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Sammanfattning    

Att som anhörig vårda och leva tillsammans med en person döende i cancer som får 

palliativ vård i hemmet är både givande och utmanande. Hemmet har uttryckts som en 

betydelsefull plats att vårdas i. Möjligheten att vårdas i det egna hemma, innebär att de 

sjukas självbestämmande kan respekteras. Detta ställer krav på de anhöriga och de tar 

ett stort ansvar. Därför är det viktigt att de känner sig sedda och får de stöd de är i behov 

av. Av den anledningen är det viktigt att belysa anhörigas upplevelser av att vårda och 

leva tillsammans med en person som lider av cancer och får palliativ vård i hemmet. 

Metoden som valts är en litteraturstudie där tolv kvalitativa artiklar utgjort 

datamaterialet. I resultatet framkom det att anhörigas livssituation förändrades i och 

med den sjukes sjukdom. Anhöriga har berättat att de bortsett från sina egna behov för 

att tillgodose de sjukas. Resultatet tar också upp de motiv anhöriga har haft för att 

vårda. De strategier anhöriga har använt sig av för att hantera situationen belyses. 

Slutligen beskriver anhöriga hur de upplevt relationerna till de professionella vårdarna. I 

diskussionen diskuteras de sjukas och professionella vårdarnas tankar och upplevelser 

kring hemmet som plats för vårdandet. Detta ställs i relation till hur de anhöriga har 

upplevt det. Hur patientsäkerheten skall kunna säkras i hemmet har diskuterats med 

fokus på anhörigas behov och känsla av trygghet. Denna trygghet kan uppnås genom 

information och stöd ifrån professionella vårdare.  
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INLEDNING 

Att leva tillsammans med någon som har cancer och får palliativ vård är utmanande på 

fler än ett sätt. En oro för den sjuke och för hur framtiden ska bli är ständigt närvarande 

hos de anhöriga. För personer döende i cancer finns möjlighet att få sluta sina dagar i 

hemmet. De anhöriga blir påverkade av hur den sjuke väljer att bli vårdad. Under våra 

tidigare yrkesliv i hemsjukvård och hemtjänst samt under vår studietid till sjuksköterska 

har vi fått uppleva hur viktiga anhöriga är för vårdandet. Anhöriga möjliggör palliativ 

vård i hemmet. Arbetets syfte valdes för att som sjuksköterska kommer vi inte bara de 

sjuka nära, utan också de anhöriga. Detta gäller framför allt inom hemsjukvården då det 

är både den sjuke och anhörig som besöks i hemmet. De anhöriga lever tillsammans 

med de sjuka dygnet runt och bär därför  en tung börda gällande hela livssituationen. 

Anhörigas upplevelse av att vårda kan falla i skymundan då vården av den sjuke är mer 

i fokus. 

 

 

BAKGRUND 

Att få en cancerdiagnos innebär att både de sjukas och anhörigas hälsa påverkas.  

Hälsan är en subjektiv upplevelse som ständigt är i rörelse. Även om fysisk sjukdom 

finns kan hälsa upplevas. Den livssituation som varje individ lever i är direkt kopplat till 

individens hälsa. Hälsan ska ses som en helhet, där även människans omgivning 

innefattas. Att uppleva ett välbefinnande är en unik känsla för den enskilda individen 

och beskriver hur individen mår inombords. Att ha ett välbefinnande är en del i att 

uppleva hälsa (Eriksson 1989, ss. 37, 76-77) 

 

Cancerns utbredning 

Cancer är inte bara en utan över 200 sjukdomar som kan drabba nästan alla celler i hela 

kroppen. År 2011 insjuknade 57 726 personer i olika cancersjukdomar. Samma år dog 

21 685 personer av en konstaterad cancersjukdom. Hittills har antalet personer som 

drabbas av cancer ökat och denna ökning förväntas fortsätta (Cancerfonden 2013, ss. 

10-18). 

 

Definitioner av begrepp 

 

Hemmet 

En stor del av en människas liv tillbringas i hemmet. Hemmet är starkt förknippat med 

människans självbestämmande, det är den enskilda människan som avgör vem som är 

välkommen dit. Personer som kommer på besök är gäster till den som innehar hemmet. 

Att vara gäst innebär att vara i underläge vad beträffande maktförhållandet i hemmet 

gentemot den som bor där (Lantz 2007, s. 37). 
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Palliativ vård 

Med palliativ vård menas enligt Socialstyrelsen (2011) att patienter med en skada eller 

sjukdom som ej går att bota har rätt till vård som syftar till att lindra deras lidande och 

förbättra deras livskvalité. Denna vård innebär att behov av psykisk, fysisk, existentiell 

och social karaktär skall uppmärksammas. Anhöriga har även rätt till stöd. 

 

Världshälsoorganisationens definition (2002) av palliativ vård beskriver att anhöriga har 

rätt till stöd och hjälp genom patientens sjukdom. Såväl patient som anhörigas behov 

ska tillgodoses.  

 

Två av hörnstenarna inom palliativ vård hänvisar till att anhöriga har rätt till stöd under 

denna svåra tid och att kommunikationen med anhöriga ska prioriteras för att de 

anhöriga skall få en god relation med hälso-och sjukvården (SOU 2001:6). 

 

Den sjuke 

I denna uppsats syftar den sjuke till den person som har en cancerdiagnos och får vårdas 

i hemmet av en anhörig.  

 

Om de sjuka vill bli vårdade hemma och de anhöriga upplever att de inte har vilja eller 

kraft till detta så uppstår en motsättning mellan huruvida de sjuka eller anhörigas 

självbestämmande skall respekteras (Kallenberg & Ternestedt 2005, s. 85). 

 

Självbestämmandet grundar sig i att respektera den enskilda individens möjlighet att 

göra val.  Dessa val baseras på vad som är betydelsefullt för just denne, samt den unika 

individens önskningar. För att kunna göra ett val baserat på självbestämmandet måste 

individen vara kapabel att förstå följderna av ett sådant val. En förutsättning för upplevt 

självbestämmande är att ha möjlighet att välja (Kemp 2001 se Stryhn 2007, s. 76).  

 

Anhörig 

I denna uppsats används begreppet anhörig enligt Socialstyrelsens (2004) definition. 

Det innebär att en anhörig är en familjemedlem eller en nära släkting.  I texten kommer 

anhörig endast innefatta den person som lever tillsammans med den sjuke i hemmet.  

 

I och med den sjukes sjukdom förändras även den anhöriges livsvärld. Livsvärlden är 

varje människas vardag som vi alltid lever i även om människan inte aktivt är medveten 

om den. Den unika individens livsvärld är självklar för denne själv  

(Bengtsson 1998, s. 18). Människans livsvärld grundar sig ur dennes tidigare kunskap, 

uppfattning samt unika sätt att se på världen (Husserl 1973 se Ekebergh 2009, s. 31).  

 

Professionella vårdare 

I denna uppsats används begreppet professionella vårdare om de personer som i sitt yrke 

kommer hem till den anhörige och sjuke samt utför vårdhandlingar. 
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Tidigare forskning om anhörigas upplevelse av att vårda i det egna 

hemmet 

I tidigare forskning har anhöriga beskrivit att de trott att det varit mer gynnsamt för den 

sjuke att vårdas i hemmet. En uttryckt önskan att ära den sjukes vilja genom att låta 

denne spendera den sista tiden hemma har också beskrivits av anhöriga. Ett missnöje 

med sjukhusvården angavs också som en anledning till varför den sjuke skulle få vårdas 

hemma (Wennman-Larsen & Tishelman 2002, s. 242).  

 

Anhöriga har beskrivit att genom att den sjuke kunde vårdas hemma så kändes vardagen 

mer som förut. De har även upplevt att den sjuke hade en egen vilja att vara hemma och 

att hemmet bidrog till att hålla hoppet uppe. Anhöriga beskrev att de upplevde en större 

känsla av kontroll över situationen i hemmet, än någon annanstans (Boland & Sims 

1996, ss. 56-57). 

 

Anhöriga har även berättat att patienter som vårdats i hemmet har kunnat behålla sin 

vardag ända in i livets slutskede. Detta möjliggjorde för den sjuke och anhörig att leva i 

nuet. Anhöriga har också beskrivit den börda och oro det innebär att låta den sjuke få dö 

hemma.  Att som anhörig ha möjlighet att få stöd och svar på frågor av ett palliativt 

hemsjukvårdsteam har nämnts som en stor trygghet. Enligt anhöriga respekteras den 

sjukes självbestämmande genom att möjliggöra att den sista tiden i livet spenderas i 

hemmet (Melin-Johansson 2007, ss. 341-343).  

 

Anhöriga har berättat att trots att vårdandet har goda sidor så upplevde de stor mental 

och fysisk trötthet (Grbich, Parker & Maddocks 2001, s. 33). En studie har visat att 

anhöriga till personer med en allvarlig cancerdiagnos är i behov av psykologiskt stöd 

och kontakt med sjukvården. Detta behov av stöd finns både under sjukdomstiden och 

efter att deras partner avlidit (Valdimarsdottir, Helgason, Furst, Adolfsson & Steinbeck, 

2004, s. 434). 

 

Anhöriga har berättat om att de fått lära sig utföra sjuksköterskeuppgifter och hitta 

rutiner för att få den nya vardagen att fungera (Wennman-Larsen & Tishelman 2002, s. 

