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Sammanfattning    

Anhörigvårdare definieras som någon som lever tillsammans med en person som är i 

behov av hjälp eller stöd i hemmet. Anhörigvårdarna utför oftast vården själva och får 

minimalt med hjälp. En anhörigvårdare sätter nästan alltid en annan person före sig 

själv, vilket kan leda till att många anhörigvårdare blir deprimerade. 

Syftet med den här studien var att beskriva behov som anhörigvårdare har, samt att 

beskriva vilket stöd professionella vårdare kan ge för att tillgodose dessa behov. 

Metoden som denna studie bygger på är en litteraturstudie, materialet analyserades med 

hjälp av en metod som går ut på att göra en litteraturöversikt. 

Resultatet mynnade ut i två teman med vardera tre subteman. Tema ett; ”Stöd i 

vårdandet”, med subteman; ansa- att ge praktisk och emotionellt stöd, stöd till lek och 

stöd genom lärande. Tema två; ”Vårdrelationen”, med subteman; roller, delaktighet och 

bekräftelse. 

I resultatet framkom att anhörigvårdare önskade mer hjälp till praktisk vård, även 

nattetid. De önskade också mer undervisning. Vårdrelationens betydelse framkom 

också, liksom behovet av emotionellt stöd.  

Diskussionen består dels av en metoddiskussion och dels av en resultatdiskussion. I 

resultatdiskussionen knyts bakgrunden samman med resultatet och författaren 

reflekterar över vad som kommit fram i resultatet. Bland annat tas det upp att det inte är 

några invecklade svåra saker som behövs för att anhörigvårdarna skall må bättre. 

Mason (2008) skriver att vårda en anhörig kan vara en börda, men det kan även vara 

väldigt givande för alla inblandade parter. 
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INLEDNING 

 

I flera av mina tidigare arbeten har jag kommit i kontakt med anhörigvårdare. Dessa 

anhörigvårdare har till stor del varit underbara, starka, duktiga och väldigt kärleksfulla. 

Efter att ha arbetat med dem så har intresset för deras situation ökat. Vad är det som gör 

att de orkar? Hur är det för en anhörig som plötsligt får sitt liv vänt upp och ned? Vilket 

stöd är det som de kan tänkas behöva från sin omgivning och hur kan vi som 

professionella vårdare stödja dem på bästa sätt? 

 

BAKGRUND 

 

I Sverige har socialstyrelsen i dokument, vilka syftar till att tillgodose vårdtagarens och 

de närståendes behov. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska står det att sjuksköterskan skall tillvarata patient och/eller närståendes 

kunskaper och erfarenheter. Vidare står det att sjuksköterskan skall föra patientens 

och/eller närståendes talan och sörja för att deras önskemål tillgodoses (Socialstyrelsen, 

2005). Enligt socialtjänstlagen (2001:453) skall en enskild persons behov i första hand 

behandlas i närmiljön, detta för att anhöriga och andra i närmiljön skall kunna medverka 

i arbetet. Socialtjänsten skall dessutom se till att anhöriga och andra närstående får stöd 

och avlösning i sitt arbete. 

 

De som vänder sig till socialtjänsten får inte tvingas eller övertalas att ta emot hjälp som 

de inte önskar, dock måste socialtjänsten ibland försöka påverka personer att ta emot 

hjälp för att förhindra en destruktiv situation. Vid de tillfällen då socialtjänsten 

uppmärksammar att människor far illa, blir en viktig uppgift att försöka motivera, 

närstående att ta emot hjälp (Minell, 2001). 

 

Anhörigvårdare 

 

Anhörigbegreppet är mångtydligt och kan tolkas på flera olika sätt, ett sätt är att säga att 

alla är anhöriga till någon; makar, sambor, föräldrar, barn eller syskon och även till 

arbetskamrater, grannar och vänner. Det är många som någon gång kommer att råka ut 

för att en anhörig behöver hjälp med olika insatser allt från snöskottning till omvårdnad. 

Den här typen av vård benämns ofta som informell vård, om det är stöd till äldre kallas 

det ofta anhörigvård eller anhörigomsorg. Intresset för anhörigas situation ökade under 

1990-talet. Då deras insatser kom upp på den politiska dagordningen, då anhörigvårdare 

och deras behov av stöd uppmärksammades från politiskt håll (Jeppson Grassman, 

2003). Kriterierna för att definieras som anhörigvårdare är att man lever tillsammans 

med en person som är i behov av hjälp och stöd. Personen som behöver hjälp är ofta ett 

barn eller maka/make och omsorgsbehovet sträcker sig ofta dygnet runt. 

Anhörigvårdarnas vardag går ut på omvårdnadsinsatser, hushållsgöromål och att finnas 

till hands. De delar sällan bördan med någon annan och det är ofta en resursfattig grupp 

gällande det sociala nätverket (Jeppson Grassman, 2003). Att vara anhörigvårdare 
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innebär att sätta någon annans behov före sina egna. Anhörigvårdarna var väldigt 

bundna vid sina beroende anhöriga, då de ofta fick ta hand om dem dygnet runt. De 

kunde ibland inte ens lämna dem för några få timmar om inte någon kom och avlöste 

dem (Välimäki, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä 2007). Att vårda en anhörig kan vara en 

börda, men det kan även vara väldigt givande för alla inblandade parter (Mason 2008).  

  

”this is not a normal relationship between spouses but rather a care relationship” 

(Välimäki, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä , 2007, s. 73). 

 

Statistik från 2008 visar att ett stort antal människor är anhörigvårdare. I Sverige 

vårdade en fjärdedel av befolkningen över 55 år en anhörig. Detta innebar att 83 000 

personer är anhörigvårdare (Regeringskansliet). Siffror från USA, visade att 33 miljoner 

människor vårdade en anhörig över 50 år (Kelly, Reinhard & Brooks-Danso, 2008). 

Kvinnor agera vårdare i större utsträckning än vad män gör enligt regeringskansliet, 

detta stämmer överens med en undersökning gjord av Doborf, Ebenstein, Dodd och 

Epstein (2006) som kom fram till att 76% av de som vårdar en anhörig var kvinnor,  

68% av dessa var döttrar och 16% var fruar. Bland män var det oftast söner som 

vårdade en anhörig (8%) och bland äkta män var det endast 0,6 % som vårdade en 

anhörig. Även om män var i minoritet som vårdare så förekomm naturligtvis detta. 

Lingler, Sherwood, Crighton, Song & Beth Happ (2008) beskrev en man som skötte sin 

frus vård. Författarna beskrev att han hjälpte sin fru med att bada, beslöt vad de skulle 

äta, om de skulle gå någonstans och var de i sådana fall skulle gå, han spolade även 

hennes inneliggande kateter. Vården av frun innebar en kombination av emotionellt 

engagemang och beslutsfattande kring tekniska procedurer. Detta accepterade han med 

förklaringen att hon hade gjort så mycket för honom, och att det nu var hans tur. Även 

Ferrel och Coyle, (2008) beskrev en kvinna som hade lovat att finnas där för sin man på 

samma sätt som han alltid funnits där för henne. 

 

Det är mycket som oroar anhörigvårdare, exempel på detta är att de oroade sig för vad 

som skulle ske då de blev sjuka, vem som då skulle ta hand om den beroende personen i 

hemmet. De var även oroliga för vad som skulle ske då de inte orkade mer, vem som då 

skulle hjälpa dem, de var ofta ensamma vårdare för den sjuke personen i hemmet (Ferrel 

& Coyle, 2008; Välimäki, Vehviläinen & Pietilä, 2007).  

 

Depression är vanligt bland anhörigvårdarna. Depressionen orsakad bland annat av att 

se sina anhöriga lida. De anhörigas lidande kunde visas genom att den anhörige var 

ledsen och grät. Lidandet kunde även ta sig till utryck genom oförmåga att aktivera sig 

och en känsla av rastlöshet. Mycket hjälp till ADL, få timmar med formell hjälp, unga 

anhörigvårdare och en anhörig med cancerdiagnos ökade risken för att anhörigvårdarna 

skulle bli deprimerade (Måvall & Malmberg, 2007; Brazil et al. 2005).  

