
 

 

EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 

 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2017:15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem i 

livets slutskede i hemmet 
En litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

Milad Arefi  

 

Soroush Davani 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Examensarbetets 

titel: 

Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem i livets 

slutskede i hemmet 

 

Författare: Milad Arefi, Soroush Davani 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK14h 

 

Handledare:  

 

Åsa Israelsson-Skogsberg 

 

Examinator:  Lena Nordholm  

 

  

 

Sammanfattning    

Palliativ vård som bedrivs i hemmet har idag blivit allt vanligare i Sverige. Vård i 

hemmet, däribland avancerad vård, har ökat under senaste åren på grund av mindre 

vårdplatser på sjukhus, hospice och boenden. Vård i hemmet har orsakat att anhöriga 

blivit mer involverade i vården av en familjemedlem, vilket har inneburit en ny roll med 

ett stort ansvar. Att vara anhörigvårdare kan skapa oro, stress, utmattning och 

begränsningar som leder till maktlöshet och förtvivlan. Alla dessa omständigheter ökar 

anhörigas lidande och påverkar deras livskvalitet. Syftet med den här studien är att 

belysa anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en familjemedlem i livets 

slutskede. En litteraturöversikt utfördes där både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

användes. Sjutton artiklar granskades vilka gav oss fyra huvudkategorier och nio 

subkategorier. Resultatet visar att anhöriga upplever en förändrad tillvaro som påverkar 

deras vardag där de tar ett stort ansvar för sin familjemedlem. Att invänta döden och 

förhålla sig till en osäker framtid ger upphov till känslor av maktlöshet och förlusten av 

kontroll över situationen. Den nya rollen som anhörigvårdare kan kännas väldigt 

främmande och få anhöriga att känna sig otillräckliga, speciellt när de inte har tillgång 

till den stöd de behöver. Att bli bekräftad och sedd av omgivningen, inte minst från 

sjukvårdspersonalen, är en förutsättning för att anhöriga ska kunna klara av den tunga 

bördan med att vårda sin familjemedlem. Att som sjuksköterska jobba med hela 

familjen i fokus gynnar alla inblandade parter och kan genom detta skapa goda 

relationer med både anhöriga och patient. 
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INLEDNING 
 

Enligt svenska palliativregistret (2017a) var antal väntade dödsfall under 2016 i Sverige 

54 624. 9.8 % av dessa personer vårdades i hemmet antingen via specialiserad palliativ 

eller allmän palliativ hemsjukvård. Färre vårdplatser på våra sjukhus och utökade 

möjligheter till att bedriva avancerad vård i hemmet har gjort att många av de patienter 

som fick besked om att livet börjar närma sig sitt slutskede vårdades i sitt eget hem. 

Detta har gjort att många anhöriga tar ett stort ansvar med att vårda en familjemedlem i 

livet slutskede. Anhöriga som hamnar i en sådan situation har ofta inget annat val än att 

ta det största ansvaret, ibland mot egen vilja. Detta kan medföra oändligt lidande för 

dem som ibland kommer i skymundan då det palliativa vårdandets största fokus är att se 

till patientens behov och förutsättningar. Vi har valt att fördjupa oss i anhörigas 

upplevelse av att vårda en familjemedlem i livets slutskede i hemmet eftersom vi har 

personliga erfarenheter av anhöriga med dödliga sjukdomar, samt för att öka kunskap 

och förståelse kring ämnet. Dessutom tycker vi att ämnet är relevant och viktigt och vi 

kommer i vår yrkesroll som sjuksköterskor träffa anhöriga till patienter i ett palliativt 

skede. 

 

BAKGRUND 
 

Palliativ Vård 
Ordet palliativ kommer från latinets pallium som betyder mantel. Manteln representerar 

den vård som ges till de patienter som befinner sig i livets slutskede (Melin-Johansson 

2010, s. 176). Palliativ vård delas in i två faser; den tidiga och den sena fasen. Exempel 

på den tidiga fasen är långsam spridning av cancer, svår hjärtsvikt, obotlig neurologisk 

sjukdom eller demenssjukdom. I denna fas får patienten strålbehandling, 

läkemedelsbehandling eller kemoterapi. Syftet i den tidiga palliativa fasen är att 

förlänga liv genom undersökningar för att kunna upptäcka allvarliga komplikationer. 

Minskade besvär och symtomlindring ger möjlighet till patienten att leva ett normalt 

och aktivt liv under längsta möjliga tid (Thulesius 2016). 

 

Den tidiga fasen kan vara ganska lång och fortsätter fram till den så kallade 

brytpunkten, alltså när det inte längre är möjligt att bota sjukdom eller förlänga livet 

(Melin-Johansson 2010, s. 175). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU) definierar brytpunkten som en ändrad riktning från bot till lindring av symptom 

(SBU 2014). Här ska läkaren och sjuksköterskan informera patient och anhöriga om 

syftet med behandlingen och vad de kan förvänta sig under den sena fasen. Den sena 

fasen kan vara från ett par dagar till enstaka månader och målet under denna period är 

att förbättra patientens livskvalitet. Här vill man på bästa möjliga sätt lindra symptom 

såsom smärta, hosta, förstoppning, nedstämdhet, muntorrhet och illamående (Thulesius 

2016).  

 

Melin-Johansson (2010, s.176) beskriver att syftet med palliativ vård är att förebygga 

och lindra lidande, lindra smärta, stödja patienten i aktivitet fram till döden, erbjuda 

stöd till anhöriga via vårdteamet och erbjuda stödjande samtal. Samtidigt ska vården 
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respektera och bevara patientens och anhörigas integritet, autonomi och värdighet samt 

bidra till att främja välbefinnande och livskvalitet. Enligt SBU (2014) kommer 80 

procent av Sveriges befolkning någon gång under sitt liv behöva palliativ vård. 

 

Vård i Hemmet 
Enligt Socialstyrelsen (2008, s.7) hade vid denna tid ungefär 250 000 människor 

hemsjukvård i Sverige. Cirka 87 % av dessa är över 65 år gamla och majoriteten är 

kvinnor. Snabbare utskrivning av svårt sjuka patienter och minskade vårdplatser på 

sjukhusen har lett till att behovet av avancerad hemsjukvård har ökat. Sedan 

Ädelreformen infördes i Sverige 1992 har kravet på avancerad hemsjukvård ökat 

markant. Detta har ställt allt större krav på personalens tillgänglighet under dygnets alla 

timmar och även bättre tillgång till olika medicintekniska produkter (Socialstyrelsen 

2008, s. 7). Fördelar med avancerad vård i hemmet är att kompetent vårdpersonal inom 

olika yrkeskompetenser kommer hem till patienten. Detta ger patienten ett oberoende 

och en frihet som inte kan uppnås inom slutenvården, speciellt vid svåra sjukdomar eller 

palliativa skeden (Melin-Johansson 2010, s. 137).     

 

Doyle och Jeffrey (2010, s. 112) förklarar att allt fler patienter som befinner sig i livets 

slutskede väljer att vårdas i hemmet. Dessa patienter väljer hemmet på grund av dess 

trygga och familjära miljö, samt för att de förknippar sitt eget hem med eviga minnen av 

glädje och kärlek. De känner sig mer bekväma, avslappnade och självsäkra i hemmiljön 

än om de hade vårdats på ett sjukhus eller hospice under de sista dagarna av sina liv. 

Melin-Johansson (2010, s. 181) skriver att patienter som vårdas av ett palliativt 

sjukvårdsteam i hemmet uppvisar en bättre psykisk och fysisk hälsa och livskvalitet än 

den som vistas på sjukhus. Detta grundar sig på att patienten är mer aktiv i hemmet och 

därmed har mer ork med dagliga aktiviteter och sysslor, kan hantera smärta mer 

effektivt via icke-medicinska åtgärder, och känner mindre illamående, stress och 

depression. Även de anhörigas närvaro kan främja livskvaliteten hos patienten. 

 

Anhörigas roll när vården sker i hemmet 
Enligt Socialstyrelsens termbank (2016a) definieras en anhörig som en ”person inom 

familjen eller bland de närmaste släktingarna”. Vidare definieras en anhörigvårdare som 

en ” person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har 

funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen 2016b). Vi har valt att använda begreppet 

anhöriga istället för närstående eftersom vi vill fokusera på en familjemedlems eller 

släktings upplevelse av att vårda. Dessutom består deltagarna huvudsakligen av 

anhörigvårdare i de artiklar vi har valt. Att vara anhörigvårdare kan vara både 

påfrestande och givande. En stor utmaning är att hitta en balans mellan de egna behoven 

och behoven hos den döende. Ofta kommer de egna behoven i andra hand och leder till 

både fysisk och psykisk påfrestning (Svenska palliativregistret 2017b). 

 

Jansson (2016a) hävdar att oavsett om anhöriga deltar i vården eller inte, är de experter 

på vilka behov deras anhöriga eller närstående har och vad för stöd de behöver. Vidare 

skriver Jansson (2016c) att drygt var femte person i vuxen ålder stödjer, vårdar eller 

hjälper en familjemedlem. Detta kan till exempel innebära omsorg av barn, föräldrar, 

partners och make/maka. Sjukvårdspersonal kan ta tillvara detta genom att använda dem 

som en resurs för att få viktig information om patienten. Likaväl är sjukvårdspersonalen 



 

3 

 

en resurs för anhöriga i vårdandet eftersom de kan ge förslag och råd på hur de ska 

vårda på bästa sätt. 