243).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Många personer dör av cancer varje år. Sjuka med cancer har möjlighet att få palliativ 

vård i hemmet. Den palliativa vården leder samtidigt till ett ökat krav på anhöriga och 

det ansvar de får ta. Att som professionella vårdare vårda utifrån hela de sjukas 

livssituation innebär att de anhöriga är en viktig del. De anhöriga riskerar att hamna i 

glömska med tanke på all fokus på de sjuka med cancer. Att vara i behov av 

hemsjukvård innebär ett automatiskt intrång i både de sjukas och anhörigas hem. Om 

anhöriga inte känner sig sedda och hörda kan detta i sin tur leda till en känsla av 

otrygghet som även kan ha en negativ påverkan på de sjuka. En viktig del av den 

palliativa vården handlar om att stödja de anhöriga. En ökad kunskap om anhörigas 

upplevelser kan leda till bättre möjligheter för professionella vårdare att ge god vård i 

hemmet.  
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SYFTE 

Syftet är att belysa anhörigas upplevelser av att vårda och leva tillsammans med en 

person som lider av cancer och får palliativ vård i hemmet. 

 

METOD 

Den valda metoden är en litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 203-220). Enligt 

Axelsson innebär en litteraturstudie att datamaterialet baseras på primärpublicerade 

vetenskapliga studier. Alltså bearbetas redan befintlig forskning och sammanställs till 

ett nytt resultat. De studier som ingår i litteraturstudien skall väljas ut systematiskt. 

Dessa ska redovisas under ett metodavsnitt i uppsatsen. Inklusions- och 

exklusionskriterier för urvalet av datamaterialet skall redovisas.  

 

Datainsamling  

Då problemformuleringen och syftet var preciserat påbörjades en första övergripande 

litteratursökning för att undersöka forskningsområdets omfattning. Med hjälp av dessa 

artiklar som söktes fram kunde problemformuleringen och syftet ytterligare preciseras. 

Då dessa var färdiga valdes lämpliga sökord ut som kunde ringa in forskningsområdet.  

 

De sökord som använts har valts ut med tanke på syftet (se Bilaga 1). Samtliga sökord 

har använts som större ämnesord, MM i Cinahl. Sökorden har kombinerats med AND. 

Sökningarna har avgränsats med att enbart inkludera artiklar publicerade mellan år 

2003-2013. Inklusionskriterier har varit att endast inkludera kvalitativa artiklar skrivna 

på engelska eller svenska. Endast artiklar som belyser anhörigas upplevelse  i 

vårdkontexten hemmet har tagits med. Vidare skall den sjuke vårdas i ett palliativt 

skede i cancer. Exklusionskriterier har varit artiklar som belyst den sjukes eller 

professionella vårdares upplevelser. Kvantitativa artiklar har exkluderats.  

 

Artiklarna valdes ut först genom att läsa deras abstract och sedan genom att läsa syfte 

och metod för att säkerställa att de överensstämde med uppsatsens syfte.  

 

Under arbetets gång har artiklar fått sorteras bort eftersom de inte uppfyllt syftet med 

uppsatsen, efter att syftet modifierats. En artikel som uppfyllde syftet men inte hade 

etiska överväganden valdes bort. Därför har ytterligare artikelsök gjorts under arbetes 

gång för att slutligen få fram tolv vårdvetenskapliga artiklar (se Bilaga 2). Dessa artiklar 

har kvalitetsgranskats enligt Friberg (2006, ss. 119-120). 

 

Dataanalys 

Artiklarna lästes först igenom för att skapa en helhet. En översikt gjordes för att 

strukturera upp artiklarna utifrån deras syfte, metod, urval och resultat (se Bilaga 2). 

Sedan lästes de återigen igenom för att finna delar i artiklarnas resultat som kunde höra 

till det valda syftet. Dessa delar markerades och små noteringar gjordes på separata 

papper för att skapa en översikt om delar som kunde bilda underteman. De stycken som 

markerats har numrerats i översikten för att lätt hitta tillbaka till dem. Efter att detta 
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gjorts med samtliga artiklar diskuterades lämpliga teman fram som byggdes upp av de 

underteman som identifierats.  En ständig dialog och diskussion har förts för att få fram 

de teman som valts. Utifrån dessa fem teman lästes artiklarna om och nya översikter 

gjordes. Översikterna låg sedan till grund för skrivning av resultatet. Analysen fortsatte 

med att identifiera likheter och skillnader mellan artiklarna.  

 

Etiska överväganden 

I samtliga artiklar som används i analysen har det framgått att studien blivit godkänd av 

en etisk kommitté samt att deltagarna medverkat frivilligt. 
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RESULTAT 

Syftet är att belysa anhörigas upplevelser av att vårda och leva tillsammans med en 

person som lider av cancer och får palliativ vård i hemmet. Hela livsituationen förändras 

för den anhörige i och med den sjukes diagnos.  

 

Resultatet presenteras med följande teman och underteman (se Figur 1).  

  

Figur 1. Teman och underteman  

 Livsförändringar 

- Förändringar i intimiteten 

- Positiva förändringar i relationen 

- Att tillgodose den sjukes fysiska behov 

- Negativa förändringar i relationen 

 

 Bortse från egna behov för att prioritera den sjukes behov 

- Bortse från egna fysiska behov 

- Bortse från egna sociala behov 

- Bortse från egna emotionella behov 

 

 Motiv att vårda 

- Förväntningar på att vårda 

- Egna motiv att vårda 

 

 Strategier för att hantera situationen 

- Den sjukes välbefinnande och samspel med anhöriga 

- Stöd från andra 

- Tillägna sig information 

- Att orka 

- Anhörigas inställning till livet 

 

 Relation mellan anhöriga och professionella vårdare 

- Negativa erfarenheter av relationen mellan anhöriga och professionella vårdare 

- En känsla av trygghet i relationen med professionella vårdare 

 

Livsförändringar 

 

Förändringar i intimiteten 

Anhöriga har beskrivit att med sjukdomen förändrades hela deras livssituation. 

Relationen mellan den anhöriga och den sjuke prioriterades. Samtidigt förändrades 
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relationen mellan den anhörige och den sjuke genom att den anhörige fick gå in i en 

vårdarroll (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, ss. 499-500).  

 

Anhöriga har beskrivit hur den sjuke kunde känna sig mindre attraktiv då sjukdomen 

förändrade kroppen. Dessa fysiska förändringar i kombination med medicinteknisk 

utrustning upplevdes som ett hinder för fysisk närhet mellan anhörig och den sjuke i ett 

parförhållande. Att ha en fullständig sexuell relation eller ens omfamna varandra var 

ibland omöjligt då smärta eller andra besvärande symptom hindrade. Att helt utesluta 

fysisk närhet var dock inte nödvändigt då den beröringen utvecklade sig utefter den 

sjukes tillstånd. Ytterligare ett hinder för intimitet uppstod då den relation som tidigare 

präglats av en kärleksfull karaktär, övergick till att bli allt mer vårdfokuserad (Palm & 

Friedrichsen 2008, ss. 9-10). 

 

Positiva förändringar i relationen 

Vissa anhöriga beskrev att när den sjuke fick sin diagnos så kom de till insikt om hur 

högt de värderade varandra. Relationen mellan dem blev starkare och bättre (Stajduhar, 

Leigh Martin, Barwich & Fyles 2008, ss. 81-82). En känsla av ha gjort något bra och en 

belöning i form av en förbättrad relation, kom i samband med vårdandet (Wong & 

Ussher 2009, s. 277). En del anhöriga beskrev cancersjukdomen som en anledning till 

att de började fundera över sitt eget liv. De kom att tänka på att vårda relationer och ta 

tillvara på vardagen. Relationerna fördjupades då familjen sattes i främsta rummet 

(Sand, Olsson & Strang 2010, s. 72). I egenskap av anhörig till en svårt cancersjuk 

familjemedlem har det framkommit att relationen har varit högt uppskattad eftersom de 

kommit till insikt att återstående tiden tillsammans var knapp. Att vara tillsammans med 

den sjuke prioriterades då en del anhöriga kände behovet av att skydda och göra den 

sista tiden meningsfull (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, ss. 499-500).  

Anhöriga har upplevt att vårdandet inneburit att de blivit tvungna att konfronteras med 

sina egna rädslor, styrkor och svagheter men har också lett till att de utvecklats som 

personer. De såg vårdandet som både ett givande och tagande (Sand, Olsson & Strang 

2010, s. 72). 

 

Att tillgodose den sjukes fysiska behov 

Att leva tillsammans med en person med cancer gjorde att den anhörige dagligen sattes 

på prov. Nya utmaningar såsom att ge medicin, hjälpa till med hygienen och säkerställa 

nutritionen blev en vardaglig verklighet (Wilkes & White 2005, s. 124; Linderholm & 

Friedrichsen 2010, s. 32; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, s. 498). Att 

vara anhörig till den sjuke krävde kunskap och förmåga att vårda. För en del anhöriga 

beskrevs dessa krav som svåra att uppfylla och för somliga gick det lättare (Milberg & 

Strang 2004, s. 611). Situationen krävde av de anhöriga att de hade förmågan att avgöra 

när professionella vårdare behövde kontaktas angående den sjukes fysiska behov 

(Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 31). Somliga av de anhörige upplevde att deras 

egna kunskaper om att vårda var bristfälliga och det fanns en rädsla för att göra fel. 

Samtidigt kände de en vilja att vårda. I takt med sjukdomens förlopp led de sjuka av allt 

mer uttalade symptom, såsom diarré, trycksår och smärta. Dessa symptom blev även ett 

allt större bekymmer för de anhöriga att hantera. Att ge smärtlindring i form av morfin 
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innebar att de var tvungna att lära sig bemästra en teknik de kände rädsla för (Wilkes & 

White 2005, s. 124).  