 

”Att se familjen, visa den uppmärksamhet och omtanke” (Kirkevold & Stömsnes, 2003, 

s.232). Kirkevold & Stömsnes (2003) tog upp frågeställningen om vad som sker med 

familjebanden då en sjuksköterskan kommer fysiskt nära en patient, genom en 

beskrivning av en situation, hur det var för den anhörige då sjuksköterskan kom till 

hemmet, stängde dörren och utförde omvårdnad på den strokedrabbade maken. Vid 

akuta situationer hade anhöriga utryckt önskan om att det viktigaste behovet var att få 

vara nära den sjuke anhörige och att de fick information om dennes tillstånd. Vid 
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långvariga sjukdomstillstånd hade det enligt Kirkevold och Stömsnes (2003) visat sig 

vara viktigast med upplärning och undervisning på ett ändamålsmässigt sätt. 

 

Till största del hade kontakten mellan sjuksköterska och anhöriga handlat om att ge och 

få information, dock verkade det vara mer viktigt för de anhöriga att de fick den 

uppmärksamhet som sjuksköterskorna gav under en lärande situation (Kirkevold & 

Strömsnes, 2003). 

 

Vårdande 

 

Enligt Strömberg (1991) är synonymerna till vårda; ansa, ha hand om, övervaka, bevaka 

och tillvarata. Grundmotivet till vårdande, caritasmotivet, är medmänsklig kärlek, 

medlidande och barmhärtighet. Om inget lidande existerade och medmänniskor inte 

blev berörda av lidande, skulle det inte existera något vårdande. Allt vårdande borde ha 

ett etiskt perspektiv, grunden för ett etiskt perspektiv kommer från tro, hopp och kärlek. 

Genom att inta en kärleksfull attityd kan vårdaren ge en upplevelse av tro och hopp till 

den sjuke (Eriksson, 1986; Wiklund, 2003). En god människa utgår från sig själv, med 

det menas att hon identifierar sig med sina medmänniskor. Den goda människan anser 

att det är viktigt att medmänniskor lever ett bra liv, och den goda människan är nöjd om 

det går bra för medmänniskan. Den innebär även om det går dåligt för medmänniskan så 

mår den goda människan dåligt detta kan sägas ligga till grund för vårdandet att vilja 

minska sin medmänniskas lidande. Vårdandets grundläggande substans går ut på att 

ansa, leka och lära. Där ansningen innebär ett kroppsligt välbehag och renhet. I leken 

skall tillit och tillfredsställelse ges och i leken uttrycks attraktion (Eriksson, 1986). 

 

”Att vårda innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande 

åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredställande, kroppsligt och andligt välbehag samt 

en känsla av utveckling i syfte att förändra upprätthålla, igångsätta, stödja 

hälsoprocesserna”  

(Eriksson, 1986, s. 21). 

 

När Eriksson (1986) beskrev begreppen ansa, leka och lära gjorde hon det utifrån att 

patientens behov skulle tillgodoses. I denna uppsats har begreppen använts för att 

beskriva det stöd anhörigvårdarna behöver för att orka vårda.  

 

Ansa   

 

Ansa innebär att vårda i en anda av värme, närhet och kärlek. Inom begreppet ansning 

ryms olika saker, exempelvis att göra konkreta handlingar som att rena och nära 

personen så att hälsan främjas och att olika kroppsfunktioner påverkas och skyddas. 

Men inom begreppet ansa ryms även mer subtila handlingar så som att ge stöd till att en 

medmänniksa att släppa svåra känslor samt att ge medmänniskor bekräftelse. Detta 

innebär att på ett andligt plan ge stöd till existentiella frågeställningar och att ge hjälp 

till att bearbeta dödsångest. Ansning kan ske med total kravlöshet till den andra 
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personen, vilken accepteras som den, den är fullt ut. Under ansningen gick 

sjuksköterskan utöver det givna och färdiga, såg ifrån sig själv och visade genom små 

handlingar omtanken om en medmänniska, det kunde även innebära att sjuksköterskan 

stälde krav och det kunde ibland bli nödvändigt att konfrontera personen för att 

medvetandegöra ett eventuellt destruktivt beteende (Eriksson, 1986; Wiklund, 2003). 

 

Leka 

 

Inom vården är leken ett viktigt inslag för att uppnå hälsa. Att leka är ett utryck för 

hälsa. Inom leken ryms övning, prövning, lust, skapande, allvar och önskningar. Leken 

kan utveckla en känsla av gemenskap och samhörighet. Genom leken kan lärdom och 

nya erfarenheter erhållas, men leken ger även ett ypperligt tillfälle till vila från stundens 

allvar. I leken ges människan möjlighet till att uttrycka sig själv och sina önskningar. 

Leken uttrycker lust och olika önskningar. Inom leken kan fantasi och verklighet 

förenas, den är skapande i situationer och ger alternativa möjligheter. I tanken prövas 

nya synsätt i olika situationer som till exempel vad skulle hända om. I detta finns även 

möjlighet till avdramatisering. Att leka är ett uttryck för hälsa och förutsätter att det 

finns utrymme (Eriksson, 1986; Wiklund, 2003). 

 

Lära  

 

Lärande innebär utveckling och förändring, att få ny förståelse genom att ta till sig ny 

kunskap och utveckla den till sin egen och inte enbart ett mekaniskt lärande av hur 

något utförs. Lärandet sker i samspelet med medmänniskor och relationen är av yttersta 

vikt. I lärandet finns det utveckling, och det innebär inte enbart ett lärande av 

tillvägagångssätt. Människor har större benägenhet att ta till sig fakta från personer de 

uppfattar som betydelsefulla på ett personligt plan. Inom lärandet ryms även att lära sig 

sköta praktiska saker men även att hantera och uttrycka känslor och att avleda ångest 

(Eriksson, 1986; Wiklund, 2003). 

 

Vårdrelationen 

 

I den mellanmänskliga relationen utvecklas människor. I en vårdrelation skapas 

möjlighet till växt, då personen ges möjlighet att uttrycka  begär, problem och behov. 

En bra vårdande relation ger en bra vårdprocess.  Om vårdrelationen inte är bra 

förminskas vårdandet och blir till ett utförande av moment. I den vårdande relationen 

skapas en vårdgemenskap, inom den ryms begrepp som ansande, lekande och lärande 

och den präglas av tro, hopp och kärlek. Vårdandet kan inom dessa ramar ske med en 

genuin etisk hållning (Wiklund, 2003). 

 

En vårdrelation är osymmetrisk, det vill säga att vårdaren har genom sitt yrkeskunnande 

en maktposition gentemot patienten. Det är viktigt att vårdaren reflekterar över hur 

makten används, för att vården inte skall bli oetisk. För att vårdrelationen skall bli bra 

krävs det ömsesidighet från bägge parterna, att vårdaren är tillgänglig för patienten och 

att patienten tar emot vårdarens erbjudande och bjuder in vårdaren i sin värld. Vårdaren 
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erbjuder patienten stöd, men får samtidigt vara lyhörd och inte tränga sig på patienten 

utan får invänta en inbjuda, vårdaren ger heller inte mer än vad som är rimligt 

(Wiklund, 2003). Att patienten bemöts på ett adekvat sätt och att inte patientens 

integritet skadas är viktigt, detta kan göras om relationen äger rum på ett 

mellanmänskligt plan. I en bra vårdrelation växer patienten. Att patienten får utrymme 

till växt är viktigt, detta innebär dock inte att patienten lämnas ensam, då det kan 

innebära att patienten känner sig övergiven. Utan att ge utrymme i detta sammanhang 

innebär att patienten bekräftas för den individ som den är. Det innebär även att 

sjuksköterskan finns med i processen genom att uppmuntra och ge stöd då det behövs. 

Samtidigt får vårdaren vid behov konfrontera patienten för att göra patienten 

uppmärksam på vad som kan behöva förändras (Wiklund, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING  

 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan skall tillvarata de 

anhörigas kunskaper och erfarenheter, hon/han skall även sörja för deras talan och 

önskemål. När en person drabbas av en svår sjukdom blir det en stor omställning för de 

anhöriga. Många anhöriga tar på sig rollen som vårdare. Anhörigvårdarna har lite 

förberedelse inför rollen som vårdare och de får många gånger dåligt socialt stöd. De 

tvingas lära sig hur system fungerar och lära sig praktiska vårduppgifter. För  

anhörigvårdarna blir detta ett stort känslomässigt engagemang som de bär med sig 

dygnet runt, då de hela tiden sätter någon annans behov före sina egna. Detta är inte ett 

normalt förhållande mellan makar eller mellan föräldrar och barn. Alla kan drabbas av 

att bli vårdare till en anhörig, svåra sjukdomar drabbar alla. Men hur reagerar människor 

när det sker någon nära dem, någon som de älskar. När de anhöriga tar den vårdande 

rollen så innebär det en betydande förändring för dem. Många av anhörigvårdarna går 

till det extrema för att ge en kreativ och fantasirik vård till sina anhöriga. De tvingas lära 

sig nya färdigheter, bli starka förespråkare, allt detta samtidigt som de försöker gå 

vidare med sina liv. De som står anhörigvårdarna närmast är anhöriga, sjuksköterskor 

och socialarbetare. Hur orkar dessa anhörigvårdare fortsätta vårda år ut och år in. Vilka 

behov har anhörigvårdare, vilket stöd behöver de för att fortsätta orka vårda. På vilket 

sätt kan sjuksköterskor och andra stödja dem, hjälpa dem med dessa behov, för att de 

skall orka fortsätta vårda. 