 

 

Livsvärld 
Enligt Wiklund (2003, s.40) är livsvärlden ett fenomenologiskt begrepp som innefattar 

den verklighet som vi människor erfar genom våra kroppar. Genom denna tolkning är 

liv och värld oskiljbara och livsvärlden är varken den fysiska världen som vi lever i eller 

den subjektiva uppfattningen som vi har av världen. Vidare menar Wiklund (2003, s. 

40) att livsvärlden är det unika och speciella sätt att erfara människor, saker och 

händelser utav varje enskild individ. Livsvärlden är en grund för vårdvetenskapen och 

innehåller både vårdarens och anhörigas perspektiv. Vid sjukdom förändras livsvärlden 

för både patient och anhöriga och upplevelser av förändringen är unik för varje individ 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128). Eftersom anhörigas livsvärld är djupt 

förankrad i den sjuke familjemedlemmens livssituation är det oerhört viktigt att 

uppmärksamma bådas livsvärld vid bemötande, samtal och kommunikation. Enligt 

Birkler (2007, s. 35) är ett närmande till livsvärlden ett måste för att kunna stödja, 

bekräfta och hjälpa den som är i behov, och även att lära sig att upplevelsen av 

livsvärlden skiljer sig mellan olika individer. 

 

Livskvalitet  
Världshälsoorganisationen (World Health Organization 2017) definierar livskvalitet 

som en individs uppfattning om sin ställning i livet i relation till de kultur- och 

värdesystem som denne lever i och i förhållande till sina mål, förväntningar, normer och 

oro. Målet med palliativ vård är enligt Socialstyrelsen (2006, s. 92) att förbättra 

livskvalitet för patient och anhöriga genom att upptäcka, värdera, och behandla smärta 

och andra svåra symptom och via detta minska lidandet för både patient och anhöriga.  

Milberg (2012, s. 145) skriver att den döendes tillstånd har stor påverkan på anhörigas 

situation. Det kan till exempel leda till depression, trötthet, sömnbrist, oro och 

förändrade roller inom familjen. Alla dessa faktorer bidrar till en försämrad livskvalitet 

och ökat lidande. Milberg (2012, s. 145) förklarar vidare att det stora ansvaret som ofta 

tillskrivs anhörigvårdare kan kännas betungande och resulterar ofta i utmattning. Enligt 

Hellström och Carlander (2010, s. 82) blir anhörigas hälsa negativt påverkad av det 

ökade ansvaret och den oro som uppstår kring den döendes tillstånd. 

 

 

Hälsa 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 48) är hälsa ett tillstånd av välbefinnande, 

sundhet och friskhet. Friskheten kännetecknar en god fysik och en väl fungerande 

biologisk kropp. Sundhet kan förklaras med att man driver ett hälsosamt liv genom att 

vara klok och sansad i sin livsföring. Slutligen är välbefinnandet en inre känsla hos 

människan som krävs för att uppleva hälsa. Hälsa är ett helhetsbegrepp som innefattar 

olika tillstånd som berör hela människan (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). Det 

väsentliga för begreppet är en känsla av inre balans och en känsla av jämnvikt till sina 

medmänniskor och till livet i stort. Hälsans innebörd skiljer sig mellan olika individer 

och situationer och dess värde går inte att fastslå som konstant eller oföränderlig. 

Således är hälsa ett fenomen som ständigt är under förändring i tid och rum. Vidare 
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beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s. 52) att innebörden av hälsa är att ”må bra” 

både biologiskt och existentiellt och kunna utföra de livsprojekt som man anser vara av 

stort värde i ens liv. Den grupp av anhöriga som vårdar en familjemedlem kan uppleva 

negativ påverkan på hälsa, välbefinnande och inre balans (Jansson 2016b). Denna grupp 

har stor benägenhet att drabbas av depressioner, stress och fysisk ohälsa, vilket påverkar 

både den biologiska kroppen och deras existens i tid och rum. Det har även visats att 

anhörigas egenvård försämras, det vill säga att de ägnar mindre tid och energi att se till 

sin egen hälsa, inte minst på grund av det betydande vårdaransvaret (Jansson 2016b).   

 

Lidande 
Wiklund (2003, ss. 96-97) beskriver lidande som hot, kränkning eller förlust av en 

människas självbild. Förlust av kontroll och känslor av skam är också djupt förankrade 

med lidande. Dessutom förklarar Wiklund att lidandet leder till att människan blir tyst 

och avskiljer sig själv från omgivningen. Människan har svårt att uttrycka sitt lidande 

för andra som kan leda till isolation och att de känner sig främmande för andra 

individer. Wiklund (2003, s. 98) skildrar lidandet och hälsan som en förenad enhet, där 

ett outhärdligt lidande är förlamande och förhindrar oss från att uppleva hälsa. Däremot 

är det när människan har ett uthärdligt lidande som hälsa kan upplevas. Vid ett 

outhärdligt lidande påverkas hälsans helhet och hotas att bli rubbad och upplöst. En stor 

orsak till lidande hos anhöriga som vårdar en familjemedlem i livets slutskede är 

känslan av hjälplöshet och vanmakt (Milberg 2012, s. 145). Dessa känslor kan väckas 

till liv när anhöriga ser sina familjemedlemmar förtvina, lida och dö ut samtidigt som de 

inte kan göra något åt detta. Existentiella frågor kan dyka upp kring liv och död både 

hos patienten och anhöriga såsom ”varför har just jag/vi råkat ut för detta?”, och ”vad 

har jag gjort för att förtjäna detta?”.  

     

PROBLEMFORMULERING 
 

Svenska palliativregistret (2017a) uppskattar antalet förväntade dödsfall under 2016 i 

Sverige till 54 642. Utav dessa har 9,8 % erhållit avancerad eller allmän palliativ 

hemsjukvård vilket har bidragit till att anhöriga har fått en betydlig större roll i 

vårdandet och omhändertagandet av anhöriga som befinner sig i ett sent palliativt skede. 

Att leva i en ansvarsfull situation kräver mycket energi och ökar risken att drabbas av 

psykisk och fysisk ohälsa. Ansvaret kan vara begränsande för anhörigvårdare genom att 

ha en negativ inverkan på sociala relationer, arbete och privatliv.  I en situation där en 

familjemedlem befinner sig i ett palliativt skede kan inväntandet på döden vara en 

plågsam upplevelse för både anhöriga och den sjuke. Plågan förvärras dessutom efter 

döden då känslan av förlust och sorg kommer in i bilden.  

 

Genom att belysa anhörigas roll i vårdandet av en familjemedlem i livets slutskede i 

hemmet kan man undvika denna försummelse och förstärka deras roll i vårdandet. För 

en sjuksköterska eller annan professionell vårdpersonal är anhörigas roll i vårdandet 

oerhörd betydelsefull och det är viktigt att arbeta utifrån livsvärldsperspektiv för att 

bättre förstå anhörigas erfarenheter, förväntningar och lidande. 
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SYFTE 
 

Att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem i livets slutskede i 

hemmet. 

 

METOD 
 

Vi har valt att genomföra en studie enligt Fribergs modell (2006) för litteraturstudier 

som baseras på data från vetenskapliga artiklar. Med denna typ av metod har man 

möjlighet att göra ett strukturerat arbete av tidigare utförd forskning kring valt område. 

Enligt Friberg (2006, ss. 115-116) ska resultatet av artiklar som man söker från 

databaser sammanställas och sedan analyseras för att kunna utvärdera information inom 

området.  

  

 

Litteratursökning 
De artiklar som vi valde i vår studie handlar om anhörigas upplevelser av att vårda en 

familjemedlem vid livets slutskede i hemmet. Vi sökte artiklar från databasen Cinahl 

och Pubmed med sökorden ”next of kin” , ”spouse” , “partner” , ” caregiver” , 

”experience” , ”quality of life”, ”end of life”, ”palliative care”, ”terminal care”, ”home 

care” och “home nursing” i olika kombinationer. Vi bestämde oss vid ett tidigt stadium 

för att exkludera databasen Pubmed eftersom artiklarna där var mest inriktade på en 

medicinsk kontext och inte svarade på vårt syfte. Vi begränsade vår sökning till artiklar 

som var peer-reviewed, var skrivna på engelska, och avgränsades mellan åren 2008 och 

2017. Vi valde även artiklar som inkluderade anhöriga och patienter över 18 år, män 

och kvinnor samt där vården var begränsad till och utfördes i hemmet. Slutligen valde vi 

17 av de artiklar som vara relevanta för vår studie och stämde överens med vårt syfte 

genom att noggrant läsa varje artikels sammanfattning, syfte och resultatdel. 

 

Dataanalys 
De utvalda artiklarna granskades enligt Fribergs granskningsmodell (2006) för att 

kontrollera kvaliteten. Därefter läste vi artiklarna vid flera tillfällen för att få en bättre 

uppfattning och en helhetsbild. Sedan gjordes en sammanställning av artiklarna som vi 

sedan skrev in i artikelmatrisen (Bilaga 1). Detta gjordes för att för att underlätta arbetet 

och skapa en tydlig bild av artiklarna (Friberg, 2006). Resultatdelen i varje artikel lästes 

noggrant och den relevanta informationen markerades med färgpennor för att identifiera 

likheter respektive skillnader i materialet. Efteråt skrevs anteckningar ovanför varje 

markerat stycke för att identifiera olika kategorier som sedan formade subkategorier och 

huvudkategorier. Vi sammanställde subkategorier vilka slutligen fördes samman till 

huvudkategorier. Vi har redovisat huvud- och subkategorierna i en tabell (Tabell 1) för 

att få en översikt och skapa en struktur av resultatet. Vår studie består av fyra 

huvudkategorier och nio subkategorier. 
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RESULTAT 
 

Resultatet presenteras som fyra huvudkategorier; ”en förändrad tillvaro”, ”att förhålla 

sig till en oviss framtid”, ”att få en ny roll” och ”att behöva stöd”. Huvudkategorierna 

utgörs av nio olika subkategorier (Tabell 1). 