 

Negativa förändringar i relationen 

En del anhöriga har beskrivit en beteendeförändring hos den sjuke. De anhöriga blev 

ibland illa behandlade av den sjuke och den sjuke visade ingen uppskattning för deras 

insats (Stajduhar et al. 2008, s. 81). Till följd av sjukdomen fick den sjuke psykisk 

påverkan som ledde till beteendeförändringar. Dessa förändringar gjorde att den sjuke 

ibland inte gick att känna igen av den anhörige. Detta i sin tur försvårade den mentala 

närheten och kommunikation dem emellan (Palm & Friedrichsen 2008, s. 10). 

 

Relationen mellan vissa anhöriga och sjuka var inte alltid bra från början. Även efter att 

den sjuke fått sin sjukdom så blev inte relationen bättre, utan att i vissa fall så 

försämrades förhållandet (Stajduhar et al. 2008, s. 82). 

 

Bortse från egna behov för att prioritera den sjukes behov 

 

Bortse från egna fysiska behov 

Anhöriga har beskrivit att de satt den sjukes behov i första rummet. Den sjukes 

självbestämmande och vilja var styrande även fast det inkräktade på den anhöriges 

behov. Den sjukes behov av fysiskt stöd och hjälp prioriterades framför anhörigas egna. 

De egna behoven sågs inte som betydelsefulla. Detta sätt att handla var en strategi för 

att hantera denna komplexa och utmanande situation (Carlander, Sahlberg- Blom, 

Hellström & Ternestedt 2010, s. 1101; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, 

ss. 498-499). I takt med att den sjukes cancersjukdom försämrades så blev de i allt 

större utsträckning beroende av att den anhörige hjälpte dem med vardagliga ting. 

Samtidig prioriterade den anhörige bort sina egna behov. Sömnen blev påverkad då den 

anhörige var orolig och kände att de behövde finnas där för den sjuke dag som natt 

(Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, s. 499). Sömnen stördes bland annat av 

att hjälpa den sjuke till toaletten flera gånger om natten (Edwards, Olson, Koop & 

Northcott 2012,  s. 182). Trots stor trötthet så sågs det som en naturlig del av vårdandet 

och inte alltid som en börda av en del anhöriga (Mok, Chan, Chan & Yeung 2003, s. 

272).  

 

Bortse från egna sociala behov 

Anhöriga har beskrivit att de upplevt isolering i samband med att de levt ihop med den 

sjuke. Den anhöriges egen vardag var till stor del beroende av hur den sjukes mådde. 

Detta gjorde det svårt för den anhörige att lämna hemmet och gjorde att de kände sig 

avskärmade ifrån omvärlden (Carlander et al. 2010, s. 1101). Somliga kände sig 

exkluderade ifrån den tidigare sociala kretsen. När vänner hörde av sig frågade de 

enbart om hur den sjuke mådde. Sociala aktiviteter som den anhörige tidigare ägnat sig 

åt fick bortprioriteras till förmån för att finnas till hands för den sjuke (Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoorn 2012, s. 498-503). 
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De anhöriga till sjuka som led av svår smärta och ansvarade för deras smärtlindring 

kände att de var tvungna att finnas där dygnet runt (Mehta, Cohen, Carnevale, Ezer & 

Ducharme 2010, s. 464). Vissa anhöriga upplevde att de hade en ytlig relation till 

professionella vårdare, vars främsta fokus låg hos den sjuke. Detta spädde ytterligare på 

känslan av isolering (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, s. 500).  

 

Bortse från egna emotionella behov 

Anhöriga hade en vilja att visa sig starka och ge intryck av trygghet inför den sjuke 

eftersom de satte stor tillit till dem. Samtidigt upplevde anhörig oro och rädsla för 

situationen och framtiden (Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 32-33). Anhöriga ville 

inte belasta andra människor med sina känslor. De försökte att undanhålla sin ilska, oro 

och sorg. Sådana känslor dolde de även för den sjuke. De ville inte bidra till att den 

sjuke kände sig som en börda för den anhörige (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 

2012, ss. 501-504).  

 

Att inte få någon tid för sig själv beskrevs som en utmaning av vissa anhöriga. En del 

anhöriga kände skuld då de upplevde ett behov att ta en paus ifrån vårdandet (Ward-

Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, ss. 502-503). Privatliv och en känsla av frihet 

var viktigt för den anhörige, för att kunna bearbeta sina tankar och känslor. Detta behov 

av privatliv var inte alltid accepterat av den sjuke och resulterade då i skuldkänslor hos 

den anhörige (Palm & Friedrichsen 2008, s. 9). 

 

Motiv att vårda 

 

Förväntningar på att vårda 

Ett motiv till att vårda den sjuke i hemmet var för den anhörige att uppfylla 

förväntningar som fanns hos den sjuke (Carlander et al. 2010, s. 1102; Linderholm & 

Friedrichsen 2010, s. 31). Den sjukes önskan var i vissa fall att inte vårdas på sjukhus. 

Då de anhöriga hade lovat att detta inte skulle hända, ville de hedra löftet och vårda dem 

hemma (Mok et al. 2003, s. 270; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, s. 498). 

En känsla av att göra gott genom att vårda och på så sätt respektera den sjukes uttryckta 

behov, var något som anhöriga upplevde (Wong & Ussher 2009, s. 277). Anhöriga till 

sjuka som inte togs för givna och behandlades väl av den sjuke, kände en större 

motivation att fortsätta ta ansvar för den sjukes vård i hemmet (Stajduhar et al. 2008, s. 

81). En del av de sjuka tog endast emot vård ifrån de anhöriga. Detta ökade bördan och 

ansvaret för de anhöriga (Milberg & Strang 2004, s. 613). 

 

Vissa anhöriga trivdes inte i sin roll att vårda, samt såg det som något de var 

förpliktigade till (Stajduhar et al. 2008, s. 80). Denna plikt benämndes av en del 

anhöriga som något odiskutabelt som bara togs för givet av dem. Dock kände de en 

osäkerhet kring sin vårdarroll samt hur de skulle reda ut situationen (Linderholm & 

Friedrichsen 2010, s. 32).  

  

Anhöriga har beskrivit deras egna starka övertygelse av att de måste hålla ihop familjen 

för den sjukes skull. De kände att de bar ett stort ansvar för familjen (Stajduhar et a. 
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2008, s. 80). Genom att ta ansvar, kände anhöriga att de kunde få lidandet mer 

meningsfullt. Hade de undvikit att ta ansvar beskrev anhörig att de troligen skulle 

drabbats av skuldkänslor (Sand, Olsson & Strang 2010, s. 73).  

 

Anhöriga har beskrivit att det fanns förväntningar från hälso- och sjukvården och 

samhället att ta hand om den sjuke i hemmet (Carlander et al. 2010, s. 1102). En del 

anhöriga har beskrivit att de kände en påtryckning från de professionella vårdarna att ta 

hand om den sjuke i hemmet. De professionella vårdarna hade öppet eller indirekt 

uttalat detta (Millberg & Strang 2004, s. 613). Var det den sjukes önskan att vårdas i 

hemmet så togs det för givet av hälso- och sjukvården att anhöriga skulle ta detta ansvar 

(Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 31). Att som anhörig ställa upp på att vårda 

hemma beskrevs av vissa som en kulturell förväntning av att handla rätt (Wong & 

Ussher 2009, s. 277). 

 

Egna motiv att vårda 

För anhöriga som har beskrivit att förhållandet med den sjuke alltid varit fyllt av kärlek 

och respekt för varandra, så fanns en naturlig vilja att ta hand om den sjuke. De beskrev 

att hade situationen varit omvänd så hade den sjuke gjort detsamma för dem (Mok et al. 

2003, s. 269; Stajduhar et al. 2008, s. 82). En del anhöriga har upplevt en egen vilja att 

vårda. Denna vilja grundade sig i kärlek och samhörighet till den sjuke samt en önskan 

att få vara nära den de älskade (Mok et al. 2003, ss. 269-270; Carlander et al. 2010, s. 

1101; Sand, Olsson & Strang 2010, s. 70).  Vissa anhöriga såg vårdandet i livets 

slutskede som en sista möjlighet att visa sin kärlek till den sjuke. Det har även skildrats 

att en närvaro vid dödsögonblicket var viktigt (Mok et al. 2003, s. 271). Att som anhörig 

vara fysiskt närvarande gjorde att de kunde försäkra sig om att den sjuke var trygg 

(Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, s. 501). Att ha kunnat vara närvarande 

när den sjuke var döende har vissa anhöriga beskrivit som en betydelsefull upplevelse i 

att ge vård i hemmet (Wong & Ussher 2009, s. 278). 

 

Anhöriga som hade tidigare erfarenhet av att bevittna vården på sjukhus av en sjuk 

familjemedlem upplevde att detta skett på ett sätt som inte varit värdigt. Av den 

anledningen var de starkt övertygade om att de själva ville ta en aktiv roll i vårdandet. 

Att se till den sjukes bästa var en stark önskan som en del anhöriga hade. Att kunna 

bidra till att skapa hopp och bevara värdigheten för den sjuke var viktigt (Sand, Olsson 

& Strang 2010, ss. 70-72). Den sjukes önskningar sista tiden ville den anhöriges 

respektera, en av dessa önskningar var att stanna kvar i sitt eget hem. Genom att vårda 

den sjuke i hemmet ville den anhöriga trygga att den sjuke fick en fridfull död (Mok et 

al. 2003, ss. 270-271). 