 

SYFTE  

 

Syftet med denna uppsats var att beskriva behov som anhörigvårdarna har, samt att 

beskriva vilket stöd professionella vårdare kan ge för att tillgodose dessa behov. 
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METOD 

 

Litteratursökning 

 

Denna litteraturstudie är kvalitativ och bygger på granskning av vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna som användes hittades på chinal i den första sökningen användes sökorden 

family-caregivers + nursing + qualitative. Begränsningarna per reviewed, enbart vuxna 

och att artiklarna skulle vara skrivna mellan åren 2000-2008 användes för att precisera 

sökningen. Den första sökningen resulterade i 61 artiklar, varav 20  artiklarna valdes ut 

för närmare granskning. De artiklar som valdes bort utgick för att de inte svarade på 

syftet, var skrivna om länder som var kulturellt för olika vårt eget eller för att abstract 

saknades. En andra litteratursökning gjordes denna gång med sökorden family-

caregivers + help + nursing + qualitative. Begränsningarna per reviewed och enbart 

vuxna användes för att precisera sökningen. I denna andra sökning gjordes först ett 

försök med att även använda begränsning för årtal men detta lede till få artiklar, 

sådärför var det inga årtalsbegränsningar i den andra sökningen. Den andra sökningen 

gav 14 artiklar och efter den första genomgången valdes 5 av dessa 14 artiklarna ut. De 

artiklar som valdes bort utgick för att de handlade om ämnen som var orelevanta i 

jämförelse med syftet eller att det saknades abstract. 

De 25 artiklar som återstod genomgick en granskning avseende kvalité och innehåll, 

efter denna sista genomgång återstod 8 artiklar.  

  

Analys 

 

De 8 artiklar som valdes ut till arbetet genomgick en analys som är baserad på metoden 

att göra en litteraturöversikt. Metoden har som mål att visa på kunskapsläget kring ett 

visst vårdvetenskapligt område. Detta innebär att ta reda på befintlig forskning inom ett 

visst område, detta  för att få en uppfattning om vad som tidigare har studerats (Friberg, 

2006). 

Först lästes alla artiklar igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om vad de 

enskilda studierna handlade om, under läsningen beaktades varje artikels egenvärde. 

När författaren fått en uppfattning om vad de enskilda artiklarna hade att säga, lästes 

artiklarna igenom ett antal gånger till för att hitta meningsbärande enheter i artiklarna. 

Sedan jämfördes de meningsbärande enheterna från de olika artiklarna för att hitta 

likheter och olikheter emellan dem. Materialet sammanfördes sedan till teman och 

subteman. Efter det sammanfördes temanen och subtemanen till ett resultat. 

 

RESULTAT 

 

Analysen resulterade i två teman och sex subteman. I det första temat ”Stöd i 

vårdandet” identifierades tre subteman; ansa- att ge praktiskt och emotionellt stöd, stöd 
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till lek och stöd genom lärande. I det andra temat ”Vårdrelationen” identifierades tre 

subteman; roller, delaktighet och bekräftelse.  

 

 

Teman Subtema 

Stöd i vårdandet Ansa- att ge praktiskt och emotionellt stöd 

Stöd till lek 

Stöd genom lärande 

Vårdrelationen  Anhörigvårdarnas och sjuksköterskornas 

rollfördelning 

Anhörigvårdarnas delaktighet 

Anhörigvårdarnas behov av bekräftelse 

Tabell 1: Redovisning av huvudteman och subteman. 

 

 

Stöd i vårdandet 

 

I detta tema presenteras det stöd anhörigvårdarna efterfrågade utefter olika typer av 

fysiska, psykiska och kognitiva behov. Vissa önskade mer hjälp till omvårdnad både 

dag och natt, andra upplevde att bördorna bara blev fler och fler. Högt upp på 

anhörigvårdarnas önskelista fanns information och rådgivning. 

 

Ansa- att ge praktiskt och emotionellt stöd  

 

Enligt Eriksson (1986) ryms det ett flertal olika dimensioner i begreppet ansa. Först och 

främst handlar det om den praktiska dimensionen där människan renas och vårdas. Den 

andra dimensionen är mer subtil och innebär stöd till att frigöra från svåra känslor och 

ge stöd till existentiella frågeställningar. Inom begreppet ryms även stöd till att frigöra 

från destruktivt beteende (Eriksson, 1986). Det var många anhörigvårdare som önskade 

mer hjälp till praktisk vård än vad de fick. Då anhörigvårdarna påpekade att de hade 

behov av mer praktisk hjälp till den beroende personen i hemmet, kunde de i stället 

erbjudas kontakt med stödgrupper, trots att det inte var detta de önskade. 

 

All I´m saying is I don´t need a support group. That is`nt what I need. All I need is 

physical (help). I need physical help”. 

 (McKeever & Ward-Griffin, 2000, s. 98). 

 

Anhörigvårdarna upplevde ofta att bördorna var för stora för att hanteras av dem. De 

upplevde även att bördorna bara blev fler och fler och att deras tid inte räckte till dessa 

ökade bördor. Ett problem var att många anhörigvårdare hade svårt att be om hjälp från 

olika typer av människor runt omkring dem, så som övriga anhöriga och vårdpersonal 

till den beroende personen i hemmet. Om anhörigvårdarna fick  praktiskt stöd 

uppskattades detta högt. Anhörigvårdare som fick mer praktiskt stöd kunde oftare 

fortsätta med sina egna aktiviteter som de tidigare utfört innan de blev anhörigvårdare, 

detta kunde öka anhörigvårdarnas livskvalite (Rawlings, 1991; Proot et. Al; McKeever 
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& Ward-Griffin, 2000; Ducharme & Trudeau, 2002). Det var också viktigt att det stöd 

anhörigvårdarna erbjöds sträckte sig över hela dygnet. Fick de sova på natten så klarade 

de dagarna mycket bättre (Proot, et. Al, 2003). 

  

” I was able to sleep, I did get some rest during that time… Night care is very importent 

in my opinion. I even think you can cope much better during the day when you have 

regular night care” 

 (Proot, et. Al, 2003, s. 119). 

 

Vård i hemmet kunde leda till att anhörigvårdarna blev utmattade vilket i sin tur kunde 

leda till utbrändhet och en ökad sårbarhet hos anhörigvårdarna (Proot et. Al, 2003). 

Författarna menade också att anhörigvårdarna ofta upplevde svårighet med att visa  

känslor, vilket bland annat berodde på att de var rädda för att såra den beroende 

anhöriga. Andra faktorer som påverkade anhörigvårdarnas sårbarhet negativt var om de 

fick restriktioner i sina aktiviteter, att de var rädda och upplevde rädsla, att de insåg och 

upplevde döden och dödsfall på nära håll samt brist på stöd. (Ducharme & Trudeau, 

2002; Rawlings 1991; Proot et. Al, 2003). Bristen på stöd kunde vara från anhörig, 

vänner och sjukvården men även från den beroende anhörige, för om anhörigvårdarna 

inte upplevde att de fick stöd från den beroende personen i hemmet, blev de osäkra på 

hur de på bästa sätt skulle hjälpa till och om det de gjorde var  tillräckligt bra (Proot et. 

Al, 2003). Prott et. Al (2003) hade i sin undersökning med en anhörig som sa att den 

största bördan satt mitt mellan hennes öron. Prott et. Al, (2003) beskrev även 

anhörigvårdare som sa att det var mer än vad de klarade av, medan andra uttryckte det 

som att hemmet hade blivit som ett fängelse. 

 

”not being able to smile anymore”. 