 

Tabell 1 – Huvudkategorier och subkategorier 

Huvudkategorier Subkategorier 

En förändrad tillvaro 
 

- Att känna sig ensam 
- Att ta ett tungt ansvar 
- Att inte känna igen sig själv 
 

Att förhålla sig till en oviss framtid 
 

- Att vänta på det okända 
- Att känna vanmakt inför det okända 
 

Att få en ny roll - Att vara anhörig och vårdare samtidigt 
-Att känna otillräcklighet och skuld i den nya 
rollen 
 

Att behöva stöd  - Ett stort behov av stöd och information 
- Ett stort behov att bli sedd och bekräftad 
 

 

En förändrad tillvaro 

 

Att känna sig ensam 

Anhöriga som inväntade en familjemedlems överhängande död upplevde ofta känslor 

av ensamhet, isolation och utanförskap (Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, 

Hellström & Sandberg 2011b; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey, & Martin 2015; 

Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012). I vårdandet av en familjemedlem i livets 

slutskede ledde dessa känslor till att anhöriga blev avskilda från andra människor samt 

att deras syn på livet förändrades. Enligt Totman et al. (2015) tilltog känslan av 

isolering och utanförskap när anhöriga plötsligt fick större ansvar i vårdandet av en 

familjemedlem. Exempel på perioder som var mer utmanande för anhöriga var direkt 

efter familjemedlemmens utskrivning från sjukhusvistelse eller när den anhörige 

permanent flyttade in hos familjemedlemmen som befann sig i livets slutskede. Många 

anhöriga kände sig dessutom ensamma och övergivna då de inte fick tillräckligt med 

stöd från vårdpersonalen (Totman et al. 2015). 

 

Ward-Griffin et al. (2012) redovisar att många anhörigvårdare inte ville belasta sina 

familjemedlemmar i livets slutskede med negativa känslor och tankar kopplat till vården 

de utförde.  De ville göra allt i sin makt för att skydda sig själva och den sjuke 

familjemedlemmen från sjukdomens plågsamma effekter genom att vara extra lyhörda 

och samtidigt hålla sina tankar och känslor till sig själva. Detta bidrog till att anhöriga 

kände sig ännu mer emotionellt övergivna och socialt ensamma. Ward-Griffin et al. 

(2012) har även visat i sin forskning att anhörigvårdare kände sig marginaliserade då all 
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fokus var på den sjuke familjemedlemmen. Känslan av övergivenhet och isolering 

förvärrades dessutom när familj och vänner inte hörde av sig (Ward-Griffin et al. 2012) 

eller när vårdansvaret inte fördelades rättvist mellan andra familjemedlemmar 

(Wallerstedt, Andershed & Benzein 2014).     

 

 

Att ta ett tungt ansvar 

Anhörigvårdare hade oftast ansvar över flera områden under tiden de vårdade den sjuke 

familjemedlemmen i livets slutskede (Ward-Griffin et al. 2012). Anhörigas hade ansvar 

över alla hushållssysslor, matlagning och ekonomi, speciellt när deras 

familjemedlemmar mådde som sämst. Fler utmanande sysslor tillkom som kunde 

inkludera oväntade besök till sjukhuset, hitta ersättare på jobbet för att kunna stanna 

hemma, eller att ägna mer tid till att motivera den sjuke till träning och rätt kost (Ward-

Griffin et al. 2012). De nytillkomna ansvarsområdena och det ömsesidiga beroendet 

som uppstod mellan anhöriga och den sjuke familjemedlemmen bidrog till att anhöriga 

ibland inte kunde lämna hemmet (Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström, & Ternestedt 

2011a), som i sin tur påverkade deras sociala umgänge och yrkesliv (Ward-Griffin et al. 

2012).  

 
När de flesta sysslorna vilade på anhörigas axlar blev utmattning och trötthet ett 

oundvikligt faktum och många anhöriga kände psykisk och fysisk utmattning, speciellt 

under de sista dagarna då vård vid livets slutskede var som mest intensiv (Carlsson 

2010; Peacock, Duggleby & Koop, 2014). Den mest utmattande tiden var då de fick 

sitta vak och ständigt hålla ett öga på sin familjemedlem. Trots att anhöriga kunde turas 

om med att sitta vak, upplevde de flesta en varaktig närvaro som var både fysiskt och 

psykiskt tärande (Peacock, Duggleby & Koop, 2014). 

 

Att leva med en familjemedlem som var i livets slutskede innebar en inskränkning på 

anhörigas sömnvanor. Det kunde handla om att inte ha tid för sömn och vila, eller att 

konstant bli störd eller väckt när de väl hade somnat på grund av att familjemedlemmen 

behövde hjälp (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg 2010; Carlsson 2010). Enligt 

Carlsson (2012) var problemet med sömnen bristande sömnkvalitet och sömnens 

varaktighet. Denna studie påvisade att nästan hälften av deltagarna hade problem med 

sömnlöshet fler än tre gånger i veckan. Enligt samma studie var 73 % av anhöriga som 

vårdade en familjemedlem i livets slutskede i hemmet missnöjda med antalet timmar de 

sov under dagen.  

            

 

Att inte känna igen sig själv 

Vissa anhörigvårdare kände inte igen sig själva när det gällde deras handlingar och 

reaktioner i olika situationer. Hög anspänning och trötthet ledde till känslor av ilska och 

frustration som manifesterade sig i aggressivitet. Anhörigvårdare beskrev att de hade 

många utav dessa ”förbjudna” tankar och känslor och kände sig otillräckliga i sin roll 

som den ideala anhörigvårdaren (Carlander et al. 2011a). Dahlborg Lyckhage och 

Lindahl (2013) menar att vissa anhöriga som vårdade en familjemedlem i livets 

slutskede i hemmet kände en existentiell ensamhet.  De kände att de följde ett kall och 

fullföljde sin plikt gentemot sin nära och kära, men samtidigt glömde bort sin egna 

levda kropp och sitt egna jag som sakta tynade bort och blev osynlig. Deltagarna i 
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denna studie upplevde att de blev tvungna att exponera sitt privatliv för allmänheten, 

samtidigt som de kände sig osynliga inför andra och att de höll på att förvandlas till 

ingenting. Ward-Griffin et al. (2012) påpekar även att de egna behoven prioriterades 

bort för att endast fokusera på den sjuke familjemedlemmens behov. Vid till exempel 

avancerad cancervård i hemmet var fokus på de fysiska och medicinska aspekterna av 

vårdandet, det kvarstod ingen energi, ork eller tid för anhörigvårdarens behov vid slutet 

av dagen. 

 
Att vara en anhörigvårdare i livets slutskede kunde skapa många stressade situationer. 

Det kunde till exempel handla om att kombinera sitt eget jobb med vårdarbetet i 

hemmet eller när anhöriga inte fick tillräckligt med stöd från hemsjukvårdsteamet 

(Ward-Griffin et al. 2012). Tanken på förlusten av sin familjemedlem gav upphov till 

stressorer som kunde väcka känslor av frustration, hjälplöshet och vanmakt, vilket i sin 

tur kunde leda till ökad ilska och aggressivitet i svåra situationer och ökade anhörigas 

lidande (Ward-Griffin et al. 2012; Milberg & Strang 2011). 

 

Att förhålla sig till en oviss framtid 

 

Att vänta på det okända 

Anhörigas vårdande av en familjemedlem i livets slutskede kändes som att vänta på det 

okända. Hos vissa anhöriga var det nästan förbjudet att tala om döden och dessutom 

något som aldrig talades om mellan personer inom familjen (Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl 2013; Totman et al. 2015; Carlander et al. 2011b). Anhöriga vars 

familjemedlem var i det sena palliativa stadiet hade känslor och tankar av förnekelse, 

trots att de i bakhuvudet visste att döden var ett faktum. Resultatet av att blockera 

känslor och tankar kunde leda till att många anhöriga blev chockade när 

familjemedlemmen plötsligt försämrades (Totman et al. 2015). Carlander et al. (2011b) 

påpekar även att anledningen till att anhöriga undvek tankar om döden var för att kunna 

hantera de utmanande och svåra situationerna bättre.         

 

Trots att anhöriga planerade inför framtiden var de svårt för dem att föreställa sig hur 

det kunde komma att kännas när familjemedlemmen avled. Tanken av att bli lämnad 

ensam efter döden gav upphov till känslor av rädsla, maktlöshet och otillräcklighet. 

Dessutom ledde själva framtidsplaneringen till att anhöriga kände skuld över att vara 

den som överlevde (Janze & Henriksson 2014).    