 

De anhöriga ville bibehålla strukturen och i så stor utsträckning som möjligt bevara 

vardagen för den sjuke och dem själva (Wong & Ussher 2009, s. 277; Sand, Olsson & 

Strang 2010, s. 70).  
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Strategier för att hantera situationen 

 

Den sjukes välbefinnande och samspel med anhöriga 

Flera anhöriga beskrev att om den sjuke mådde bra så var situationen lättare att hantera. 

Hade den sjuke god aptit, var väl smärtlindrad och kunde kommunicera på ett adekvat 

sätt så menade dessa anhöriga att de själva mådde väl. Den sjukes egna inställning till 

situationen påverkade i hög grad anhörigas förmågor att handskas med vardagen 

(Stajduhar et al. 2008, s. 81). 

 

Om den sjuke och den anhörige hade en stark relation innan sjukdomen så var det 

möjligt att hitta kraft ifrån den relationen även under sjukdomstiden. Detta medförde att 

vissa uppgifter såsom smärtlindring blev lättare att hantera för den anhörige. De sjuka 

hade då en tillit till att de anhörige klarade denna uppgift (Mehta et al. 2010 s. 464). 

 

När den sjuke inte kunde eller valde att inte kommunicera med den anhörige om 

sjukdomen så beskrev vissa anhöriga att de sökte information genom att leta efter 

tecken. Tecken såsom smärta och viktnedgång kunde symbolisera en kommande död. 

Oavsett om det var bra eller dåliga tecken upplevde dessa anhöriga att det gav dem 

information som i sin tur gav dem en större insikt i hela situationen (Milberg & Strang 

2004, s. 610). 

 

Stöd från andra  

Stödet från palliativa hemsjukvårdsteam var viktigt för många anhöriga. Utan dessa 

hade vård i hemmet inte varit möjligt (Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 31). Att som 

anhörig veta att de snabbt kunde få hjälp, svar på frågor och att de upplevde hög 

tillgänglighet beskrevs som viktigare än ett faktiskt besök av en professionell vårdare. 

Denna vetskap underlättade för de anhöriga att vårda (Stajduhar et al. 2008, s. 83).  

 

Att det var lätt att kontakta vänner, familj och hemsjukvårdsteamet gjorde det enklare 

för anhöriga att hantera situationen. Anledningen till att de anhöriga hörde av sig 

behövde inte alltid vara särskilt allvarlig utan det kunde handla om en enkel fråga 

(Milberg & Strang 2004, s. 611). 

 

Vissa anhöriga beskrev att de kände en trygghet i den gemenskap som familjen, de 

professionella vårdarna och den sjuke utgjorde. Familjen gav dem stöttning och de 

professionella vårdarna erbjöd kunskap. Denna gemenskap gav de anhöriga trygghet 

och en känsla av att de inte var ensamma (Milberg & Strang 2004, s. 612). Anhöriga har 

uttryckt vikten av att ha ett socialt nätverk i form av vänner och familj, som anhöriga 

kunde tala med och bli lyssnade till. I dessa samtal fick den anhörige prata om sina 

tankar och känslor utan att bli dömd, vilket gjorde att de orkade fortsätta med ett 

mödosamt och ibland otacksamt arbete (Stajduhar et al. 2008, s. 82). När både anhöriga 

och sjuka fick stöd förbättrades de anhörigas förmåga att hantera livssituationen. 

Anhöriga beskrev ett emotionellt stöd, som inte alltid var direkt relaterat till den sjukes 

cancer. Stödet kom ifrån vänner, familj, den sjuke och det palliativa 
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hemsjukvårdsteamet. Det emotionella stödet handlade om att fokus var på den anhörige, 

som kände att någon lyssnade och bemötte dem respektfullt (Milberg & Strang 2004, ss. 

611-612). En del anhöriga valde, trots fördelarna med att anförtro sig till någon, att hålla 

sina känslor och tankar för sig själv. Somliga ansåg att det endast var en 

familjeangelägenhet (Mok et al. 2003, s. 273). 

 

Att familj och vänner ställde upp med praktiskt stöd, var hjälp som tacksamt togs emot 

av de anhöriga. Detta gav de anhöriga en känsla av trygghet och det fanns någon som 

kunde hjälpa dem vid behov (Stajduhar et al. 2008, s. 82).  Praktiskt stöd i form av hjälp 

med hushållssysslor, ta hand om den sjuke eller hjälp med vården från professionella 

vårdare, möjliggjorde det för den anhörige att kunna komma iväg på aktiviteter. Det 

praktiska stödet underlättade på så vis livssituationen för den anhörige (Milberg & 

Strang 2004, ss. 611-612). 

 

Tillägna sig information 

Då rollen som vårdare var ny för en del anhöriga så ville de ha information om hur 

vården skulle gå till. Med hjälp av den här informationen kunde de då få tilltro till sin 

egen förmåga att vårda den sjuke (Mok et al. 2003, s. 270). Information fann en del 

anhöriga via professionella vårdare och genom att söka i litteratur (Wilkes & White 

2005, s. 124). Att förbereda sig inför framtiden var ett sätt att hantera situationen. Vissa 

anhöriga kände sig osäkra inför uppgifter relaterat till vårdandet. De valde därför att 

söka svar på sina frågor hos professionella vårdare samt människor som varit med om 

liknande situationer. Dessa efterforskningar möjliggjorde för anhöriga att få insikt i sin 

egen förmåga att vårda. Att få information om praktiska göromål såsom skötsel av 

hygien, matning och smärtlindring var till hjälp för de anhöriga för att hantera 

livssituationen (Stajduhar et al. 2008, ss. 81-83). De anhöriga som ansvarade för den 

sjukes smärtlindring upplevde att ju mer information de fick om smärtlindring, desto 

tryggare kände de sig i sin vårdarroll (Mehta et al. 2010, s. 466). Anhöriga fick stöd från 

sjuksköterskor genom undervisning i hur de skulle hantera teknisk utrustning, 

läkemedel och hur de skulle kunna agera i vissa situationer som kunde uppkomma 

(Wilkes & White 2005, s. 124).  

 

Att orka 

En del anhöriga har beskrivit hur deras vanliga arbete påverkade deras livssituation. För 

vissa fungerade arbetet som en möjlighet att få samla kraft och få vila upp sig ifrån 

vårdandet de utförde i hemmet. För andra så gav deras arbete dem ytterligare stress. De 

upplevde en konstant oro för den sjuke när de var på arbetet samt att ofta behöva ringa 

och meddela att de inte kunde arbeta (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, s. 

504). 

 

Anhöriga har känt ett behov av att aktivera sig utanför hemmet för att få ork att både 

psykiskt och fysiskt klara av sin hemsituation (Carlander et al. 2010, s. 1099). 

 

Ett sätt för vissa anhöriga att hantera situationen var att den sista tiden tillsammans med 

den sjuka, isolera sig ifrån omvärlden i sitt hem. Inga andra än professionella vårdare 

kom på besök. Anhöriga har beskrivit att under denna period så skapade de goda 
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minnen tillsammans med den sjuke och tog vara på tiden. Dock var de medvetna om att 

den återstående tiden tillsammans var begränsad (Edwards et al. 2012, s. 183). 

 

Anhörigas inställning till livet 

Vetskapen om att den sjuke så småningom kommer att dö var svårt för anhöriga att 

hantera. Genom att värdesätta och leva varje dag i taget så hjälpte det de anhöriga att 

inte bli alltför nedslagna av den annalkande framtiden (Stajduhar et al. 2008, s. 80; 

Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, s. 504). En strategi för att bevara hoppet 

i en hopplös situation var att fokusera på nuet och göra det bästa av situationen. Att 

fokusera tankarna på positiva saker i livet gjorde att tankarna på döden kunde skingras 

(Sand, Olsson & Strang 2010, ss. 71-73). 

 

Anhöriga upplevde att alla utmaningar i livet var något som var och en fick hantera på 

sitt sätt. Denna inställning var något de hade med sig sedan sin barndom och ansågs 

som en naturlig, mänsklig reaktion (Sand, Olsson & Strang 2010, s. 70). Andra anhöriga 

beskrev att deras inställning till svårigheter i livet var att bara göra det. Denna 

inställning gjorde det lättare för dem att ta itu med utmaningen de ställdes inför. Dessa 

anhöriga valde att ta sig an uppgiften att vårda en sjuk i hemmet precis som de tog sig 

an alla andra utmaningar de ställdes inför i livet (Stajduhar et al. 2008, s. 80). 

 

Relation mellan anhöriga och professionella vårdare 

 

Negativa erfarenheter av relationen mellan anhöriga och professionella vårdare 

Anhöriga har beskrivit att då en bra relation med professionella vårdare inte kunnat 

etableras så resulterade det i en känsla av otillräcklighet och sårbarhet. När 

informationen om hur de skall hantera vården varit otydlig ifrån de professionella 

vårdarnas sida, kände de anhöriga sig osäkra. När inte de professionella vårdarna 

identifierade de anhörigas osäkerhet och brist på kunskap så kände de anhöriga sig än 

mer svaga i sin roll att vårda (Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 31-32). Känslan av 

att inte räcka till ökade då professionella vårdgivare tog för givet att de anhöriga hade 

kunskaper de egentligen inte hade (Carlander et al. 2010, s. 1099; Linderholm & 

Friedrichsen 2010, s. 31). När de anhöriga hade ansvar för den sjukes smärtlindring blev 

de oroliga ifall de inte fått tillräckligt med information från professionella vårdare, de 

kände sig då inte redo för uppgiften (Mehta et al. 2010, ss. 465-466). 

