounded theory 

modellen 

  

Urval: 

Anhörigvårdare i 

hemmet till en 

cancersjukperson med 

förväntad livslängd 

3månader eller mindre.  

  

Datainsamling: 

Intervjuer 

  

N=13 

  

Analys:Konstant 

jämförande metoden 

En balans mellan 

vårdbördan och 

förmåga till coping 

strategie är nödvändig 

för att kunna vårda   

 

Anhörigvårdare 

behöver 3 typer av 

stöd: emotionell, 

information och stöd 

med  praktiska 

hjälpmedel. 

10  

 

Medel Hög 

Wennman-Larsen, A., 

Tishelman, C. 

  

(2002) 

  

Advances home care 

for patients at the end 

of life: a qualitative 

study of hope and 

expectations of family 

caregivers 

  

 

Undersöka 

anhörigvårdar

es 

förväntningar 

om att ge vård 

i livets 

slutskede till 

anhöriga med 

cancersjukdo

m, i hemmet 

Metod: Kvalitativ metod 

  

Datainsamling: 

Intervjuer. 

  

Urval: anhörigvårdare 

som har huvudroll i 

vården, vara över 18år 

och den sjuke ha mindre 

än 6 månaders 

livsförväntan 

  

Beskriver anhörigas 

förväntningar, och 

deras upplevda 

övergång till att bli 

anhörigvårdare och 

den nya livsituation.  
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Sweden 

  

Nordic College of 

Caring Sciences 

N= 11 

  

Analys: Konstant 

jämförande analys metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Bilaga 3, Kvalitetsmall

 



30 
 

 