 

 

Att känna vanmakt inför det okända 

Den hjälplöshet och maktlöshet som många anhöriga kände hade sin grund i 

existentiella frågor, inte minst då deras bekymmer och oro ignorerades av 

vårdpersonalen (Milberg & Strang 2011; Ward-Griffin et al. 2012). De stora frågorna 

som många deltagare ställde sig själva var ”varför händer detta?”, och ”varför just 

mig?”. Det bildades en slags orättvis klang över hela situationen, där anhöriga inte 

kunde hitta någon anledning till varför just de drabbades (Milberg & Strang 2011). 

 

Att invänta döden betydde för många anhöriga att möta det man ville undvika som mest. 

Rädslan ökade då anhöriga och familjemedlemmen inväntade svar från vårdpersonal 
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angående sjukdomsförloppet och vad som skulle hända därnäst (Janze & Henriksson 

2014). När sjukdomsförloppet var komplicerat och icke förutsägbart, var det väldigt 

svårt för de anhöriga att förutsäga när döden skulle inträffa. Detta ökade osäkerheten, 

rädslan och oron som de kände inför döden under den sena palliativa fasen (Wallerstedt, 

Andershed & Benzein 2014). 

 

I situationer där den sjuke familjemedlemmen upplevde ett ökat lidande blev förlusten 

av kontroll över livssituationen ett faktum för anhörigvårdaren. Det kunde till exempel 

handla om akuta symptom som andningsbesvär och mag-tarmproblem, och de mest 

svårbehandlade symptomen var oftast närings- och eliminationsrelaterade som till 

exempel illamående, kräkning och förstoppning (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008).   

 

Att få en ny roll 

 

Att närvara som anhörig och vårdare samtidigt 

Totman et al. (2015) och Linderholm och Friedrichsen (2010) menar att byta rollen från 

att vara en anhörig till att bli den primära stöttepelaren och beslutstagaren för 

familjemedlemmens vård skapade ett stort ansvar. Ansvaret antogs mer eller mindre 

frivilligt och var snarare en moralisk plikt än något påtvingat. Anhöriga upplevde att 

ansvarets tyngd ökade vid försämring av sjukdomen i form av exempelvis total 

kroppsvård (Dahlborg Lyckhage & Lindahl 2013) samt av vetskapen att den sjuke 

familjemedlemmens välbefinnande och liv låg i deras händer (Totman et al. 2015). De 

som redan bodde med sina familjemedlemmar antog vårdarrollen som ett heltidsjobb 

när den kroniskt sjuka familjemedlemmen återvände hem från sjukhuset (Totman et al. 

2015). 

 

Vissa anhöriga upplevde att de antog rollen som både maka/make och vårdgivare, vilket 

grundade sig på att den anhöriga ville skydda sin familjemedlem från sjukdomen och 

lindra dess lidande (Dahlborg Lyckhage & Lindahl 2013). Janze och Henriksson (2014) 

förklarar att anhöriga kände sig otillräckligt förberedda för rollen som vårdare. De hade 

svårt att föreställa sig hur det var att vårda sina nära och kära, hur länge det skulle pågå 

och i vilken utsträckning vården skulle utföras. Dessutom bildade sjuksköterskan ibland 

en föruppfattad bild om att anhöriga hade en viss kunskap och beredskap inom vården. 

Här kände sig anhörigvårdaren nedvärderad utav sjuksköterskan vilket ledde till ännu 

mer osäkerhet och tveksamhet kring den nya rollen (Carlander et al. 2011a). Vissa 

familjemedlemmars behov var mer krävande än andras. Dessa kunde till exempel 

innefatta att ansvara för att ge mat till en familjemedlem som vägrade att äta, eller att 

sköta ett infusionsdropp som inte fungerade korrekt (Janze & Henriksson 2014).  

 

Enligt Peacock, Duggleby och Koop (2014) finns det två olika sorters närvaranden när 

det gäller den levda erfarenheten av vård vid livets slutskede. Dessa bestod av ”att vara 

med”, vilket innebar en närvaro som inte kunde sättas in i tid och rum, och ”att vara 

där”, som betydde att fysiskt närvara i tid och rum under livets sista dagar. Den 

emotionella ”att vara med” innefattade känslor av empati, lojalitet och kärlek, medan 

den fysiska ”att vara där” gav möjlighet till trygg och säker vård när familjemedlemmen 

inte kunde uttrycka sina behov själv. Totman et al. (2015) förklarar att en stor andel av 

anhöriga var rädda att lämna deras familjemedlemmar ensamma vid dödens inträffande 
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och vidtog därför stora åtgärder för att undvika att detta hände. Författarna menar även 

att anhöriga kände en stor tröst och lättnad i att de var närvarande i livets sista stunder.  

 

 

Att känna otillräcklighet och skuld i den nya rollen 

Anhörigvårdarens tidigare behov förändrades till deras partners i samband med 

övergången till den nya vårdarrollen. Ett tydligt exempel på detta var då sexuella 

förhållanden mellan par påverkades och tappade betydelse. Paren kunde ibland flytta in 

i olika rum på grund av den fysiska och psykologiska påfrestningen, särskilt då 

sömnstörningar var ett faktum (Carlander et al. 2011b). Även Janze och Henriksson 

(2014) har i sin studie sett att vårdarrollen hade en stor inverkan på relationen mellan 

två partner, där en av dem var i ett palliativt skede och den andra vårdade. Här blev 

anhörigvårdaren mer känslig och lättpåverkad och reagerade oftare på sin partners 

humör. På grund av den stora känslomässiga belastningen var den anhöriga inte alltid 

förmögen att ge emotionellt stöd till sin sjuke partner (Janze & Henriksson 2014). 

 

Begreppet ansvar vid vård av en familjemedlem i livets slutskede hade negativa 

aspekter som kunde leda till skuldkänslor, otillräcklighet och förlorandet av kontroll. 

Skuldkänslor uppkom då anhörigvårdaren fick en negativ självbild och såg sig själv inte 

längre som en kapabel person som kunde ta hand om sina nära och kära (Carlander et al. 

2011a). Dessutom kände sig anhörigvårdaren skyldig över att planera inför framtiden 

och att eventuellt hitta en ny partner efter att maken/makan hade avlidit (Carlander et al. 

2011b). Många anhöriga kände sig dessutom skyldiga över att känna lycka eller till och 

med att skratta. Vissa anhöriga fick skuldkänslor av att lämna den sjuke 

familjemedlemmen hemma för att själva gå ut och träffa andra, ta en paus eller för att 

byta miljö. Många frågade sig själva ”varför ska jag gå ut när han/hon inte kan det?” 

Dahlborg Lyckhage & Lindahl 2013; Ward-Griffin et al. 2012).            

 

Att behöva stöd 

 

Ett stort behov av stöd och information 
Klar, ärlig och tydlig information som gavs via samtal, var ett stort stöd för 

anhörigvårdaren. Att vara informerad gav en känsla av trygghet, förminskade oro och 

skapade säkerhet kring rollen som vårdare. Dock var det viktigt att repetera denna 

information för att upprätthålla känslan av säkerhet under längre tid, samt att erbjuda en 

kombination av muntlig och skriftlig information (Lees, Mayland,West & Germaine 

2014; Lundberg, Olsson & Fürst 2013). Lees et al. (2014) belyser även hur viktig rätt 

kommunikation från sjukvårdspersonalen var för de anhöriga i förberedandet inför 

döden. Det var även essentiellt och att anhöriga blev informerade om vad de kunde 

förvänta sig efter döden, både emotionellt och praktiskt.  

 

Många anhöriga visade stor uppskattning för vårdpersonal som tog extra tid på att svara 

på frågor och förklarade viktiga händelser och aspekter.  Att visa extra känslighet och 

empati var också väldigt avgörande för hur relationen mellan de professionella och 

anhörigvårdarna utvecklades (Totman et al. 2015; Lundberg, Olsson & Fürst 2013). 

Extra uppmärksamhet, engagemang och flexibilitet från läkare och sjuksköterskor ökade 
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tilliten och gav en känsla av värme och tröst hos anhöriga (Lundberg, Olsson & Fürst 

2013).            

      

I studien utfört av Henriksson, Benzein, Ternestedt och Andershed (2011) beskrivs att 

stödgruppsprogram som erbjöds till anhöriga gav möjlighet att träffa andra familjer som 

befann sig i liknande situationer. Här kunde anhöriga interagera med andra 

yrkesverksamma som ingick i det palliativa vårdteamet. Detta bidrog till möjligheten att 

få råd och hjälp från kompetent vårdpersonal och att kunna dela med sig av sina 

erfarenheter med andra familjer. Kontakten med de olika professionerna i vårdteamet 

och samråd med anhörigvårdarna ökade tilliten och förtroendet för den vård som gavs 

till den sjuke familjemedlemmen (Henriksson et al. 2011). Det bildades även en trygg 

och varm miljö inom gruppen där öppenhet och gemenskap dominerade mötena 

(Henriksson et al. 2011) och stödjande samtal med professionell vårdpersonal bidrog till 

att anhöriga upplevde att de var i goda händer (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Alla 

deltagare kände att de kunde gråta ut och släppa fasaden under mötena och kunde prata 

om de förbjudna tankarna som till exempel ilska, frustration och irritation. 

 

 

Ett stort behov att bli sedd och bekräftad 

Anhörigvårdare kände sig speciellt osynliga och hjälplösa under det sena palliativa 

skedet. Anledningen till detta var att all fokus låg på den sjuke familjemedlemmen och 

att vårdteamet visade otillräcklig uppskattning för deras roll som vårdare (Linderholm 

& Friedrichsen 2010). 