 

En del anhöriga har upplevt att de professionella vårdarna inte sett dem som en viktig 

komponent i den sjukes vård. Anhöriga har beskrivit att professionella vårdare gett dem 

känslan av att de inkräktade på relationen mellan den sjuke och de professionella 

vårdarna om de ställde frågor. En del anhöriga har även känt att när de professionella 

vårdarna fanns i hemmet så skulle de anhöriga inte störa, eftersom de ansåg att de 

professionella vårdarna endast var intresserad av den sjukes behov. När de anhörigas 

behov inte uppmärksammades av de professionella vårdarna så ökade det känslan av 

stress och frustration (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012, ss. 502-504). 

Anhöriga upplevde en förväntan att vårda den sjuke av de professionella vårdarna, men 

när de professionella vårdarna kom hem till dem kände de sig förbisedda och att det 
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arbete de utförde inte uppmärksammades. Samtalen kretsade endast kring den sjuke och 

den anhöriges känslor och tankar berördes aldrig (Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 

33-34). Att som anhörig inte erkännas av de professionella vårdarna som en 

betydelsefull resurs för den sjuke, bidrog till en känsla av isolering för den anhörige 

(Milberg & Strang 2004, s. 612). 

 

En känsla av trygghet i relationen med professionella vårdare 

Ett sätt att minska den anhörigas oro var när kommunikationen mellan den 

professionella vårdaren och den anhöriga var tydlig och klar, samt att den anhörige 

upplevde ett stöd ifrån den professionelle vårdaren. Detta bidrog till en känsla av 

trygghet för den anhörige i sin uppgift att vårda den sjuke (Edwards et al. 2012, s. 181). 

Anhöriga har beskrivit att när en relation med professionella vårdare etablerats har det 

inneburit att de tydligt förstått sitt eget ansvar och de professionella vårdarnas ansvar. 

Vissa anhöriga såg sin roll som mer stödjande medan professionella vårdare hade ett 

mer övergripande ansvar. Då denna tydliga rollfördelning fanns upplevde de anhöriga 

att de professionella vårdarna såg dem och uppmärksammat deras upplevelser och 

tankar.  Professionella vårdare fanns alltid tillgängliga för de anhöriga när de upplevde 

att de inte klarade av situationen på egen hand (Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 

32-34). För anhöriga som vårdade sjuka som led av svår smärta var den upplevda 

tillgängligheten till de professionella vårdarna viktigt för att upprätta en fungerande 

relation (Mehta et al. 2010 s. 465).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 203-220). 

Metoden var passande för att belysa syftet och upplevdes vara realistisk med tanke på 

tiden. Syftets kunde även belysts med en empirisk studie i form av intervjuer med 

anhöriga.  Dock uppfattades detta som alltför omfattande då författarna saknade tidigare 

erfarenhet av att skriva kandidatuppsats. 

 

En medvetenhet finns om den förförståelse som aldrig helt kan sättas åt sidan. Dock har 

valet av artiklar diskuterats för att få fram artiklar som inte enbart belyser en sida av 

fenomenet.  

 

Att arbeta med en litteraturstudie har både för- och nackdelar. Fördelarna har upplevts 

vara att det material som använts tidigare är granskat och prövat etiskt. Dock finns det 

svårigheter att finna artiklar som helt överensstämmer med uppsatsens syfte.   

 

Under arbetets gång har syftet ändrats något då det ursprungliga syftet varit för brett. Av 

denna anledning var artiklar som ursprungligen sökts fram tvungna att sorteras bort. 

Tidigt under processen var tanken att endast inkludera artiklar publicerade under år 

2007 och framåt. Dock medförde det förändrade syftet att det fanns väldigt lite data att 

använda sig av. Därför togs beslutet att inkludera artiklar från år 2003 och framåt.  På 

grund av detta är en av artiklarna 10 år gammal. I denna artikel beskrivs fenomen som 

även beskrivits i nyare artiklar, vilket gör att de beskrivningarna fortfarande upplevdes 
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aktuella. Fem av artiklarna kommer ifrån Sverige, fyra ifrån Kanada, två ifrån 

Australien och en ifrån Kina. Under analysens gång har flera likheter upptäckts länderna 

emellan. Då Sverige är ett mångkulturellt land var det naturligt att inkludera studier 

gjorda i andra delar av världen. Antal artiklar har upplevts som tillräckligt för att kunna 

göra en analys. Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt Friberg (2006, ss. 119-120). 

Detta gjordes för att författarna skulle välja artiklar av god kvalitet.  

 

Arbetsprocessen har varit systematisk och välplanerad. Genom att ha använt fler 

databaser för sökning av artiklar kunde fler artiklar som passade till uppsatsens syfte ha 

identifierats. Dock ansåg författarna att databasen Cinahl givit ett bra underlag för 

analysen, så endast artiklar därifrån valdes. Genom att enbart söka artiklar utifrån stora 

ämnesord i Cinahl så finns en risk att artiklar som kunde använts för att belysa 

uppsatsens syfte inte kommit med sökningarna. Dock hade sökningar genom enbart 

fritext kunnat medföra ett alltför stort sökresultat. Artiklarna har bearbetats flera gånger 

för att syftet ordentligt skulle belysas. Då båda författarna fört en ständig diskussion 

under arbetets gång samt hela tiden suttit tillsammans och arbetat, så har det lett till att 

båda varit lika delaktiga i uppsatsens alla delar.   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet belyser anhörigas upplevelser av att vårda och leva tillsammans med en 

person med cancer som får palliativ vård i hemmet. Där har det framkommit att 

anhöriga har upplevt att deras livssituation förändrats. De har även angett att de 

prioriterat bort sina egna behov till förmån för de sjukas behov. Anledning till att de valt 

att vårda de sjuka i hemmet har varierat. För att hantera situationen har de använt sig av 

olika strategier. De har även belyst hur relationen har varit mellan dem och de 

professionella vårdarna. 

 

I diskussionen diskuteras vissa delar av resultatet. För att öka förståelsen för hemmet 

som vårdkontext kommer de sjukas och de professionella vårdarnas upplevelser att 

belysas och jämföras med de anhörigas upplevelser. 

 

De sjukas upplevelse av hemmet som plats för vårdandet 

Det har framkommit i samtliga studier som presenteras i resultatet att anhörigas 

livsvärld förändrats i samband med de sjukas cancerdiagnos. Hemmet som plats för 

vårdandet har beskrivits som både positivt och negativt även av de sjuka.  

 

En studie som presenterade de sjukas perspektiv på hemmet som plats för vårdandet har 

visat att de upplevde att de föredrog att få vårdas hemma. Hemmet sågs som den 

optimala platsen att dö på. Hemmet sågs som mer än bara ett boende, utan även en plats 

som de förknippade med de personer som stod dem närmast. Att få bli vårdad av en 

person de älskade sågs som en kärlekshandling, jämfört med att vårdas på sjukhus eller 

institution av människor de inte kände. Hemmet sågs även som en plats där de sjukas 

självbestämmande kunde tillgodoses (Gott, Seymour, Bellamy, Clark & Ahmedzai 

2004, ss. 462-464). Inom den palliativa vården finns en tanke om en god död. Den goda 
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döden bygger till viss del på den sjukes självbestämmande och rätt att själv få bestämma 

var denne vill sluta sina dagar (Sandman 2003, s. 48). 

 

En förutsättning enligt en del sjuka för att kunna vårdas hemma, var att de hade en 

anhörig som både kunde och hade en vilja att vårda dem. För de sjuka, som saknade 

anhöriga som kunde vårda dem hemma, upplevde att det inte fanns någon möjlighet att 

få denna vård (Gott et al. 2004, s. 463).  

 

Sjuka med cancer har uttryckt att de i takt med sin sjukdom upplevt att de blivit en allt 

större börda för sina anhöriga. De sjuka har upplevt att de anhöriga fått mer ohälsa i 

form av stress och oro i och med sin roll som vårdgivare. De sjuka har även uttryckt att 

de inte ville vara till last för sina anhöriga och kände därför att de behövde lämna 

hemmet. Även fast de sjuka tidigare haft en önskan om att få vårdas hemma, så ansåg de 

inte att detta var möjligt om deras behov blev alltför betungande för de anhöriga. Att de 

anhöriga fortsatte med aktiviteter som de tidigare ägnat sig åt var något som de sjuka 

uppmuntrade. På så vis ansåg de sjuka att de anhöriga fick en paus ifrån vårdandet 

(McPherson, Wilson & Murray 2007, ss. 420-423). Genom att öka stödet ifrån de 

professionella vårdarna till de anhöriga så kände de sjuka att deras skuldkänslor av att 

vara en börda minskade (Appelin & Berterö 2004, s. 68). 

 

En del av de sjuka hade tankar om att de inte kunde få lika god symtomlindring i 

hemmet som på sjukhus. De antog att de tekniska möjligheterna var sämre hemma. 

Vidare ansåg en del sjuka att teknisk utrustning i hemmet sågs som ett hot mot deras 

bild av det ideala hemmet. De sjuka har beskrivit att de hade en förståelse för att en 

förutsättning för att de anhöriga skulle kunna vårda dem hemma var att professionella 

vårdare även var involverade i vården. Dock kändes de professionella vårdarnas närvaro 

i hemmet som inkräktande (Gott et al. 2004, s. 464).  