(Rawlings, 1991, s. 215) 

 

Anhörigvårdare upplevde ett stort behov av stöd och hjälp för att kunna visa och hantera 

känslor. Anhörigvårdare kunde behöva psykiatriskt stöd för att bearbeta känslor som 

dök upp under och efter vårdandet av sina anhöriga. Många anhörigvårdare önskade 

även tips och hjälp för att kunna förutse vad som kunde ske (Ducharme & 

Trudeau,2002; Rawlings 1991; Proot et. Al, 2003). Att anhörigvårdarna fick hjälp till att 

visa känslor så att de kunde stå upp för sig själva var av stor vikt (Ducharme & 

Trudeau, 2002). En länk till välbefinnande var hopp, anhörigvårdarna kunde finna detta 

hopp genom att de fann meningen i vårdandet (Rawlings, 1991). För att hjälpa 

anhörigvårdarna att finna meningen med vårdandet kunde en metod som Ayress (2000) 

forskat om i en studie användas. Författaren kom fram till att för att finna mening och 

integrera vårdandet i sina liv kunde sjuksköterskan i samtal med närstående använda sig 

av tankestrategier. Författaren benämnde dessa strategier förväntningar, förklaringar och 

strategier. Förväntningarna kom fram genom anhörigvårdarnas livserfarenhet och 

användes för att förutsäga vad som skulle kunna ske. Förklaringarna baserades  på 

anhörigvårdarnas moral, livsfilosofi och deras åsikter om sig själva  och omvärlden, 

användes som förklaring för vad som tidigare skett, vad som sker nu  och för vad som 

kunde komma att ske. Strategier användes som planer för att fullfölja förväntningarna 

och som lösning på upplevelser. De olika tankestrategierna går in i varandra och de 

påverkar inbördes varandra. Förväntningarna påverkade förklaringarna samtidigt som 

förväntningarna påverkade strategierna och förklaringarna påverkade de möjliga 
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strategierna. Även Rawlings (1991) nämnde mening som något viktigt för 

anhörigvårdarna då detta kan hjälpa dem finna hopp. För att motverka anhörigvårdarnas 

sårbarhet behövde de finna en balans mellan vårdbörda och kapacitet (Ducharme & 

Trudeau, 2002; Rawlings 1991; Proot et. Al, 2003). Att hjälpa anhörigvårdare så att de 

fick ett positivt synsätt och hjälpa dem så att de såg och förstod att de var kompetenta 

och att de gjorde så gott de kunde stärkte anhörigvårdarna i deras vårdande (Ducharme 

& Trudeau, 2002). 

 

 ” talking about it whit a stranger did me some good, and her suggestion that I try out a 

new strategy, that was the biggest thing” 

(Ducharme & Trudeau, 2002, s. 707) 
 

Om anhörigvårdarna fick hjälp med att ändra eller förstärka redan existerande 

copingstrategier med nya infallsvinklar som till exempel kognitiv förändring vilket 

innebar att förändra synsättet på situationen, kunde  detta minska deras sårbarhet 

(Ducharme & Trudeau, 2002).  

  

“ Me, I always saw the dark side of things, but the nurse made me see that you can’t 

just focus on the dark side”. 

(Ducharme & Trudeau, 2002, s. 708) 

 

Stöd till lek  

 
Vårdandet tog ofta så mycket energi att det inte fanns någon tid över till de aktiviteter 

som skänkte lycka i livet (Rawlings, 1991). Anhörigvårdarna pratade om en tid utan 

stress och oro. En tid då de kunde fortsätta med sina egna aktiviteter en tid då de kunde 

vara bara sig själva. Det var nödvändigt att anhörigvårdarna fortsatte med sina egna 

aktiviteter, aktiviteter som inte hade med den sjuke att göra. Andrummet gav även 

anhörigvårdarna en lättnad, en omväxling i vårdandet. Många anhörigvårdare beskrev 

andrummet överväldigande positivt och viktigt, de behövde inte någon längre tid för sig 

själva, en dag eller en timme, så de kunde göra vad de själva önskade, var tillräckligt 

(Perry & Bontinen, 2001; Rawlings, 1991; Proot et. Al, 2003). Enligt Perry och 

Bontinen (2001) gav en veckas frist, ett andrum från vårdandet och  anhörigvårdarna 

fick möjlighet till vila, träffa gamla och nya bekanta och att bara ta hand om sig själva. 

Författarna menar att anhörigvårdarna var i stort behov av denna frist.  

 

”You just have to have some relife… even if you love a person dearly, you just need 

sometime away from that routine or you will go bonkers”  

(Rawlings, 1991, s. 217). 

 

” entirely for myself. No one there will ask how my husband is, it´s just for me only. And 

I´m looking forward to it” 

  (Proot, et. Al, 2003, s. 118).  

 

Enligt många anhörigvårdare var det särskilt bra med en frist då de själva blev sjuka och 

inte hade möjlighet eller ork att ta hand om sin beroende anhörige (Perry & Bontinen, 

2001). Fristen gick ofta ut på att de sjuka anhöriga var på kortidsuppehåll på olika 
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ställen, och anhörigvårdarna upplevde att detta även var bra för den beroende anhörige 

som kom ut och fick möjlighet till socialisation och stimulering tillsammans med andra. 

Efter fristen upplevde anhörigvårdarna att den beroende anhöriga var nöjd och tillfreds 

(Perry & Bontinen, 2001). 

 

Stöd  genom lärande 

 

Om anhörigvårdare fick för lite information och förberedelse inför vårdandet upplevde 

de ofta sårbarhet och rädsla. Det var många anhörigvårdare som upplevde att de 

professionella vårdarna gav otillräcklig och oäkta information (Rawlings, 199; Proot et. 

Al, 2003). 

Anhörigvårdare utryckte ett stort behov av undervisning från de professionella vårdarna, 

de önskade information om olika sätt att lätta på vårdbördan, tips angående det praktisk 

vårdandet och kunskap om hur de skulle hantera känslor. Anhörigvårdarna önskade att 

informationen skulle ges på ett taktfullt, vänligt och ärligt sätt (Rawlings, 1991; Proot 

et. Al, 2003). 

 

”One thing I don’t like, though, is the kind of people that tell me what they think I want 

to hear” 

 (Rawlings, 1991, s. 217). 

 

Vårdrelationen 

 

Anhörigvårdarna var i stort behov av en god, fungerande relation till de professionella 

vårdarna. Viktiga faktorer för en god vårdrelation var; vilka roller anhörigvårdaren och 

den professionella vårdaren hade gentemot varandra, i vilken utsträckning 

anhörigvårdaren kunde vara delaktig och slutligen var behovet av att bli bekräftad en 

viktig del i en god relation.  

 

Anhörigvårdarnas och sjuksköterskornas rollfördelning 

 

Johnston (2003) menar att förhållandet mellan anhörigvårdare och sjuksköterskor var 

komplext och dynamiskt. Enligt McKeever & Ward-Griffin, (2000) och Ward-Griffin 

(2001) så kunde förhållandet ta en av fyra skepnader; sjuksköterska-hjälpare, arbetare-

arbetare, ledare-arbetare eller sjuksköterska-patient. Dessa olika rollfördelningar 

påverkade också det stöd som anhörigvårdaren fick av sjuksköterskan. Sjuksköterska-

hjälpare förhållandet var det som de flesta började med. I detta förhållande utförde 

sjuksköterskan det mesta av omvårdnaden och anhörigvårdaren assisterade. Det var det 

mest ovanliga förhållandet, även om de flesta började i det. Sjuksköterskor i 

förhållandet tog sig tid att vårda, ofta gav sjuksköterskorna mer vård i jämförelse med 

vad deras ledning sa att de skulle. Sjuksköterskorna försökte sällan lägga över vårdandet 

på de anhöriga vårdarna, utan de anhöriga vårdarna fick deltaga i den vård de önskade, 

vilket sjuksköterskorna stöttade dem i (McKeever & Ward-Griffin, 2000; Ward-Griffin, 

2001). Den andra rollfördelningen benämndes arbetare-arbetare, i ett tidigt stadium av 

relationen var många i detta förhållande. Sjuksköterskorna försökte arbeta med 
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anhörigvårdarna som arbetskamrater detta för att erkänna anhörigvårdarnas expertis på 

ett kontrollerat sätt. Sjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt att skapa ett 

förhållande med anhörigvårdarna och dela med sig av information så att rätt beslut 

fattades när sjuksköterskorna inte var närvarande. De flesta sjuksköterskor förväntade 

sig att anhörigvårdarna skulle lära sig utföra olika tekniska moment. De försökte få 

anhörigvårdarnas förtroende för att kunna delegera över arbetet på dem. Detta 

förhållande la mycket ansvar på anhörigvårdarna som ofta kände sig tvingade att utföra 

uppgifter de inte kände sig kompetenta att utföra (McKeever & Ward-Griffin, 2000; 

Ward-Griffin, 2001). 