 

Att hållas i åtanke och bli sedd av både familj och vänner och vårdpersonal var en viktig 

aspekt vid vårdandet av en familjemedlem i livets slutskede (Linderholm & 

Friedrichsen 2010; Totman et al. 2015; Peacock, Duggleby & Koop 2014). När 

vårdpersonalen på eget initiativ höll ett öga på den anhöriga skapades en sorts trygghet 

och säkerhet hos den anhörige. Anhöriga upplevde att vårdpersonalen hade en särskild 

förståelse och empati för deras situation och att fokus lades på deras vårdgivarbehov. 

Enligt deltagarna i denna studie kunde det endast handla om ett kort samtal om hur det 

gick med vårdandet och hur de kände sig i just den situationen (Totman et al. 2015). 

Peacock, Duggleby och Koop (2014) beskriver hur en studiedeltagare fick stöd och 

styrka från sin kyrka, bland annat genom deras omtanke och böner som enligt 

deltagaren ”bar” henne igenom det hela och där hon kände att hon blev sedd och 

bekräftad.     
 

Att få socialt stöd och ha nära relationer till vänner och familj hade stor betydelse för en 

anhörigvårdare. Stödet kunde vara så enkelt som att få besök från vänner som kom med 

mat eller fika, eller ett samtal från en släkting som frågade om ens mående (Dahlborg 

Lyckhage & Lindahl 2013). Även en god relation mellan den professionella vårdgivaren 

och anhörigvårdaren kunde bidra till ökad styrka att hantera situationen, känna sig sedd, 

och få bekräftelse för den nya vårdarrollen de hade åtagit (Linderholm & Friedrichsen 

2010). 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka anhörigas upplevelser av att vårda en 

familjemedlem i hemmet i livets slutskede. En litteraturöversikt gjordes enligt Friberg 

(2006, s. 115) för att få en överblick av forskning inom ämnet. Vårt förstahandsval var 

dock att utföra en empirisk studie baserad på intervjuer för att få praktiska erfarenheter 

av ämnet, men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt. Trots detta upplevde vi att 

litteraturöversikten har varit en bra metod för att få en bättre uppfattning av 

forskningsläget inom området.   

 

Databasen CINAHL användes för att hitta relevanta artiklar som svarade på vårt syfte. 

Generellt finns det mycket aktuell forskning inom ämnet vilket vi tycker är en styrka 

och stärker resultatets trovärdighet. Dock kan en eventuell svaghet vara att vi endast 

utgick från en databas, nämligen CINAHL. Vi ansåg att CINAHL var mest lämpad för 

vårt ämne och att vi var mer bekanta med denna databas. Fördelen med sökning från 

flera databaser är att det kunde ha gett möjlighet till ett större urval av artiklar, vilket 

ytterligare hade stärkt trovärdigheten. Vi har via CINAHL hittat 17 vetenskapliga 

artiklar som svarade på vårt syfte vilket vi var nöjda med. Forskningen hade utförts i 

bland annat Australien, Sverige, Storbritannien, Singapore, Kanada, Sydkorea och 

Italien. Detta gav ett större perspektiv på forskningsämnet genom en större geografisk 

täckning som i sin tur utökade förståelsen av ämnet i stort. Majoriteten av de 17 

artiklarna är baserade på forskning inom palliativ vård i Sverige vilket indikerar på att 

forskningsområdet är väl beforskat nationellt, vilket även gör det lättare att överföra 

resultatet av vår litteraturöversikt till svensk sjukvård. 

 

Samtliga artiklar som har använts i studien är kvalitativa i sin karaktär, med undantag av 

två artiklar som är kvantitativa. Det gjordes ingen uteslutning av vårdsituationer eller 

sjukdomar. Vi har exempelvis artiklar som behandlar vård i livets slutskede för bland 

annat cancerpatienter, demenssjuka och multisjuka. Anledningen till detta var att vi 

fokuserade på anhörigas perspektiv som vårdare i det senare palliativa skedet, och inte 

på sjukdomsform eller själva patienten. Exklusionskriterier var anhöriga under 18 år, 

palliativ vård som bedrevs på hospice, sjukhus och äldreboende och artiklar äldre än 10 

år. Eftersom samtliga artiklar var skrivna på engelska började vårt arbete med 

översättning av dessa till svenska för att få en bättre förståelse av innehållet. I valet av 

artiklar var vi väldigt noggranna och lade stor tyngd på att hitta de som speglar vårt 

syfte, nämligen anhörigvårdares upplevelser och erfarenheter av att vårda en obotlig 

sjuk familjemedlem i hemmet. Eftersom studien handlade om just denna målgrupp 

gjordes ingen exklusion beroende på sjukdomsdiagnoser.   

 

Resultatdiskussion 
Resultatet består av fyra huvudkategorier och nio subkategorier. Huvudkategorierna 

utgörs av ”en förändrad tillvaro”, ”en oviss framtid”, ”att få en ny roll” och ”att behöva 

stöd”, varav alla belyser anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem i livets 

slutskede i hemmet. I resultatdiskussionen har vi valt att diskutera ”en förändrad 

tillvaro”, ”en oviss framtid” och ”att behöva stöd”. Vi kommer även att lägga speciell 
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vikt på sömnens betydelse för hälsan, vårdandets positiva aspekter för anhörigvårdare 

och hållbar utveckling relaterad till palliativ vård i hemmet. 

 

Det som framstår i litteraturöversiktens resultat är att anhöriga, i synnerhet 

anhörigvårdaren, upplever ett förändrat liv genom att ta ett stort ansvar, och prioriterar 

den sjuke familjemedlemmens behov framför sina egna. Detta stärks utav Mehta, Chan 

och Cohen (2014) som beskriver att hanteringen av smärtlindring och medicinering 

kunde få anhöriga att känna sig fångade i hemmet på grund av den ofrånkomliga 

situationen. Ett exempel på detta var när den anhöriga inte ville lämna 

familjemedlemmen hemma till sitt eget öde, speciellt ifall ett smärtanfall skulle uppstå 

när den anhöriga var borta. Det stora ansvaret skapar en ny roll som de anhöriga aldrig 

tidigare haft och vilket de inte är förberedda på. Ansvaret och den stora bördan kan 

dessutom leda till psykiska och fysiska symptom såsom oro, depression, sömnlöshet och 

somatiska besvär. Konsekvenserna av detta kan skapa en förändrad tillvaro, där 

ensamhet och social isolering blir en realitet och påverkar livskvaliteten, till och med till 

gränsen att inte känna igen sig själv och tappa kontroll.  

 

Fynden från våra resultat angående anhörigvårdares sömnkvalitet bekräftas av Hearson, 

McClement, McMillan och Harlos (2011) studie där termen ”att sova med ett öga 

öppet” är en lämplig förklaring till de anhörigas situation. Många anhörigvårdare kan 

ibland känna ett starkt behov av att sova nära deras familjemedlem på nätterna, detta för 

att kunna kontrollera familjemedlemmens tillstånd under natten och kunna sova utan att 

oroa sig. Sömnen blir mindre viktig eftersom familjemedlems behov prioriteras framför 

den anhörigas behov. Om familjemedlemmen, till exempel, behöver gå på toaletten, 

eller om hen är orolig och behöver emotionellt stöd under natten, känner den anhörige 

att det är dennes skyldighet att vakna och visa tillgivenhet (Hearson et al. 2011).        

 

Under denna period kommer anhöriga inte att kunna sova tillräckligt, speciellt då 

sömnen karaktäriseras av korta tupplurer som avbryts när plikten kallar. Dessa faktorer 

leder till att anhöriga aldrig får möjlighet att återhämta sig, vilket är den största orsaken 

till utmattning, trötthet, frustration och otålighet. En ond cirkel bildas där de 

psykologiska symptomen och den känslomässiga bördan ger upphov till ett plågsamt 

tillstånd. Dessa resultat bekräftas också utav Corà, Partinico, Munafò och Palomba 

(2012) som skriver i sin studie att upp till hälften av anhörigvårdare utvecklade någon 

form av depression och/eller ångestsyndrom under tiden de vårdade sin familjemedlem. 

Den bristfälliga sömnkvaliteten påverkar den allmänna hälsan i stort och kan leda till att 

anhörigvårdaren själv blir sjuk. Ohlmann och O'Sullivan (2009) framhäver att 

långvariga sömnrubbningar kan bli ett förstadium till utveckling av olika sjukdomar. 

Dessa kan bland annat vara metabola syndrom, hjärt- och kärlsjukdomar, 

viktrubbningar, diabetes typ 2, minnessvårigheter, mag- och tarmbesvär och till och 

med cancer. 

 

Resultaten visar även att den ovissa framtiden som ligger före en anhörig som inväntar 

en familjemedlems död kan skapa känslor av förnekelse och desperation. Frågor om hur 

livet ska bli efter döden kan leda till osäkerhet, rädsla och hopplöshet, som i sin tur ökar 

lidandet för anhöriga. Wiklund (2003, s. 99) menar att individens lidande måste lösas 

eller undvikas för att kunna värna om hälsan. Om det inte är möjligt att möta sitt lidande 

kan människan försöka att fly från den via bland annat förnekelse eller genom att döva 
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ångest och smärta med hjälp av till exempel droger. Wiklund (2003, s. 88) förklarar 

vidare att lidandet är ett hälsohinder som kan hindra människans förmåga att känna 

helighet och värdighet. Lidandet kan leda till att hälsan som en helhet blir förstörd och 

människan blir avskuren från sig själv, sin enhet och sin omgivning (Wiklund 2003, ss. 