 

Sjuksköterskors upplevelse av hemmet som plats för vårdandet  

I resultatet framkom det att anhöriga inte känt sig sedda av professionella vårdare och 

att deras insats som vårdare inte erkänts. I egenskap av professionella vårdare så 

kommer även sjuksköterskors tankar om anhöriga som vårdar i hemmet att belysas.  

 

I en studie har sjuksköterskors perspektiv belysts gällande anhörigas vård av sjuka i 

hemmet. Sjuksköterskor i denna studie har betonat att anhöriga möjliggör vård i 

hemmet. Utan dem hade de sjuka inte kunnat stanna hemma under den sista tiden i livet. 

Sjuksköterskor har berättat att de gett uppmuntran, varit närvarande och berömt de 

anhöriga för det arbete de utför. På så vis menar sjuksköterskorna att de givit stöd. Då 

vården utförs i de anhörigas och sjukas hem har sjuksköterskor sett till att anpassa sitt 

förhållningssätt till det rådande klimatet i hemmet. De har varit medvetna om att varje 

hem och vårdsituation är unik och visat respekt inför detta. Att skapa en relation till de 

anhöriga såg sjuksköterskorna som något viktigt. Dock upplevde de en tidsbrist som 

medförde att denna relation blev lidande. Samtidigt fanns det en vilja att lyssna till de 

anhöriga då de upplevde att det fanns ett behov, även om tiden var knapp (Stoltz, 

Lindholm, Udén & Willman 2006, ss. 165-167). Att ha fokus på stödet till de anhöriga 

och de sjuka ledde till god vård och en känsla av trygghet enligt sjuksköterskor. En god 
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palliativ vårdsituation präglades delvis av att sjuksköterskor var uppmärksamma på när 

de anhöriga hade ett behov av att samtala (Karlsson & Sandén 2007, ss. 50-51).  

 

Sjuksköterskor och de sjukas upplevelser i relation till de anhörigas upplevelser 

Även fast det framkommit i resultatet att anhöriga inte känner sig sedda och bekräftade 

av en del sjuka och professionella vårdare, har både sjuka och sjuksköterskor beskrivit 

att vård i hemmet vore omöjligt utan anhöriga. För att de sjukas självbestämmande skall 

kunna respekteras gällande valet att få vårdas hemma så förutsätter det att de anhöriga 

kan och vill vårda. Trots att viljan finns har både anhöriga och sjuka uttryckt att det kan 

vara på bekostnad av de anhörigas hälsa. Detta på grund av de sätter sina behov åt sidan 

och att de i vissa fall åtar sig en uppgift som är dem övermäktig. I resultatet har det 

visats att en del anhöriga upplevt förväntningar från de sjuka som motiv att vårda. I 

kontrast till detta har de sjuka uttryckt att de känt sig som en börda för de anhöriga då 

de önskat bli vårdade hemma. I en del fall har de till och med valt att ändra sig i frågan 

om vart de vill bli vårdade sista tiden, för att inte vara en belastning. 

Både de sjuka och de anhöriga har gett uttryck för att de upplevt att de professionella 

vårdarnas närvaro kan innebära en känsla av intrång i hemmet. De professionella 

vårdarna har beskrivit att de anpassat och respekterat de unika hemmen. Samtidigt fanns 

det en medvetenhet både från de sjuka och anhörigas sida att hjälp från de professionella 

vårdarna var en förutsättning för att kunna vårda de sjuka i hemmet.  

 

Trygghet som en förutsättning för vård i hemmet 

I resultatet har det framkommit att anhöriga har känt att den nya rollen som vårdare 

inneburit att de behövt tillägna sig ny kunskap för att kunna hantera situationen. Det 

stöd de fått av hälso- och sjukvården har varit av stor betydelse för deras känsla av 

trygghet.  

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skall vård som bedrivs vara säker för patienten. 

De som ger vård har ansvar för att förebygga vårdskada. Både de sjuka och anhöriga 

skall ges möjlighet att deltaga för en säker vårdsituation. Det är de professionella 

vårdarnas skyldighet att säkerställa en hög patientsäkerhet. I Hälso- och sjukvårdslag 

(1982:763) skall patienters självbestämmande så långt som möjligt respekteras.  

 

Sjuksköterskor har i en studie beskrivit deras upplevelser av vad som krävs för att ge 

god palliativ vård i hemmet. En förutsättning är att de anhöriga som vårdar en sjuk i 

hemmet känner att de är trygga i situationen och inte känner rädsla inför att vårda en 

döende person. För att de anhöriga skulle känna sig trygga med uppgiften att vårda, 

beskrev sjuksköterskorna att de anhöriga hade ett behov av att få kontinuerlig 

information samt hjälp och stöd när det behövdes (Karlsson & Berggren 2011, s. 378). 

Sjuksköterskor har belyst vikten av att anhöriga ska få information om vård och 

behandling samt om hur en tänkbar utveckling av de sjukas sjukdom kan se ut. Genom 

att delge de anhöriga denna information kunde det bidra till att de anhöriga kände sig 

mindre ensamma i sin situation (Stoltz et al. 2006, s. 168).  

 

I en annan studie har sjuksköterskor belyst faktorer som gjort att palliativ vård i hemmet 

av sjuka med cancer inte kunnat fortsätta. Sjuksköterskorna har beskrivit att de sjuka 
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upplevt att när uppgiften att vårda dem hemma var för svår för de anhöriga att hantera, 

så önskade de att vårdas någon annanstans. Detta trots att de tidigare föredragit att få dö 

hemma. Anledningen kunde vara att de sjuka ville skydda de anhöriga genom att inte 

belasta dem med bördan att vårda (Jack & O´Brien 2010, s. 640). 

 

Personer med en cancerdiagnos som vårdas palliativt hemma har i en studie beskrivit att 

de upplevt en känsla av trygghet då de fått vårdats hemma och på så vis fått vara nära 

dem de älskar. De sjuka har beskrivit att för dem innefattar palliativ vård trygghet, både 

för dem själva och sina anhöriga. Även fast de fått information om sin sjukdom så har 

de ändå känt en osäkerhet kring att inte veta tillräckligt om sjukdomens utveckling. De 

sjuka har beskrivit att de känt sig trygga hemma när de fått stöd och vård av 

professionella vårdare (Appelin & Berterö 2004, ss. 67-68). 

 

Resultatet visar att ett motiv att vårda är att de anhöriga vill tillgodose de sjukas 

önskningar. De sjuka har uttryckt att de vill fortsätta att vara hemma. Det ger också en 

känsla av trygghet i att vara omgiven av familjen. Stödet från professionella vårdare 

möjliggör att både de anhörigas och de sjukas självbestämmande kan respekteras i och 

med att palliativ vård kan ges i hemmet. Resultatet visar att de anhöriga har ett stort 

behov av information och stöd, ett behov som bekräftas av både de sjuka och 

sjuksköterskor. I enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) skall vården utföras på 

ett sätt som är säkert för patienten. Då anhöriga utför en stor del av vården så är det 

viktigt att de känner sig trygga för att kunna utföra vård i hemmet. Att bli vårdare är en 

ny erfarenhet för de flesta anhöriga. Därför är viktigt att sjuksköterskor kan identifiera 

anhörigas behov av information och tillgodose det. På så vis kan vården i hemmet 

bedrivas på ett säkert vis.  

 

SLUTSATSER 

Hemmet är en betydelsefull plats för vårdandet och anhöriga en viktig del för att 

möjliggöra en god palliativ vård, där de sjukas självbestämmande kan respekteras. För 

att kunna hantera denna situation behöver anhöriga få hjälp, stöd och information. Det 

är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om att detta behov är stort och inte alltid 

uttalat. Anhöriga behöver få bekräftelse för det arbete de utför och att de har en central 

roll i vårdandet. Genom att de anhöriga har kunskap och hög tillgänglighet till hälso- 

och sjukvården så kan patientsäkerheten tryggas när hemmet är platsen för vårdandet. 

Att vårda och leva tillsammans med en person med cancer innebär att de anhörigas 

livsvärld förändras, då de plötsligt tvingas släppa in främmande människor, i form av 

professionella vårdare, i sitt hem som inte annars skulle bjudits in. De anhöriga och 

sjuka kan uppleva de professionella vårdarnas närvaro som ett intrång. Även om vissa 

professionella vårdare känner till detta så är det viktigt att öka medvetenheten om denna 

upplevelse. Känslan av intrång i hemmet kan minska genom att bekräfta de anhöriga. 

Då det framkommit att anhöriga ses som en stöttepelare för den palliativa vården i 

hemmet av både de sjuka och professionella vårdarna, så är det viktigt att fortsätta 

forska om hur deras hälsa kan främjas. På så vis kan en god palliativ vård i hemmet 

fortsätta att vara en möjlighet. Genom att belysa anhörigas upplevelser, tankar och 

känslor av att vårda, kan en ökad medvetenhet hos professionella vårdare skapas. 

Anhöriga kan då få det stöd de är i behov av.  



 19 

REFERENSER 

Appelin, G. & Berterö, C. (2004). Patients’ Experience of Palliative Care in the Home. 

A Phenomenological Study of a Swedish Sample. Cancer Nursing, vol. 27, ss. 65-70. 

  

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur, ss. 

203-220. 

 

Bengtsson, J. (1998). Fenomenologiska utflykter. Uddevalla: Daidalos, ss. 9-276. 

 

Boland, D.L. & Sims, S.L. (1996). Family Care Giving at Home as a Solitary Journey. 

Journal of Nursing Scholarship, vol. 28, ss. 55-58. 