 

I det tredje förhållandet agerade sjuksköterskan som ledare medan anhörigvårdaren 

agerade arbetare, detta var det vanligaste förhållandet mellan anhörigvårdare och 

sjuksköterskor. Sjuksköterskan agerade ledare som övervakade arbetaren 

(anhörigvårdaren). De flesta anhörigvårdare accepterade detta, vissa ogillade det dock, 

då det förvirrade dem och de blev ledsna då sjuksköterskan reducerade sin tid och sitt 

engagemang hos dem. Sjuksköterskornas oro över anhörigvårdarna i detta förhållande 

existerade knappt, de oroade sig inte på grund av att de ansåg att anhörigvård var en 

familjeanlägenhet som skulle stanna inom familjen (McKeever & Ward-Griffin, 2000; 

Ward-Griffin, 2001). I det sista förhållandet så agerade sjuksköterskan som 

sjuksköterska medan anhörigvårdaren tog rollen som patient. Anhörigvårdaren fick 

rollen som patient på grund av det tunga vårdarbete de utfört vilket lett till fysisk och 

känslomässig utmattning, social isolering och spända familjeförhållanden. En del fick 

sjukdomar som bland annat hjärtproblematik och de flesta kategoriserade sig som 

kroniskt trötta och extremt spända. De kände även att de var tvungna att ignorera sin 

egen hälsa på grund av sin beroende anhörige. Det uppstod en konflikt, på grund av att 

sjuksköterskan var tvungen att fördela sitt stöd mellan patienten och anhörigvårdaren 

(McKeever & Ward-Griffin, 2000; Ward-Griffin, 2001). Många anhörigvårdare var 

oroliga och hade svårt att fullfölja rollen som vårdare på grund av oro. Det som oroade 

dem mest var den beroende personens hälsa, tät följt av oro över den vård som den 

sjuke fick från de professionella vårdarna, att de inte skulle få den vård de behövde eller 

att de skulle bli åsidosatta och att deras behov inte skulle tillgodoses (Li, 2003). 

 

Anhörigvårdarnas delaktighet 

 

En del  av de professionella vårdarna hade brister i sin helhetssyn på både patient och 

anhörigvårdare, vilket kunde innebära att de enbart såg den uppgift som skulle 

genomföras. De missade att se till helheten och risken var då att de missade att både 

patient och anhörigvårdare var deprimerade (Rawlings, 1991). 

 

”Sometimes I need advice about other things and it’s hard to get that advise, too… They 

call, they come and they leave” 

(Rawlings, 1991, s. 216). 

 

Det fanns de anhörigvårdare som kände att de hade förlorat kontrollen över sina liv. När 

de förlorade kontrollen över sina liv kunde det leda till att de kände sig underlägsna. För 

att motverka detta var det viktigt att anhörigvårdarna räknades till de som vårdade och 

fick vara delaktiga i de beslut som fattades angående den sjuke anhörige (Ducharme & 
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Trudeau, 2003). En anhörigvårdare som Ducharme & Trudeau (2003) hade med i sin 

artikel sa att hon enbart kände sig som en tjänare. Anhörigvårdarna behövde stöd så att 

de kunde återfå och behålla kontrollen över sina liv, och att de kunde uppleva att det var 

de som hade makt över situationen. Detta kunde göras genom att anhörigvårdarna fick 

vara med och bestämma vilken del av vården de ville vara delaktiga i, detta beslut bör 

stödjas och erkännas av de  professionella vårdarna. Anhörigvårdarna behövde även 

hjälp med att sätta gränser för vad de hade förmåga att göra i omvårdnaden (Proot et. 

Al, 2003; McKeever & Ward-Griffin, 2000). De professionella vårdarna bör bemöta 

anhörigvårdarnas beslut med respekt och visa respekt för den vård de valde att utföra. 

Detta för att ge emotionellt stöd i deras val. Anhörigvårdarnas behov bör dessutom 

bemötas på ett adekvat vis. För att ge ett adekvat emotionellt stöd kunde de 

professionella vårdarna hjälpa dem att behålla kontrollen och hjälpa dem så att de fick 

en realistisk syn på vad de kunde göra för sin sjuke anhörige. Om anhörigvårdarna inte 

kände att deras behov bemötes drog de sig bort från det ostödjande förhållandet (Proot, 

et. Al. 2003; McKeever & Ward-Griffin, 2000; Rawlings, 1991). Om anhörigvårdarna 

kände sig nöjda och tillfreds och hade positiva känslor inför den vård de utförde för sin 

sjuke anhörige, kunde det minska deras sårbarhet. 

 

”That gives a peace of mind”  

(Proot, et al. 2003, s. 118). 

 

Anhörigvårdarnas behov av bekräftelse  

 

Det var viktigt med ett bra bemötande för att ett förtroende skulle växa fram. Hur den 

professionella vårdaren presenterade sig var viktigt för att skapa ett förtroende. Att 

sjuksköterskan lyssnade och gav uppmärksamhet till anhörigvårdaren uppskattades 

högt, anhörigvårdarna uppskattade även att den de fick hjälp av var kompetent 

(Ducharme & Trudeau, 2002). Ducharme & Trudeau, (2002) beskrev en kvinna som 

berättade om en sjuksköterska som hon kände sig bekväm med och fick förtroende för; 

sjuksköterskan var förstående, kunskapsrik och visade anhörigvårdaren på rätt väg, 

vidare beskrevs sjuksköterskan som en som var lätt att tala med och att anhörigvårdaren 

uppskattade sjuksköterskans närvaro. Det är dock inte alla anhörigvårdare som tyckte 

om att sjuksköterskorna visade detta intresse utan de ansåg att sjuksköterskorna pratade 

och la sig i för mycket om de försökte skapa en relation till anhörigvårdarna. De 

upplevde i dessa fall sjuksköterskan som oäkta och falsk.  En av de viktigaste saker 

sjuksköterska kunde ge en patient och dennes anhörigvårdare var vänlighet och respekt, 

genom att de talade och lyssnade på dem så gav sjuksköterskan emotionellt stöd till 

anhörigvårdaren och patienten. Det var viktigt att sjuksköterskan bekräftade att patient 

och anhörigvårdare var unika personer. Det fanns vissa saker som en sjuksköterska 

kunde tänka på vid mötet med anhörigvårdare; att ett leende gjorde mycket, att de var 

sig själva och att de vara vänliga, att de tilltalade anhörigvårdaren och den beroende 

anhörige på ett respektfullt sätt, att de gav en kärleksfull vård och att de visade på ett 

äkta deltagande (Ducharme & Trudeau 2002; Proot et. Al, 2003; Johnston, 2003). 

 

”The homecare. Because they also talk with me. And it isn’t like they just come in  for 

care and leave again. We usually have a conversation”. 

(Proot et al. 2003, s. 119) 



 13 

 

För att kunna ta emot hjälp var det viktigt för anhörigvårdarna att de kände sig bekväma 

med den de fick hjälp av. Det var den professionella vårdarens ansvar att skapa en 

vårdrelation med anhörigvårdarna. Denna kontakt kunde vara medvetet eller omedvetet 

skapad, kontakten var basen i en social process som kunde hjälpa anhörigvårdarna att 

förverkliga sina behov av hjälp, hopp och lycka (Ducharme & Trudeau, 2002; 

Rawlings, 1991). I början av sin roll som vårdare var det många anhörigvårdare som 

sökte kontakt med sin omgivning för att få sina behov tillgodosedda, tyvärr så gjorde de 

i dessa försök, många dåliga kontakter, som inte var stödjande för dem. Det var viktigt 

att anhörigvårdarna fick bra kontakter som blev värdefulla källor. Det var även viktigt 

för anhörigvårdarna att de kunde komma i kontakt med de professionella vårdarna 

mellan deras besök (Rawlings, 1991; Ducharme & Trudeau, 2002).  