98-99). En central aspekt i vårdandet av en familjemedlem är i enlighet med våra 

resultat tillgång till hjälp från omgivningen, detta i form av stöd från vänner och familj, 

släkt och vårdpersonal, vilket även bekräftas utav studien utförd av Leow, Moon-Fai, 

och Chan (2014). Författarna poängterar att stödet hjälper anhörigvårdaren att känna sig 

lugnare, mindre stressig och mer emotionellt stabil. Att bli sedd, ihågkommen och 

bekräftad underlättar den svåra tiden som anhöriga går igenom. Skriftlig och muntlig 

information om palliativ vård- och omvårdnad underlättar bearbetning av nya uppgifter 

och stöttar till en förmåga att behärska svåra situationer.  

 

Trots att majoriteten av de 17 artiklar i litteraturöversikten endast påvisat negativa 

aspekter av vårdandet av en familjemedlem i livets slutskede, finns det även forskning 

inom området som redovisar positiva aspekter. I Hughes (2015) studie konstateras att 

anhöriga kände ett flertal positiva upplevelser såsom mod, beslutsamhet, acceptans, 

humor och empati. Allt detta handlar om att anhörigvårdaren, istället för att falla för 

trycket och känna självömkan, använder sig utav olika strategier för att kunna hantera 

den svåra situationen. Exempelvis försöker en del anhöriga att skoja eller skämta för att 

lätta på spänningen och minska ångest, medan andra använder sig utav empati för att 

bättre kunna förstå den levda erfarenheten av döden och därigenom lättare kunna 

försona med den sjuke familjemedlemmen och även andra som befinner sig i samma 

situation (Hughes 2015).  

 

Även Kang et al. (2013) visar att anhörigvårdare kunde uppleva positiva konsekvenser 

av att vårda en familjemedlem i livets slutskede, bland annat behärskning av livets 

förändringar, självförtroende, meningar i livet och omprioritering av livets viktiga 

aspekter. Vi anser att de positiva aspekterna av vård i livets slutskede inte ska 

försummas som en del av hela erfarenheten. I livets sista stunder kommer anhöriga 

närmare sina sjuka familjemedlemmar på många olika stadier, något som ibland inte 

existerar innan döden kommer in i bilden. Detta kan vara en väldigt meningsfull 

erfarenhet och förändra anhörigas syn på relationer med andra människor och även syn 

på liv och död.  

 

Vi tror att en stor utmaning inom palliativ vård som sker i hemmet är att få 

anhörigvårdarna att inte uppleva erfarenheter av att bli försummade. En märkbar faktor 

som har genomsyrat de artiklar vi har läst är en likgiltighet och negligering av de 

anhörigas övergripande hälsa, speciellt anhöriga som på egen hand vårdar den sjuke 

familjemedlemmen. Fokus är nästan uteslutande på den sjuke patienten och 

anhörigvårdarnas insats och betydelse underskattas och undermineras av 

sjukvårdspersonalen. Detta gör att de anhöriga själva riskera sin hälsa och kan bli sjuka 

vilket innebär ett förlängt lidande för den enskilde anhöriga samt kan skapa ett tillstånd 

som kan bli kostsamt för både sjukvården och samhället. Ett tydligt exempel är 

anhörigvårdare som har ett heltidsarbete samtidigt som de har ansvar för sin sjuke 

make/maka. Dessa löper stor risk för att bli långtidssjukskrivna på grund av fysiska eller 

psykiska påfrestningar som i sin tur påverkar anhörigas möjlighet till arbete och 

slutligen påverkar den ekonomiska situationen (Socialstyrelsen 2012, s. 35). Isolering, 
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ensamhet och utanförskap är bara några utav anledningarna till utvecklandet av 

depression, en folkhälsosjukdom som enligt Folkhälsomyndigheten (2017) drabbar var 

femte person i Sverige idag. Större engagemang i anhörigas situation från vårdpersonal, 

i samband med omvårdnad till patienten, kommer långsiktigt att gynna alla inblandade 

parter.  

 

Konceptet hållbarhet och hållbar utveckling ska enligt Anåker och Elf (2014) kunna ge 

möjlighet till kontinuitet och att kunna upprätthålla relationer över längre tid. Hållbara 

effekter kan uppnås genom att långsiktigt bevara och främja även anhörigvårdares hälsa 

och inte endast titta blint på kortsiktiga ekonomiska vinster inom hälso- och sjukvården. 

Enligt Goodman (2016) kan den sociala och politiska kunskapen och filosofin ge ett 

verktyg till sjuksköterskor att vidareutveckla deras förståelse kring hållbarhet och 

förhållandet till människors hälsa. Detta kan uppnås genom att sjuksköterskan har ett 

kritiskt tänkande och reflektion i det dagliga arbetet.  

  

SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 
Ett tema som genomsyrade ett stort antal av de 17 artiklar som utgör vårt resultat 

handlade om att anhörigvårdarna upplevde att de blev negligerade och hamnade i 

skymundan. Att vara uppmärksam och lyhörd för anhörigvårdarens behov kan förstärka 

deras roll både som vårdare och nära anhörig. Att jobba med hela familjen i fokus 

gynnar alla inblandade parter, inklusive sjuksköterskan själv, som kan skapa en god 

relation med hela familjen. Anhörigvårdare har ett stort behov av både emotionellt och 

praktiskt stöd från sjukvårdspersonalen för att själva kunna handskas med det stora 

ansvaret att vårda samt stödja den sjuke familjemedlemmen. Vi anser därför att det är 

viktigt att sjuksköterskan ökar sin kunskap och förståelse för anhörigvårdare inom 

palliativ vård. Detta kan till exempel uppnås genom ytterligare utbildning inom området 

och utbyte av information med det palliativa vårdteamet. Sjuksköterskan kan även ge 

information om olika stödprogram där anhörigvårdare kan träffa andra anhöriga som är i 

samma situation och dela med sig av sina erfarenheter. Alla dessa åtgärder kan vara ett 

effektivt sätt att lindra anhörigas lidande och hjälpa anhöriga till att känna sig mindre 

ensamma i sin kamp.  

 

Framtida forskning 
En stor del av forskningen som behandlar anhörigvårdare inom palliativ vård i hemmet 

handlade om negativa aspekter kring anhörigas upplevelse. Vi tycker att det hade varit 

värdefullt med mer forskning kring positiva erfarenheter från att vara anhörigvårdare, 

däribland upplevelsen av hur denna period i anhörigvårdarnas liv kan bidra med något 

värdefullt i relationen till familjemedlemmen. 
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kämpa med hälso-

och 

sjukvårdsystemet” 

och ”att få styrka 

från stöd”  
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Titel, 

författare, 

tidskrift, 

årtal och 

land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: The 

modified 

self: family 

caregivers´ 

experiences 

of caring for 

a dying 

family 

member at 

home. 

Författare: 

Carlander, I., 

Sahlberg-

Blom, E., 

Hellström, I., 

& 

Ternestedt, B 

Tidskrift:  

Journal Of 

Clinical 

Nursing 

Årtal: 2011  

Land: 

Sverige 

Anhörigas 

perspektiv. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

situationer i det 

dagliga livet som 

utmanade 

anhörigvårdarens 

självbild, 

relaterat till 

vården av en 

döende person i 

hemmet.  

 

Tio anhöriga som 

vårdade en döende 

familjemedlem i 

hemmet, med stöd från 

ett specialiserat 

hemsjukvårdsteam, blev 

intervjuade. 

 

 

 

Inklusionskriterier: 

 Intervjuerna 

skulle utföras 6 

till 12 månader 

efter 

familjemedlem

mens bortgång.  

 

Tre 

huvudkategorier 

karaktäriserade 

vårdarnas 

upplevelser av 

att vårda en 

obotlig sjuk 

familjemedlem i 

livets slutskede. 

Dessa bestod av 

”utmanande 

idealer”, ”töjda 

gränser” och 

”ömsesidigt 

beroende”.  
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Titel, 

författare, 

tidskrift, årtal 

och land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: Being 

me and being 

us in a family 

living close to 

death at home. 

Författare: 

Carlander, I., 

Ternestedt, B., 

Sahlberg-Blom, 

E., Hellström, 

I., & Sandberg, 

J. 

Tidskrift: 

Qualitative 

Health 

Research 

Årtal: 2011  

Land: Sverige 

Familjers 

perspektiv 

Syftet var att 

beskriva 

anhörigas 

upplevelser 

kring en 

familjemedlem 

som hade en 

livshotande 

sjukdom. 

Kvalitativ studie 

med hermeneutisk 

ansats. 5 familjer 

som bestod av 19 

personer 

intervjuades. 

Intervjuerna 

utfördes 

individuellt, i par 

och i grupp. 

  

Inklusionskriterier: 

 En familj 

som bestod 

av två eller 

flera 

personer, 

varav en 

hade en 

livshotande 

sjukdom. 

 Familjer 

som ville 

dela med 

sig av sina 

känslor och 

tankar. 

Tre huvudteman 

identifierades: 

Att vara ”mig” i 

en familj nära 

döden, att vara 

”oss” i en familj 

nära döden och 

att sträva efter 

det optimala. 

 

Subteman 

bestod av: ”att 

känna ensamhet 

och 

utanförskap”, 

”att stoppa 

livet”, ”att 

hantera 

ansvaret”, ”att 

övervinna 

familjens 

tystnad över 

döden”, ”att 

ändra 

familjebilden” 

och ”att skapa 

en plan för 

familjen inför 

döden”. 