 

Cancerfonden. (2013). Cancerfondsrapporten 2013. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.cancerfonden.se/Documents/cfr13/cancerfondsrapporten2013.pdf [2013-04-

12].  

 

Carlander, I., Sahlberg- Blom, E., Hellström, I. & Ternestedt, B-M. (2010). The 

Modified Self: Family Caregivers’ Experience of Caring for a Dying Family Member at 

Home. Journal of Clinical Nursing, vol. 20, ss. 1097-1105. 

 

Edwards, S.B., Olson, K., Koop, P, M. & Northcott, H.C. (2012). Patient and Family 

Caregiver Decision Making in the Context of Advanced Cancer. Cancer Nursing, vol. 

35, ss. 178-186. 

 

Ekebergh, M. (2009). Att lära sig vårda- med stöd av handledning. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 3-216. 

 

Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. Stockholm: Liber AB, ss. 37, 76-77.  

 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur, ss. 115-124. 

 

Gott, M., Seymour, J., Bellamy, G., Clark. D. & Ahmedzai, S. (2004). Older People´s 

Views about Home as a Place of Care at the End of Life. Palliative Medicine, vol. 18, 

ss. 460-467. 

 

Grbich, C., Parker, D. & Maddocks, I. (2001). The Emotions and Coping Strategies of 

Caregivers of Family Members with a Terminal Cancer. Journal of Palliative Care, vol. 

17, ss. 30-36. 

 

Husserl, E. (1973). Experience and Judgement. Evanstone, IL: North Western 

University Press. 

 

Jack, B. & O´Brien, M. (2010). Dying at Home: Community Nurses’ Views on the 

Impact of Informal Carers on Cancer Patients’ Place of Death. European Journal of 

Cancer Care, vol. 19, ss. 636-642.  

http://www.cancerfonden.se/Documents/cfr13/cancerfondsrapporten2013.pdf


 20 

 

Kallenberg, K. & Ternestedt, B-M. (2005). Självbestämmande i dödens närhet. I Beck-

Friis, B. & Strang, P. Palliativ medicin. Stockholm: Liber AB, ss. 81-89. 

 

Karlsson, C. & Berggren, I. (2011). Dignified End-of-Life Care in the Patients’ Own 

Homes. Nursing Ethics, vol. 18, ss. 374-385.  

 

Karlsson, M. & Sandén, I. (2007). En grupp sjuksköterskors beskrivning av goda 

vårdsituationer i palliativ vård. Vård i Norden, vol. 27, ss. 50-53.  

 

Kemp, P. (2001). Etikkens verden. I Bjerrum, M. & Lund Christiansen, K. (red.) 

Filosofi- Etik- Videnskabsteori. Köpenhamn: Akademisk forlag. 

 

Lantz, G. (2007). Hemmets betydelse. I Silfverberg, G. (red.) Hemmets vårdetik. Om 

vård av äldre i livets slutskede. Lund: Studentlitteratur, ss. 31-46. 

 

Linderholm, M. & Friedrichsen, M. (2010). A Desire to Be Seen. Family Caregivers’ 

Experiences of Their Caring Role in Palliative Home Care. Cancer Nursing, vol. 33, ss. 

28-36. 

 

McPhearson, C.J., Wilson, K.G. & Murray, M.A. (2007). Feeling like a Burden: 

Exploring the Perspectives of Patients at the End of Life. Social Science & Medicine, 

vol. 64, ss. 417-427. 

 

Mehta, A., Cohen, S.R., Carnevale, F.A., Ezer, H. & Ducharme, F. (2010). Strategizing 

a Game Plan. Family Caregivers of Palliative Patients engaged in the Process of Pain 

Management. Cancer Nursing, vol. 33, ss. 461-469. 

 

Melin-Johansson, C. (2007). Caregivers’ Perceptions about Terminally Ill Family 

Members’ Quality of Life. European Journal of Cancer Care, vol. 16, ss. 341-343.  

 

Milberg, A. & Strang, P. (2004). Exploring Comprehensibility and Manageability in 

Palliative Home Care: an Interview Study of Dying Cancer Patients’ Informal Carers. 

Psycho- Oncology, vol. 13, ss. 605-618. 

 

Mok, E., Chan, F., Chan, V. & Yeung, E. (2003). Family Experience Caring for 

Terminally Ill Patients with Cancer in Hong Kong. Cancer Nursing, vol. 26, ss. 267-

275. 

 

Palm, I. & Friedrichsen, M. (2008). The Lived Experience of Closeness in Partners of 

Cancer Patients in the Home Care Setting. International Journal of Palliative Nursing, 

vol. 14, ss. 6-13. 

 

Sand, L., Olsson, M. & Strang, P. (2010). What are Motives of Family Members Who 

Take Responsibility in Palliative Cancer Care? Mortality, vol. 15, ss. 64-80. 

 



 21 

Sandman, L. (2003). Idéer om god död inom palliativ vård. I Sandman, L. & Woods, S. 

(red.) God palliativ vård – etiska och filosofiska aspekter. Malmö: Studentlitteratur, ss. 

29-53.  

 

Socialstyrelsen (2001). Döden angår oss alla- Värdig vård vid livets slut. [Elektronisk] 

SOU 2001:6. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/82/a9b91231.pdf  

[2013-05-06] 

 

Socialstyrelsen (2004). Termbank. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ [2013-03-12] 

 

Socialstyrelsen (2011). Termbank. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ [2013-04-05] 

 

Stajduhar, K.I., Leigh Martin, W., Barwich, D. & Fyles, G. (2008). Factors Influencing 

Family Caregivers’ Ability to Cope With Providing End-of-Life Cancer Care at Home. 

Cancer Nursing, vol. 31, ss. 77-85. 

 

Stoltz, P., Lindholm, M., Udén, G. & Willman, A. (2006). The Meaning of Being 

Supportive for Family Caregivers as Narrated by Registered Nurses Working in 

Palliative Homecare. Nursing Science Quarterly, vol. 19, ss. 163-173.  

 

Stryhn, H. (2007). Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, ss. 3-215. 

 

Valdimarsdottir, U., Helgason, A-R., Furst, C-J,. Adolfsson, J. & Steineck, G. (2004). 

Awareness of Husband's Impending Death from Cancer and Long-term Anxiety in 

Widowhood: a Nationwide Follow-up. Palliative med, vol. 18, ss. 432-443. 

 

Ward-Griffin, C., McWilliam, C.L. & Oudshoorn, A. (2012). Relational Experiences of 

Family Caregivers Providing Home-Based End-of-Life Care. Journal of Family 

Nursing, vol. 18, ss. 491-516. 

 

Wennman-Larsen, A. & Tishelman, C. (2002). Advanced Home Care for Cancer 

Patients at the End of Life: A Qualitative Study of Hopes and Expectations of Family 

Caregivers. Scand J Caring Sci, vol. 16, ss. 240-247.  

 

Wilkes, L.M. & White, K. (2005). The Family and Nurse in Partnership: Providing 

Day-to-Day Care for Rural Cancer Patients. Aust. J. Rural Health, vol. 13, ss. 121-126.  

 

WHO (2002). Definition of Palliative Care. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ [2013-03-12]  

 

 

Wong, W.K.T. & Ussher, J. (2009). Bereaved Informal Cancer Carers Making Sense of 

Their Palliative Care Experiences at Home. Health and Social care in the Community, 

vol. 17, ss. 274-282. 

 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/82/a9b91231.pdf
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/


 22 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Sökord Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Caregivers Family  Terminal Care 55 Carlander et al. 

2010 

Cancer Patients Home health 

care 

 51 Palm & 

Friedrichsen 

2008 

Cancer Patients Professional-

Family 

Relations 

 38 Ward-Griffin, 

McWilliam & 

Oudshoorn 

2012 

Cancer patients Caregivers Family 36 Mok et al. 2003 

Cancer Patients Family 

Relations 

 35 Edwards et al. 

2012 

Home Nursing Palliative Care  28 Wilkes & 

White 2003 

Cancer Patients Home Nursing  21 Stajduhar et al. 

2008 

Caregivers  Home health 

care  

Palliative Care 20 Linderholm & 

Friedrichsen 

2010,  

Milberg & 

Strang 2004 

Cancer Patients Caregivers  Palliative Care 13 Wong & 

Ussher 2009 

Caregivers Family Role Palliative Care 6 Mehta et al. 

2010 

Family Oncologic Care Palliative Care 3 Sand, Olsson & 

Strang 2010 



 23 

Bilaga 2 

Författare, år, titel 

tidsskrift och land 

Syfte och problem Metod Urval Resultat 

Carlander, I., 

Sahlberg-Blom, E., 

Hellström, I. & 

Ternestedt, B-M.  

2010 

 

The modified self: 

family 

caregivers´experiences 

of caring for a dying 

family member at 

home 

 

Journal of Clinical 

Nursing  

 

Sverige 

 

 

Att utforska 

situationer i vardagen 

som utmanar 

anhörigvårdarens 

självbild när de 

vårdar en döende 

familjemedlem i 

hemmet. 

Att vara 

anhörigvårdare 

innebär att hälsan och 

det vardagliga livet 

påverkas.  

Kvalitativ, 

tolkande, 

beskrivande 

ansats. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

 

10 anhörigvårdare 

som har vårdat en 

döende 

familjemedlem i 

hemmet med stöd 

av avancerad 

palliativ 

hemsjukvård. 

 

 

Utmanande ideal 

 

Tänjda gränser 

 

Beroendeförhållandet 

Edwards, S.B., Olson, 

K., Koop, P, M. & 

Northcott, H.C.  