 

Diskussion 

 

Diskussionen består av tre delar; metoddiskussion, resultatdiskussion och praktiska 

implikationer. I metoddiskussionen diskuteras valet av artiklar och valet av 

analysmetod. I resultatdelen diskuteras analysresultatet. I slutsatsen diskuteras vad som 

kommit fram i resultatet. I den praktiska implikationen redovisas förslag på hur 

sjuksköterskan kan  stödja de vårdande anhöriga.  

 

Metoddiskussion 

 

Valet av metod föll på en kvalitativ litteraturöversikt, detta för att få en uppfattning av 

vad som tidigare har studerats inom ämnet. Det var svårt att hitta bra kvalitativa artiklar 

som svarade på syftet till studien. Detta kan ha gjort att resultatet blivit ensidigt,  men 

känslan jag har är att resultatet har pekat åt samma håll. De olika forskningsartiklarna 

som resultatet bygger på  tog upp liknande frågeställningar, och de resultat de kom fram 

till var liknande. Det var ingen av dem som pekade åt något helt annat håll. Min 

bedömning är att andra texter inte hade kunnat användas för att uppnå syftet. Sökning 

gjordes även på kvantitativa artiklar, men få eller inga av de artiklar som kom fram vid 

sökningen svarade på syftet.  

 

När temanen väl var färdiga var det lätt att knyta dem till  vårdvetenskapliga begreppen  

vilka jag även använt i resultat diskussionen för att göra allt tydligare och för att den 

röda tråden skall bli lätt att följa.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att beskriva behov som anhörigvårdare har samt att 

beskriva det stöd professionella vårdare kan ge för att tillgodose dessa behov. Detta 

gjordes genom att bland annat använda de vårdvetenskapliga begreppen ansa, leka och 

lära. 
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Det som är mest tydligt inom begreppet ansa är de konkreta handlingarna som att rena 

och nära människan (Eriksson, 1986) Dessa begrepp är lätta att koppla till det faktum att 

många anhörigvårdare vill ha mer stöd till praktiska handlingar som till exempel någon 

som hjälper dem med att tvätta och duscha den beroende anhöriga. Detta är ett stöd som 

borde vara lätt att åstadkomma genom att de får mer praktisk hjälp. 

Något som inte blir lika tydligt men som dock finns är att inom begreppet ansa ryms 

även att ge stöd till att frigöra från svåra känslor och ge bekräftelse (Eriksson, 1986) 

Även dessa begrepp är lätta att koppla till att anhörigvårdare ofta lider av att de har svårt 

för att visa sina känslor, detta är något en sjuksköterska bör ha i åtanke och försöka 

stödja anhörigvårdaren med. Kanske genom att anhörigvårdaren får förtroende för 

sjuksköterskan så att de kan föra en dialog, där anhörigvårdaren får prata av sig och på 

så sätt komma närmare sina känslor. Sjuksköterskan kan också förmedla kontakt med 

andra professioner som kan stödja anhörigvårdaren avseende behovet av känslomässigt 

stöd. Anhörigvårdare behöver även stöd både från sjuksköterskan och den beroende 

personen i hemmet för att förstå att det de gör är gott nog och att de duger. Detta är 

något en sjuksköterska kan göra genom beröm, men kanske även genom att försöka ge 

en hint till den beroende anhörige, så att den förstår att anhörigvårdaren är i behov av 

beröm. Ett annat sätt att stödja anhörigvårdarna så att de skall förstå att de duger är att 

hjälpa dem förstärka sina copingstrategier, detta bör kunna göras genom samtal. 

Sjuksköterskan kan även ibland behöva hjälpa anhörigvårdaren med att finna en balans 

mellan vårdbördan och den egna kapaciteten. Risken är annars att anhörigvårdaren sliter 

ut sig.  Detta kan jämföras med hur en trädgårdsmästare beskär trädgården för att den 

skall växa och frodas (Eriksson, 1986). Detta finns även med i begreppet ansa där det 

ibland kan bli nödvändigt att konfrontera en person för att ge stöd till att stoppa ett 

destruktivt beteende. Att stoppa destruktivt beteende står dessutom med i 

socialtjänstlagen (Minell, 2001), socialtjänsten kan inte tvinga, men de kan försöka 

övertala personer att ta emot hjälp. Sjuksköterskor kan även försöka ge stöd åt 

anhörigvårdaren på ett andligt plan genom att ge stöd till att hantera existentiella 

problem och dödsångest. Detta kan göras genom att förstärka coopingstrategier 

exempelvis genom samtal. Att de har en dialog/diskussion om svåra saker, att lätta på 

sina funderingar och sätta ord på dem kan räcka långt. 

 

Anhörigvårdare behöver vila från stundens allvar och egen tid då de kan göra enbart det 

de önskar. Denna tid behöver inte vara så lång, utan de flesta har sagt att det räcker med 

en timme, eller en dag. Det kan vara bra om sjuksköterskorna försöker stödja 

anhörigvårdarna så att de vågar ta sig tid till denna frist. Det är många anhörigvårdare 

som är oroliga för sina beroende anhöriga när de inte är i närheten av dem, det är viktigt 

att de vet att de beroende anhöriga är trygga även om anhörigvårdaren inte är med. Men 

det är även många som anser att fristen är positiv för den beroende anhöriga som får lite 

mer stimulans än vad anhörigvårdaren kan erbjuda i hemmet.  

 

Anhörigvårdarna har även påpekat att fristen är bra då de själva blir sjuka och inte kan 

ta hand om sin beroende anhöriga, detta låter bra, men jag känner mig lite tveksam, 

självklart är det bra att de får hjälp när de är sjuka. Dock anser jag att fristen även 

behövs när de är friska så att de kan utnyttja fristen på det de tycker om att göra, så de 

får den vila de såväl behöver.  
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Anhörigvårdarna behöver även en frist i samtalsämnen, de vill att någon först och 

främst frågar hur det är med dem, inte hur det är med den beroende anhörige, detta är 

lätt att glömma bort för alla inblandade. Ofta är den första frågan och resten av samtalet 

om den sjuke anhörige, det kan leda till att anhörigvårdaren förlorar sin egen identitet 

och ”bara” blir till den som vårdar. Om anhörigvårdaren har en aktivitet som den gör 

bara för sig själv, där den träffar andra så kan det vara så att anhörigvårdaren själv får 

stå i centrum. En aktivitet där anhörigvårdaren får frågor om sig själv, det är viktigt för 

alla människor med en egen identitet. Detta är lätt för alla att glömma av, även av 

anhörigvårdaren själv, som till slut vänjer sig vid att ha en vårdar identitet, det är därför 

nödvändigt att sjuksköterskan försöker bryta detta, så att anhörigvårdaren får en egen 

identitet, både under vårdandet och när vårdandet är över och anhörigvårdaren behöver 

gå vidare med sitt eget liv. Kirkevold och Stömsnes (2003) skrev att anhörigvårdarna 

tyckte mycket om uppmärksamheten de fick i lärandesituationerna, detta kan var något 

att tänka på, att anhörigvårdarna också vill ha uppmärksamhet, de vill kanske också att 

någon tar hand om och visar dem uppmärksamhet. 

 

Anhörigvårdare behöver få undervisning från sjuksköterskor för att klara av vårdandet, 

det de önskar sig mest är kunskap för att lätta på vårdbördan. Detta är något 

sjuksköterskor kan försöka ge på ett pedagogiskt sätt. Men sjuksköterskor kan inte säga 

att exakt så här skall procedurer utföras, utan de kan ge undervisning och sedan får 

anhörigvårdarna ta till sig informationen de fått och göra den till sin egen, så att det inte 

blir ett mekaniskt lärande av procedurer. När lärandet genomförs så vill anhörigvårdarna 

få den på ett taktfullt vänligt och ärligt sätt, helt enkelt på ett humant sätt, detta borde 

inte vara allt för svårt att åstadkomma. Lärandet sker i ett samspel med medmänniskor. 

Människor har lättare att ta till sig information från människor som har betydelse för 

dem. Detta gör relationen mellan anhörigvårdaren och sjuksköterskan så viktig och 

kärnan blir då den vårdande relationen. Inom lärande ryms även att hantera känslor och 

att avleda ångest, detta är något sjuksköterskor kan försöka hjälpa anhörigvårdarna med 

och stödja dem i att finna meningen i vårdandet och hjälpa med att få hopp. Detta kan 

enligt Ayress (2000) göras genom att förväntningar, förklaringar och strategier används. 