 

Titel, 

författare, 

tidskrift, årtal 

och land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: The 

significance of 

fatigue in 

relatives of 

palliative 

patients. 

Författare: 

Carlsson, M. 

Tidskrift: 

Palliative & 

Supportive Care 

Årtal: 2010 

Land: Sverige 

Anhörigas 

perspektiv 

Syftet med 

denna studie var 

att undersöka 

signifikansen av 

utmattning 

bland släktingar 

till palliativa 

patienter 

Kvalitativ studie, 

en beskrivande 

pilotstudie med 

tvärsnittsdesign. 

Enkäter delades 

till 56 deltagare. 

Fyra huvudteman 

identifierades som 

bestod av: 

”orsakerna till 

trötthet”, 

”konsekvenser av 

trötthet”, ” att 

hantera trötthet” 

och ”vad 

hälsovårdssystemet 

kan göra för att 

förbättra 

situationen”. 
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Titel, 

författare, 

tidskrift, årtal 

och land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: Sleep 

disturbance in 

relatives of 

palliative 

patients cared 

for at home. 

Författare: 

Carlsson, M. E 

Tidskrift: 

Palliative & 

Supportive 

Care 

Årtal: 2011  

Land: Sverige 

Anhörigas 

perspektiv 

Syftet var att 

utreda 

sömnlöshet, 

sömnkvalitet 

och sömnighet 

under dagen hos 

anhöriga som 

vårdar en 

familjemedlem i 

palliativ vård. 

Kvantitativ metod 

tvärsnittstudie där 

enkäter dela ut till 

107 deltagare som 

utav de 75 deltagare 

svarade på frågor. 

 

Inklusionskriterier: 

 Anhöriga 

som vårdar 

en 

familjemedle

m i livets 

slutskede i 

hemmet.  

Anhöriga som 

vårdade en 

familjemedlem i 

livetsslut skede 

hade sömnbrist i 

olika grader. 

73% av anhöriga 

hade för lite 

sömntid. 

 

Titel, författare, 

tidskrift, årtal och 

land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och 

urval  

 

Resultat  

 

Titel: Living in 

liminality-being 

simultaneously 

visible and invisible: 

Caregivers`narratives 

of palliative care. 

Författare: 

Dahlborg Lyckhage, 

E., & Lindahl, B. 

Tidskrift:  

Journal of Social 

Work In End-Of-Life 

& Palliative Care 

Årtal: 2013  

Land: Sverige 

Anhörigas 

perspektiv 

Denna studie 

undersökte 

betydelsen av att 

vara den främsta 

vårdgivaren av 

en 

familjemedlem 

som har en 

obotlig sjukdom i 

hemmet. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

och 

hermeneutisk 

ansats. 

 

Sex primära 

vårdgivare 

intervjuades, 

deltagarna 

bestod av fem 

kvinnor och en 

man. 

Sex 

huvudteman 

identifierades i 

denna studie. 

Dessa var bland 

annat ” hemmet 

betyder 

självständighet 

och hälsa”, ”att 

möta 

omtänksamhet 

och likgiltighet 

i relation till 

andra”, ”en 

existentiell 

spricka i 

förhållande till 

sig själv”, 

”sjukhuset som 

den goda 

drömmen”, ”att 

möta den sjuka 

kroppen” och 

”att leva på 

gränsen”. 
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Titel, författare, 

tidskrift, årtal och 

land 

 

 

 

 

 

 

Perspektiv  

 

 

 

 

 

 

 

Syfte  

 

 

 

 

 

 

 

Metod och 

urval  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat  

 

Titel: Preparing for 

palliative caregiving 

as a transition on the 

awareness of death: 

family care 

experiences. 

Författare: Janze, 

A., & Henriksson, A. 

Tidskrift: 

International Journal 

Of Palliative Nursing 

Årtal: 2014 

Land: Sverige 

Anhörigas 

perspektiv. 

Att utforska 

anhörigvårdarens 

upplevelser 

utifrån 

partnernas 

beskrivning om 

att förbereda för 

omvårdnad.  

Studien har en 

beskrivande och 

tolkande design. 

En kvalitativ 

studie som 

byggdes på 

intervjuer och 

använde en 

kvalitativ 

dataanalys.  

 

9 deltagare 

intervjuades, 

varav 2 av dessa 

intervjuades 

dubbelt. Dessa 

utfördes mellan 

december 2012 

och april 2013.  

Resultatet 

bestod av en 

huvudkategori 

”att förbereda 

för omvårdnad 

under vetskap 

om döden” och 

två 

subkategorier 

”att leva i 

osäkerhet, att 

fokusera på 

nuet medan 

man förbered 

för framtiden”, 

och ”att 

förbereda för 

omvårdnad 

under 

övergången till 

nya roller”.  
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Titel, 

författare, 

tidskrift, 

årtal och 

land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: Meeting 

needs of 

family 

members of 

persons with 

life-

threatening 

illness: A 

support group 

program 

during 

ongoing 

palliative care. 

Författare: 

Henriksson, 

A., Benzein, 

E., Ternestedt, 

B., & 

Andershed, B. 

Tidskrift: 

Palliative & 

Supportive 

Care 

Årtal: 2011  

Land: Sverige 

Anhörigas 

perspektiv. 

Att beskriva 

anhörigas upplevelser 

av en potentiell 

interventionsprogram, 

vilket bestod av en 

stödgrupp för 

anhöriga som vårdar 

en familjemedlem vid 

en obotlig sjukdom.    

Detta var en 

pilotstudie i 

utvecklingsfasen, där 

ett 

interventionsprogram 

i form av en 

stödgrupp 

utforskades. Studien 

var av en 

beskrivande 

kvalitativ studie som 

baserades på 

intervjuer. 29 

personer, varav 14 

kvinnor och 8 män, 

intervjuades per 

telefon mellan mars 

och juni månad år 

2009. 

 

  

Resultatet indikerade att 

stödgruppsprogrammet 

var en hjälpsam och 

acceptabel intervention 

för anhöriga.  
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Titel, 

författare, 

tidskrift, årtal 

och land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: Quality 

of end-of-life 

care for those 

who die at 

home: views 

and 

experiences of 

bereaved 

relatives and 

carers. 

Författare: 

 Lees, C., 

Mayland, C., 

West, A., & 

Germaine, A. 

Tidskrift: 

International 

Journal Of 

Palliative 

Nursing 

Årtal: 2014  

Land: Sverige 

Anhörigas 

perspektiv 

Syftet var att 

undersöka 

kvaliteten på 

vården till 

döende 

patienter i 

hemmet ur 

sörjande 

släktingars 

eller 

vårdgivares 

perspektiv 

En kvalitativ 

studie där enkäter 

skickades ut till 72 

deltagare som varit 

anhöriga till 

patienter som gått 

bort i hemmet. 

Enkäterna bestod 

av 40 slutna frågor 

men som även gav 

möjlighet att 

kunna beskriva 

egna upplevelser. 

Inklusionskriterier: 

De anhörigas 

sjuke 

familjemedlem 

skulle  

 Varit över 

18 år 

 Haft en 

dödlig 

obotlig 

sjukdom 

 Vårdats i 

hemmet av 

hemsjukvår

den 

Fyra teman 

identifierades: 

Samordning och 

kontinuitet, 

kompetens, 

medlidande och 

kommunikation. 

Subteman bestod 

av: ”kontinuerlig 

vård”, 

”symptomhantering, 

material”, 

”omtänksamhet, 

värdighet” och 

”förberedelse och 

symptom i livets 

slutskede”. 
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Titel, 

författare, 

tidskrift, årtal 

och land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: A desire 

to be seen: 

family 

caregivers' 

experiences of 

their caring role 

in palliative 

home care. 

Författare: 

 Linderholm, 

M., & 

Friedrichsen, M. 

Tidskrift: 

 Cancer Nursing 

Årtal: 2010  

Land: Sverige 

Familjemedlems 

perspektiv 

Syftet med 

denna studie var 

att undersöka hur 

anhörigvårdare i 

palliativ vård i 

hemmet 

upplever sin 

omsorgsroll och 

möjlighet till 

stöd efter döden. 

En kvalitativ studie med en 

hermeneutisk metod. 14 

familjemedlemmar 

intervjuades som bestod av 9 

kvinnor och 5 män. 

 

Inklusionskriterier: 

 Informanten hade 

varit en 

anhörigvårdare till 

en familjemedlem 

som var inskriven i 

hemsjukvården 

under livets 

slutskede i hemmet. 

 Patienten hade gått 

bort inom 3 till 12 

månader. 

 Deltagarna hade 

adekvat fysisk och 

mental förmåga för 

studie. 

 Deltagarna 

kunde kommunicera 

på svenska 

 Deltagarna 

accepterade 

bandinspelning 

under intervjuerna. 

 

Tre 

huvudteman 

och nio 

subteman 

identifierades. 

Huvudteman 

bestod av: 

”att bli 

vårdare”, ”att 

vara vårdare” 

och ”inte vara 

vårdare 

längre”. 

Subteman 

bestod av: 

”att vara 

mycket viktig 

för 

hemvården”, 

”moralisk 

plikt”, ”att 

dela ansvar 

och bygga 

relation”, 

”stigande 

ansvar”, 

”brutna 

löften”, ”att 

kontrollera 

sin rädsla och 

tveksamhet”, 

”att leva i 

tomt 

utrymme”, 

”ensamhet 

och ohälsa” 

och ” stolt att 

ha lyckats”. 
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Titel, 

författare, 

tidskrift, 

årtal och land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: The 

perspectives 

of bereaved 

family 

members on 

their 

experiences of 

support in 

palliative care. 