2012 

 

Patient and family 

caregiver decision 

making in the context 

of advanced cancer 

 

Cancer Nursing  

 

Canada 

 

 

Att förstå 

beslutsprocessen 

mellan den döende 

och dennes 

anhörigvårdare. 

Symtomkontroll i 

hemmet av anhöriga 

kan vara en 

nödvändighet vid 

avancerad cancer.  

Grounded theory.  

Ostrukturerade 

intervjuer.  

17 deltagare varav 

5 patienter med 

cancer och 12 

anhörigvårdare till 

patienter med 

cancer.  Av dessa 

anhörigvårdare var 

9 eftersörjande 

vårdare och 3 

anhörigvårdare. 

Bjuda in till dans 

 

Hitta melodin 

 

Klara av stegen 

 

Slutföra dansen 

 

Lämna dansen  
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Författare, årtal, 

titel, tidsskrift och 

land 

Syfte och problem Metod Urval Resultat 

Linderholm, M. & 

Friedrichsen, M.  

 

2010 

 

A desire to be seen. 

Family 

caregivers´experiences 

of their caring role in 

palliative home care 

 

Cancer Nursing  

 

Sverige 

 

 

Att undersöka hur 

informella vårdare av 

en döende släkting i 

palliativ hemsjukvård 

upplever sin 

vårdarroll och det 

stöd de fick genom 

den sjukes sjukdom 

och efter deras död. 

En döende anhörig 

har en stor påverkan 

på 

familjemedlemmarnas 

situation inklusive 

negativa effekter på 

deras hälsa.  

Hermeneutisk 

ansats enligt 

Gadamer. 

Intervjuguide.  

14 

familjemedlemmar 

som varit 

anhörigvårdare till 

patienter med 

cancer som 

vårdats med 

hemsjukvård.   

Att bli en vårdare 

 

Att vara en vårdare 

 

Att inte vara en 

vårdare längre 
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Författare, år, 

tidsskrift och 

land 

Syfte och 

problem 

Metod Urval Resultat 

Milberg, A. & 

Strang, P.  

 

2004 

 

Exploring 

comprehensibility 

and 

manageability in 

palliative home 

care: an interview 

study of dying 

cancer patients´ 

informal carers 

 

Psyco-Oncology  

 

Sverige 

 

 

Syftet är att 

beskriva och tolka 

informella 

vårdares förståelse 

och hanterbarhet 

av att ge palliativ 

vård till en person 

med cancer i 

hemmet i enlighet 

med Antonovskys 

KASAM-teori. 

Forskning saknas 

på copingstrategier 

vid palliativ vård i 

hemmet.  

Hermeneutisk 

ansats enligt 

Kvale.  

Öppna 

intervjufrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

19 informella 

vårdare till 

cancerpatienter 

som fick palliativ 

vård i hemmet. 

Begriplighet 

 

Hanterlighet 

 

Som en helhet 

Mok, E., Chan, 

F., Chan, V. & 

Yeung, E.  

 

2003 

 

Family 

experience caring 

for terminally ill 

patients with 

cancer in Hong 

Kong 

 

Cancer Nursing  

 

Kina 

 

 

Undersöka 

anhörigas 

upplevelser av att 

ge vård till döende 

patienter. Beskriva 

vårdgivarprocessen 

och påverkan av 

att vara 

huvudansvarig 

vårdare för en 

döende patient. 

Tillräcklig 

information finns 

inte på de krav 

som ställs på de 

anhöriga som 

vårdar människor 

döende i cancer.  

 

Grounded theory.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

24 anhörigvårdare 

till patienter 

döende i cancer i 

minst 6 månader. 

 

 

 

 

 

Att åta sig 

vårdandet 

 

Vårdandets process 

 

Konsekvenser 

 

Faktorer med 

inflytande i 

vårdandets process 
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Titel, år, titel, 

tidsskrift och 

land 

Syfte och 

problem 

Metod Urval Resultat 

Palm, I. & 

Friedrichsen, M.  

 

2008 

 

The lived 

experience of 

closeness in 

partners of cancer 

patients in the 

home care setting 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing  

 

Sverige 

Utforska den levda 

erfarenheten av 

närhet mellan 

patienter och 

anhöriga, där 

patienterna har 

avancerad cancer 

och får palliativ 

vård i hemmet. 

Få studier 

undersöker 

upplevelsen av 

närhet mellan 

patienter med 

cancer och deras 

partners.  

Fenomenologisk 

ansats.  

 

10 anhörigvårdare 

till patient med 

cancer. 

Närhetens 

dimensioner 

 

Förutsättningar för 

närhet 

 

Hinder för närhet 

 

Sand, L., Olsson, 

M. & Strang, P.  

 

2010 

 

What are motives 

of family 

members who 

take 

responsibility in 

palliative cancer 

care? 

 

Mortality  

 

Sverige 

Syftet med studien 

var att undersöka 

frågan: Varför tar 

personer i en 

familj ansvar när 

en familjemedlem 

drabbas av svår 

sjukdom? 

Anhörigvårdares 

motiv att vårda har 

inte beforskats 

tillräckligt.  

 

Hermeneutisk 

ansats enligt 

Kvale.  

Öppna frågor. 

20 

familjemedlemmar 

till patienter 

vårdade i palliativ 

vård i hemmet. 

Sätt att se på livet 

 

Motverka lidande 

 

Fördelar 

 

Konsekvenser av att 

avstå 
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Författare, år, 

titel, tidsskrift 

och land 

Syfte och 

problem 

Metod Urval Resultat 

Stajduhar, K.I., 

Leigh Martin, 

W., Barwich, D. 

& Fyles, G.  

 

2008 

 

Factors 

influencing 

family 

caregivers´ability 

to cope with 

providing end-of-

life cancer care at 

home 

 

Cancer Nursing  

 

Canada 

 

 

Beskriva faktorer 

som påverkar 

anhörigvårdares 

förmåga att ge 

vård till en 

cancersjuk i 

hemmet vid livets 

slutskede. 

Få studier har 

gjorts på de 

faktorer som 

påverkar 

anhörigvårdares 

förmåga att kunna 

ge palliativ 

cancervård i 

hemmet.  

Tolkande, 

beskrivande 

metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

29 anhörigvårdare 

som gav vård till 

en familjemedlem 

med långt gången 

cancer med 

palliativ vård eller 

de som hade ca 6 

månader kvar att 

leva. 

Vårdarens syn på 

livet 

 

Patientens 

sjukdomsupplevelse 

 

Patientens 

erkännande av 

vårdares bidrag till 

vården 

 

Kvaliteten på 

relationen mellan 

vårdaren och den 

döende personen 

Vårdarens känsla av 

säkerhet. 

Wong, W.K.T. & 

Ussher, J.  

 

2009 

 

Bereaved 

informal cancer 

carers making 

sense of their 

palliative 

experiences at 

home 

 

Health and 

Social Care in 

the Community  

 

Australien 

Att undersöka 

eftersörjande 

anhörigvårdares 

positiva aspekter 

av att ge palliativ 

cancervård i 

hemmet. 

Anhörigvårdare 

som förlorat en 

anhörig i cancer 

kan ge positiva 

aspekter av 

palliative 

cancervård då de 

kan se helheter i 

sina 

vårderfarenheter.  

Etnografisk 

ansats enligt 

Gergen.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

22 deltagare som 

hade erfarenhet av 

att vara en obetald 

vårdare till en 

person som dött av 

cancer. 

Belöning och 

tillfredsställelse av 

att ge palliativ vård 

i hemmet 

 

Positiva delar som 

tillskrivs 

dödsprocessen 
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Författare, 

år, titel och 

land 

Syfte och problem Metod Urval Resultat 

Ward-

Griffin, C., 

McWilliam, 

C.L. & 

Oudshoorn, 

A  

 

2012 

 

Relational 

experiences 

of family 

caregivers 

providing 

home-based 

end-of-life 

care 

 

Journal of 

Family 

Nursing  

 

Canada 

 

Att belysa 

anhörigvårdares 

upplevelser av 

relationerna i 

utförandet av vård i 

livets slutskede till 

patienter med 

cancer i hemmet. 

Komplexa 

förhållanden som 

går att finna i 

palliativ vård i 

hemmet har det 

gjorts få studier på.  

En fokuserad 

etnografisk studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

deltagande 

observationer i 

hemmet. 

 

 

 

4 

familjemedlemmar 

till patienter som 

haft avancerad 

cancer och fått 

hemsjukvård i 

livets slutskede. 

Prioritera den 

sjukes behov - 

ignorera sina egna 

behov 

 

Känna sig 

förenade-känna sig 

isolerade 

 

Kämpa för att klara 

av - kämpa för att 

överleva 

Wilkes, 

L.M. & 

White, K.  

 

2005 

 

The family 

and nurse 

in 

partnership: 

Providing 

day-to-day 

care for 

rural cancer 

patients 

 

Aust. J. 

Rural 

Health  

Australien 

Att utforska kraven 

på 

familjemedlemmar 

att hantera symtom 

och ge daglig vård 

till anhöriga med 

cancer och hur de 

upplevde att det 

palliativa teamet 

stöttade dessa 

familjemedlemmar. 

Inga studier har 

identifierat 

upplevelsen och 

det stöd familjer är 

i behov av när de 

vårdar en anhörig 

med cancer.  

En kvalitativ 

tvärsnittsstudie. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

19 

familjemedlemmar 

till 

cancerpatienter.  

 

Fysisk vård 

 

Symtomkontroll 
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