Jag anser att dessa begrepp är bra. I förväntningar kan man diskutera vad som förväntas, 

vad man tror kommer att ske om man gör på ett visst sätt, och även titta på alternativa 

sätt. I förklaringarna ser man vad som skett efter att något inträffat, var det en bra 

lösning på problemet. I strategier så kan man se på alternativa sätt att göra saker på, 

vilken strategi är bäst i just detta fallet. Att tänka på det här sättet är bra då man får en 

hypotes, testa hypotesen och tänka på alternativa sätt. 

 

Vårdrelationen är lika viktig mellan anhörigvårdare och sjuksköterska som mellan 

patient och sjuksköterska. Wiklund (2003) skriver att i det mellanmänskliga samspelet 

växer människor, det samma kan sägas om förhållandet mellan anhörigvårdare och 

sjuksköterska. Om förhållandet är bra kan båda parter växa och lära av varandra. 

 

Anhörigvårdare behöver känna att det är de som bestämmer i sitt liv, detta är något 

sjuksköterskor kan stödja anhörigvårdarna i. Sjuksköterskorna bör respektera 

anhörigvårdarnas beslut, samt stödja dem så att anhörigvårdarna vågar fatta egna beslut. 

För att anhörigvårdarna skall få detta stöd är det viktigt att de får vara med i besluten 

kring den beroende anhöriga, de bör även få bestämma vilken del av vården de vill 

utföra. Det är även viktigt att anhörigvårdarna känner sig positivt inställda till den vård 
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de utför och att sjuksköterskorna hjälper anhörigvårdarna så att de får en positiv 

inställning till vårdandet. Detta kan de få genom att sjuksköterskorna bekräftar för  dem 

att det de gör är tillräckligt och genom att de får avlastning med det som är för 

arbetsamt.  

 

I en del texter jag läst kan jag få känslan av att sjuksköterskorna ofta brister i 

helhetsperspektivet. I vissa fall ser sjuksköterskorna bara den uppgift som skall utföras 

och lägger inte märke till att både patient och anhörigvårdare mår dåligt. Det är 

skrämmande att läsa att visa bara ringer eller kommer och sedan snabbt går, detta finns 

det inget helhetsperspektiv i.  

 

För att ett bra förtroende skall kunna växa fram är det viktigt med bemötande, 

anhörigvårdare vill precis som andra människor bemötas med respekt och ödmjukhet. 

De vill att någon skall lyssna på dem och ge dem uppmärksamhet. Självklart finns det 

en annan sida av myntet med anhöriga som tycker att sjuksköterskor som försöker få ett 

förtroende att växa fram lägger sig i, det är bra om sjuksköterskan är lyhörd och låter 

dessa anhörigvårdare var i fred om det är möjligt. Det är överhuvudtaget i sådana här 

situationer viktigt att vara lyhörd både för sjuksköterskan, patienten och den anhöriga 

vårdarens skull, så att de får den hjälp de behöver, eftersom det kan var svårt för 

anhörigvårdaren att be om hjälp.  

 

Sammanfattningsvis önskar anhörigvårdarna att sjuksköterskorna skall vara sig själva, 

kunna ge ett leende, ha förmåga att lyssna, vara lyhörda, kompetenta, vänliga och 

uppmärksamma. De skall också ha förmåga att ge en kärleksfull vård. Det känns som att 

det inte borde vara allt för svårt att få till. 

 

En annan sak som är av stor vikt är att anhörigvårdarna känner sig bekväm med den de 

får hjälp ifrån, detta är också något som har med en god vårdrelation att göra, så om 

vårdrelationen är bra så löser sig många problem. De olika roller som växer fram mellan 

sjuksköterskor och anhörigvårdare är intressanta, men det känns som att ingen av dem 

är idealiska för någon av parterna. Utan det som verkar bäst är en flytande gräns där 

parterna växlar mellan de olika rollerna allt efter behov, för att få det att fungera är det 

viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för olika situationer. Det är viktigt att sjuksköterskan 

har en etisk hållning till sitt arbete, till patienten och till den anhörige vårdgivaren, då 

sjuksköterskan är i en makt position. Anhörigvårdarna är beroende av sjuksköterskorna, 

detta för att de behöver hjälp och att de behöver någon som lär dem nya färdigheter. Det 

kom även fram i resultatet att anhörigvårdarna är orolig över behandlingen de beroende 

anhöriga får från sjuksköterskor och andra. Det är även därför viktigt att en bra 

vårdrelation växer fram och att anhörigvårdarna får förtroende för sjuksköterskorna och 

deras kompetens så att de vågar lämna sina beroende anhöriga i deras vård. 

Vårdrelationen är osymmetrisk, vårdaren har i och med sitt yrkeskunnande makt över 

anhörigvårdaren och patienten (Wiklund, 2003). Det är vårdaren som skall motverka att 

anhörigvårdaren körs över, motverka att ett maktutnyttjande uppstår. 

 

Däremot frågar jag mig varför det finns så lite forskat om stöd till anhörigvårdare, när 

det finns så mycket om hur anhörigvårdare känner och vad de upplever. Vad jag 

upplever som en naturlig fortsättning efter att ha fått en uppfattning om hur 

anhörigvårdare upplever  vårdandet är hur och vilket stöd de vill ha. Detta är något som 
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jag hoppas det kommer att forskars mer om i framtiden, eftersom fler och fler vårdar 

sina anhöriga i hemmet.   

 

Praktiska implikationer 

 

 Att vara ärlig, att inte ge information som är positivt om det inte är positivt, 

anhörigvårdarna förstår mer än vad man tror. 

 

 Att även se anhörigvårdaren, att inleda en dialog med anhörigvårdaren för att 

bygga upp ett förtroende. 

 

 Vänlighet, ett leende gör mycket. 

 

 Prata med anhörigvårdaren om annat än sjukdomar och den sjuke anhörige. 

 

 Att inge kompetens och trygghet, så att anhörigvårdaren förstår att den sjuke 

anhörige är i trygga händer. 

 

 Respekt, respektera den sjuke och anhörigvårdaren. 
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Patients with 

Cancer and 

Family 

Caregiver 

Expectations. 

Författare 

Elizabeth 

Johnston. 

Tidskrift 

Oncology 

Nursing 

Forum, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiv 

Vårdvetensk

apligt 

Bakgrund 

Många 

sjuksköterskor 

blir mer 

medvetna om 

den andliga 

utmaningen 

det är att leva 

med cancer.  

Syfte 

Att avgöra 

vad patienter 

med cancer 

och de 

primära 

anhörigvårdar

na förväntar 

sig av 

sjuksköterskor

na med 

betoning på 

deras 

spirituella 

behov. 

Metod 

En 

deskriptiv, 

kvalitativ 

studie, 28 st, 

21 patienter 

och 7 

anhöriga 

intervjuades

, 

intervjuerna 

spelades in. 

Resultat 

Vänlighet, 

respekt, samtal, 

böner, sympati, 

psykisk närhet, 

professionalitet 

och äkthet vill 

de ha. 

Diskussion 

Vissa ville ha 

och vissa ville 

inte ha andlig 

vård. Många 

kom fram till 

att det inte var 

flera, icke 

religiösa sätt 

sjuksköterska

n kunde utföra 

andligvård på.  

Artikel 2; 
Vulnerability 

of Family 

Caregivers in 

terminal 

pallitative 

care at home; 

Balancing 

between 

burden and 

capacity. 

Författare 

 Iren M. 

Proot, Huda 

Syfte 

Vårdvetensk

apligt 

Problem 

Ca 32000 

patienter dör 

varje år 

hemma av 

icke akuta 

sjukdomar, en 

viktig del av 

vården av 

dessa 

patienter är 

deras 

anhöriga. 

Syfte 

Metod 

Kvantitativ 

metod, 

intervjuer av 

13 

anhörigvård

are 28-80år. 

Ingår i en 

större studie 

angående ” 

en bra död”. 

Resultat 

Huvudtemat 

blev sårbarhet, 

andra viktiga 

delar var balans 

mellan vård 

börda och 

copingstrategier

, rädsla, 

osäkerhet. De 

kom fram De 

anhöriga inte 

fick  

tillräckligt med 

Diskussion 

Samma sak i 

diskussionen 

som i 

analysen, fast 

de stödjer sig 

på andras 

arbeten 
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Huijer Abu-

Saad, Harry 

F.J.M. 

Creebolder, 

Minke 

Goldsteen, 

Karen Luker 

& Guy A.M. 

Widdershove 

Tidskrift 

Nordic 

College of 

Caring 

Sciences, 

2003ty.  