Författare: 

Lundberg, T., 

Olsson, M., & 

Fürst, C. J. 

Tidskrift: 

International 

Journal Of 

Palliative 

Nursing 

Årtal: 2013 

Land: Sverige 

Anhörigas 

perspektiv. 

Att undersöka 

anhörigas 

upplevelser av 

stödjande 

interaktioner 

och 

emotionella 

erfarenheter 

från den 

palliativa 

vården 

En kvalitativ studie 

baserad på individuella 

intervjuer med anhöriga 

som har förlorat en 

familjemedlem. 

Av dessa var 12 kvinnor 

och 13 män.  

 

Inklusionskriterier: 

 Den närmsta 

till den avlidne 

familjemedlem

men. 

 Deltagarna 

skulle delta i 

stödprogramme

t under minst 2 

månader 

 

Exklusionkriterier: 

 Inga deltagare 

under 18 år. 

Fem kategorier 

som var kopplade 

till emotionella 

konsekvenser 

identifierades 

utifrån stödjande 

interaktioner med 

vårdpersonalen. 

Dessa bestod av 

”stödjande 

information”, 

”stödjande 

möten”, 

”vårdpersonalens 

professionella 

fokus”, ”en 

stödjande miljö” 

och ”stöd vid 

förlust”.  
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Titel, 

författare, 

tidskrift, årtal 

och land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel Protection 

against 

perceptions of 

powerlessness 

and 

helplessness 

during 

palliative care: 

the family 

members' 

perspective. 

Författare: 

Milberg, A., & 

Strang, P. 

Tidskrift: 

Palliative & 

Supportive Care 

Årtal: 2011  

Land: Sverige 

Anhörigas 

perspektiv 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

aspekter som 

skyddar 

anhörigvårdaren 

mot maktlöshet 

och / eller 

hjälplöshet under 

avancerad 

palliativ vård. 

En kvalitativ studie. 

 

 

Inklusionskriterier: 

 Anhöriga till 

patienter 

som är i 

livets 

slutskede 

och vårdas i 

hemmet. 

 Anhöriga till 

patienter 

som hade 

gått bort 3 

till 9 

månader 

sedan. 

Exklusionskriterier: 

 Anhöriga till 

patienter 

som hade 

gått bort 1 

till 3 

månader 

sedan. 

 

 

Tolv kategorier 

identifierades: 

”ett stabilt 

tillstånd”, 

”patient 

hanterar 

situationen väl”, 

”praktiskt och 

emotionellt stöd 

från familj och 

vänner”, ”tillit i 

relationen med 

patient”, 

”tillgänglighet 

till palliativ 

expertis”, ”stöd 

från 

vårdpersonal 

både 

individuellt och 

i grupp”, 

”kunskap”, 

”prata med 

någon”, ”göra 

bra för 

patienten”, 

”distraherande 

aktiviteter”, 

”acceptera 

mening och 

hopp” och ”inre 

känsla av 

säkerhet” 
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Titel, 

författare, 

tidskrift, 

årtal och 

land 

Perspektiv  

 
Syfte Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: Next-

of-kin 

caregivers in 

palliative 

home care -- 

from control 

to loss of 

control 

Författare: 

Munck, B., 

Fridlund, B., 

& 

Mårtensson, J. 

Tidskrift:  

Journal Of 

Advanced 

Nursing 

Årtal: 2008 

Land: 

Sverige 

Anhörigas 

perspektiv 

Att beskriva 

situationer 

som påverkar 

de närmaste 

vårdgivarnas 

förmåga att 

hantera 

palliativ vård i 

hemmet. 

En kvalitativ studie. Nio 

anhörigvårdare som 

bestod av fem män och 

fyra kvinnor 

intervjuades. 

 

 

Inklusionskriterier: 

 Intervjuerna 

skulle utföras 

inom 18 

månader efter 

dödsfallet. 

Två 

huvudkategorier 

identifierades som 

bestod av ”behålla 

kontrollen” och 

”förlora 

kontrollen”. 

Under 

huvudkategorierna 

fanns fem 

subkategorier som 

bestod av: ”att 

vara tillgänglig 

dag och natt”, ”att 

hålla kvar 

hoppet”, ”att 

sakna 

professionellt 

stöd”, ”att känna 

sig otillräcklig” 

och ”att vara 

maktlös”. 
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Titel, 

författare, 

tidskrift, årtal 

och land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: The lived 

experience of 

family 

caregivers who 

provided end-of-

life care to 

persons with 

advanced 

dementia. 

Författare: 

Peacock, S., 

Duggleby, W., 

& Koop, P. 

Tidskrift: 

Palliative & 

Supportive Care 

Årtal: 2014  

Land: Kanada 

Anhörigas 

perspektiv 

Syftet med studien 

var att visa 

bristande 

forskning kring 

anhörigvårdarens 

upplevelser vid 

vård av en 

familjemedlem 

med 

demenssjukdom i 

livets slutskede. 

En kvalitativ metod med 

fenomenologisk och 

hermeneutik tolkning. 

 

Sju kvinnor och fyra 

män intervjuades. 

 

Inklusionskriterier: 

 Intervjuerna 

skulle ske inom 

ett år efter 

familjemedlemm

ens död. 

Två väsentliga 

aspekter 

identifierades: 

”Att vara med” 

och ”att vara där”. 

 

 

Utifrån Van 

Manens 

analysmetod 

identifierades 

andra teman vilka 

var 

”Rumslighet”, 

”timlighet”, 

”kroppslighet” 

och 

”relation/gemensk

ap”. 
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Titel, författare, 

tidskrift, årtal 

och land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: You only 

have one chance 

to get it right: A 

qualitative study 

of relatives´ 

experiences of 

caring at home 

for a family 

member with 

terminal cancer. 

Författare: 

Totman, J., 

Pistrang, N., 

Smith, S., 

Hennessey, S., & 

Martin, J. 

Tidskrift: 

Palliative 

Medicine 

Årtal: 2015 

Land: 

Storbritannien 

Anhörigas 

perspektiv 

Att utforska de 

känslomässiga 

utmaningar som 

vårdgivarna står 

inför, och deras 

erfarenheter av 

vårdpersonalen, 

från ett 

psykologiskt 

perspektiv. 

 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. Elva kvinnor 

och fyra män 

intervjuades. 

 

 

Inklusionskriterier: 

 Anhöriga som 

vårdar en 

familjemedlem 

med obotlig 

cancersjukdom 

 Intervjuerna 

skulle utföras 

ungefär 3 

månader efter 

familjemedlem

mens bortgång 

 Deltagarna 

skulle kunna 

prata flytande 

engelska  

 Deltagarna 

skulle vara 

minst 21 år 

 

Resultaten visade 

fyra teman som 

var: 

”Ansvar”, 

”isolering”, ”död” 

och 

”meningsfullhet”. 
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Titel, författare, 

tidskrift, årtal och 

land  

Perspektiv Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat 

Titel: Family 

members' caregiving 

situations in 

palliative home care 

when sitting service 

are received: The 

understanding of 

multiple realities. 

Författare: 

Wallerstedt, B., 

Andershed, B., & 

Benzein, E. 

Tidskrift: Palliative 

& Supportive Care 

Årtal: 2014  

Land: Sverige 

Anhörigas 

perspektiv 

Att öka 

förståelse för 

anhörigas 

situation som 

vårdar en 

annan anhörig 

vid livets 

slutskede i 

hemmet.  

En beskrivande 

kvalitativ studie. 7 

personer från 4 familjer 

intervjuades. 

 

Inklusionskriterier: 

 En 

familjemedlem 

som 

hade varit 

inblandad i vård 

av en döende 

familjemedlem 

 

Tre huvudteman 

och nio subteman 

identifierades. 

Huvudteman 

bestod av: ”att bli 

anhörigvårdare”, 

”utmaning att 

möta döden” och 

”betydelsen av att 

sitta vak”. 

Titel, författare, 

tidskrift, årtal och 

land 

Perspektiv  

 
Syfte  

 
Metod och urval  

 
Resultat  

 

Titel: Relational 

experiences of 

family caregivers 

providing home-

based end-of-life 

care. 

Författare: Ward-

Griffin, C., 

McWilliam, C. L., & 

Oudshoorn, A. 

Tidskrift: 

 Journal of Family 

Nursing 

Årtal: 2012  

Land: Kanada 

Anhörigas 

perspektiv 

Syftet var att 

beskriva 

anhörigas 

upplevelse som 

vårdar en äldre 

anhörig som 

har en obotlig 

cancersjukdom. 

En kvalitativ studie som 

är baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Fyra familjemedlemmar 

deltog i studien som 

bestod av två hustrur, en 

man och en dotter.  

 

Inklusionskriterier: 

 Patienten skulle 

vårdas i hemmet 

 Patienter skulle 

vara mellan 50 

till 60 år 

 

 

Resultatet 

resulterade i tre 

olika 

huvudteman: 

”Prioritering av 

vårdbehov-

ignorerar eget 

behov”, ”att 

känna sig 

kopplad- att 

känna sig 

isolerad” och 

”kämpa för att 

hantera- kämpa 

för att överleva”. 
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