Att undersöka 

anhörigvårdar

es upplevelse 

av sitt behov 

av 

hemsjukvård 

och vilken 

hälsoservice 

de får.  

stöd från 

professionella 

vårdare. m till 

att  

Artikel 3;   
Hospitalized 

elders and 

family 

caregivers: a 

typology of 

family worry.  

Författare 

Hong Li. 

Tidskrift 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

2005 

Perspektiv 
Vårdvetenks

apligt 

Bakgrund 

Det är inte 

mycket som 

är känt om 

vad 

anhörigvårdar

e oroar sig för 

vid 

sjukhusinlägg

ning. Att veta 

vad som oroar 

anhörigvårdar

na kan göra 

att 

vårdpersonale

n bättre vet 

hur de skall 

stödja dem. 

Syfte 

Att undersöka 

vad anhörig 

vårdare oroar 

sig över när 

deras äldre 

anhöriga är 

inlagd på 

sjukhus. 

Metod 

En 

kvalitativ 

studie, en 

deskriptiv 

design 

användes.  

10 

deltagare, 4 

sjukskötersk

or och 6 

anhörigvård

are. 

Intensiva 

intervjuer 

utfördes och 

deltagar 

observation

er. Datan 

kodades var 

för sig oh 

sedan 

jämfördes 

de med 

varandra.  

Resultat 

På grund av oro 

hade deltagarna 

svårt att utföra 

sina roller. De 

identifierade 4 

olika typer av 

oro; oro över 

patientens 

tillstånd, oro 

över vilken vård 

de 

professionella 

vårdarna kunde 

erbjuda 

patienten, oror 

för vilken vård 

anhörigvårdaren 

kunde ge till 

patienten och 

finansiella 

problem. 

Diskussion 

Studierna 

visar för 

sjuksköterskor 

vad som oroar 

anhörigvårdar

e.  

Artikel 4; 
Qualitative 

evaluation of 

a stress 

managment 

intervention 

Perspektiv 

Vårdvetensk

apligt  

Problem 

En 

beskrivning 

av en speciell 

stressmodel är 

beskriven.  

Metod 

Intervention 

grind, 

dagbok och 

semikonstru

erade 

Resultat 

De har med en 

beskrivning av 

varje persons 

liv. 

De kom fram 

Diskussion 

Visar vägar  

för 

sjuksköterskor 

för att hjälpa 

familjevårdgi
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for elderly 

caregivers at 

home: a 

conductivist 

approach. 

Författare 

Francine 

Ducharme & 

Denise 

Tidskrift 

Trudeau,  

Menatal 

Health 

Nursing, 

2002.  

Att utreda hur 

en speciell 

stressmodel 

fungerar för 

anhöriga som 

vårdar en 

anhörig äldre. 

Syfte 

Att 

dokumentera 

sannolikheten 

och 

accepterandet 

av innehållet i 

en stress 

intervention, 

des relevans i 

forma av 

process, 

struktur och 

fördelarna i 

principen. 

intervjuer 

användes 

för att få 

fram datan. 

Data 

analysen 

genomförde

s ed hjälp av 

Guba och 

Lincoln’s 

metod 

till teman som 

har med 

fördelarna av 

interventionen 

att göra.  De 

identifierade 

olika saker som 

var nyckel 

element i 

interventionen.  

vare.   

Artikel 5;  
Avaluation of 

a Weekend 

Respite 

Program for 

persons with 

Alzeimers 

Disease. 

Författare 

JoAnne Perry 

& Kymberley 

Bontinen.  

Tidskrift 

Canadian 

Journal of 

Nursing 

Research 

2001.  

Perspektiv 

Vårdvetensk

apligt 

Problem 

Antalet 

dementa och 

anhöriga som 

vårdar 

dementa ökar. 

Denna ökning 

ger 

sjuksköterskor 

en stor 

utmaning som 

träffar dem i  

olika miljöer.  

 Syfte 
Att undersöka 

familjevårdgi

vares 

upplevelse av 

ett 

pilotprojekt 

där en person 

med 

Alzheimers 

sjukdom eller 

liknade åker 

på en veckas 

Metod 

En 

kvalitativ 

innehållsana

lys. Fokus 

grupper och 

intervjuer av 

anhörigvård

arna. Öppna 

frågor 

användes till 

stor del.  

Teman och 

idéer kom 

fram.  

Resultat 

Vårdgivares 

självvård, 

lättnad för 

vårdgivaren och 

säkerhet och 

bekvämlighet 

för 

familjemedlem

men.  

Programmet 

gav möjlighet 

till vila för 

vårdaren.  

Diskussion 

Anhörigvårda

re kan inte 

känna 

avslappning 

eller släppa 

taget förrän de 

är säkra på att 

deras 

anhöriga är i 

trygga händer. 

Att ta hand 

om sina egna 

behov var 

tydligt viktigt 

för de 

anhöriga 

vårdarna.   
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vila.  

Artikel 6; 
Negotiation 

Care of Frail 

Elders: 

Realtionships 

Between 

Community 

Nurses and 

Family 

Caregivers.  

Författare 

Catherine 

WardGriffin,  

Tidskrift 

Canadian 

Journal of 

Nurising 

Research, 

2001. 

Perspektiv 

Socialist-

fenemistiskt 

perspektiv.  

Problem 

Nyliga 

förändriga i 

äldre vården i 

Canada, med 

bl. a. indragen 

formell 

hemsjukvård 

och mer för 

familjevårdare

. Det är 

förväntat av 

kvinnor att de 

skall ta den 

vårdande 

rollen av en 

sjuk anhörig.  

Har med en 

litteratur 

översikt.  

Syfte 

Att ge en 

kritisk analys 

av 

sjuksköterska 

-familj 

förhållandet 

inom 

hemsjukvård.  

Metod 

Djupgående 

intervjuer, 

semistruktur

erade 

frågor. 

De har även 

med en 

beskrivande 

statistik del. 

Datan 

kodades och 

60 olika 

koder kom 

fram, 

koderna 

omgruppera

des och till 

slut var de 

35 stycken.  

Resultat 

Förhållandet är 

osäkert och 

spänt.  

Men också 

dynamiskt och 

komplext. Båda 

grupper gör alla 

typer av vård, 

men på olika 

sätt.  

Diskussion 

Sjukskötersko

r och 

anhörigvårdar

es förhållande 

är en stor 

utmaning. Är 

baserad på 

osäkerhet, 

spändhet och 

maktkamp. 

Båda känner 

att det är 

viktigt att ha 

ett bra 

förhållande. 

Artikel 7;  
Narratives of 

Family 

Caregiving: 

The process 

of Making 

Meaning  

Författare 

Lioness 

Ayres 

Tidskrift 

Research in 

Nursing & 

Health, 2000 

 

Perspektiv 

Vårdvetensk

apligt och 

hermenneuti

skt.  

Problem 

Forskare har 

identifierat 

mening som 

en viktig del i 

anhörigvårdan

det. 

Syfte 

Att beskriva 

komponentern

a i processen 

av att göra 

mening 

genom 

intervjuer 

med 36 

anhörigvårdar

e. 

Metod  

Kvalitativ 

metod, där 

användandet 

av en 

hermeneutis

k spiral 

används, 36 

anhörigvård

are 

intervjuades 

i sina hem. 

Datan 

analyserade

s.  

Resultat 

Förväntningar, 

förklaringar och 

strategier ar 

förklaringen till 

mening 

Diskussion 

Skapa mening 

i kronisk 

sjukdom, få 

anledning till 

sjukdomen. 
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Artikel 8, 

Using the 

Connecting 

Process to 

Meet Famliy 

Caregivers 

Needs 

Författare 

Shirley R. 

Rawlings 

Tidskrift 

Journal of 

Proffesssiona

l Nursing, 

1991 

Perspektiv 

Vårdvetensk

apligt 

Problem 

Sjukskötersko

r har länge 

varit 

inblandad i 

direkt vård till 

familjer. 

Syfte 

Att utveckla 

en början på 

en 

beskrivning 

av de 

upplevda 

behoven hos 

en 

anhörigvårdar

e. 

Metod 

Grounded 

teori 

användes. 7 

familjer 

intervjuades 

i sina hem. 

Resultat 

Behov till hjälp, 

hopp och lycka 

är störst., social 

process ansågs 

vara viktigt. 

Diskussion 

Hjälp, hopp 

och lycka var 

de viktigaste 

behoven. 

 

 


