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Sammanfattning 
 

När anhöriga vårdade sin närstående palliativt i hemmet påverkades deras liv fysiskt, 
psykiskt, socialt och ekonomiskt. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva 
anhörigas upplevelse av att vårda sin närstående palliativt i hemmet. Litteraturstudien 
genomfördes med en kvalitativ design som resulterade i tre huvudteman med sju 
underteman vid analys av materialet. I början av en ny livssituation, varierande känslor 
i vårdandet och vårdpersonalens betydande roll var de tre huvudteman i resultatet. 
Resultatet beskriver hur det upplevdes av anhöriga att vårda sin närstående och att de 
hade ett behov av stöd från vårdpersonal i form av en god relation och kommunikation 
i en palliativ vårdsituation. Det framkom i materialet att det var utmanande att vårda 
sin närstående palliativt i hemmet.  
 
Nyckelord: Palliativ vård, anhöriga, upplevelse, närstående 
 



 

Summary 
 

Next of kin’s experience of caring for their relative palliatively at home.  
A literature review.  
 
When the next of kin cared for their relatives palliatively at home, their lives were 
physically, mentally, socially and economically affected. The object of this literature 
review was to describe next of kin’s experience of caring for their relative palliatively at 
home. The literature review was performed with a qualitative design that resulted in 
three main themes with seven subthemes in the analysis of the material. At the 
beginning of a new life situation, varying emotions in caring and the important role of 
healthcare professionals were the three main themes in the result. The result describes 
how it was experienced by the next of kin who cared for their relatives and that they 
needed support from healthcare professionals such as good relations and 
communication in a palliative care situation. The conclusion of the literature review 
showed that it was challenging to care for their relatives palliatively at home and that 
various forms of support from healthcare professionals were needed. 
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Inledning 

World Health Organization (2002) beskriver att det finns ett behov av palliativ vård i 
världen, där människor med olika sjukdomstillstånd behöver specialiserad vård vid 
obotbar sjukdom som slutligen kommer att leda till döden. WHO har utformat ett mål 
med palliativ vård som innebär att vården för vårdsökande person och anhöriga ska 
uppnå bästa möjliga välbefinnande utan att varken förlänga den vårdsökande 
personens liv eller att processen mot döden skyndas på (World Health Organization, 
2002).  
 
I Sverige men också internationellt har det påvisats att människors död under palliativ 
vård har förskjutits från sjukhus till det egna hemmet eller till specifika boenden under 
det senaste decenniet (Socialstyrelsen, 2006).  
 
Anhöriga har en viktig del i den palliativa vården av den närstående, dels för att främja 
det egna sorgearbetet men också genom att stödja den närstående (SOU 2001:6). 
Anhörigas liv påverkas när de vårdar sin närstående palliativt i hemmet (Andershed, 
2006). Att ha kunskap och förståelse om hur anhöriga upplever palliativa 
vårdsituationer av sina närstående är väsentligt för att vårdpersonal ska kunna bemöta 
och stödja de anhöriga på ett adekvat sätt (Aoun, Slatyer, Deas & Nekolaichuk, 2017). 

 

Bakgrund 

Palliativ vård  

 
Varje år är det omkring 40 miljoner människor i världen som är i behov av palliativ 
vård till följd av varierande diagnoser. Majoriteten av vuxna lider av kroniska 
sjukdomar där kardiovaskulära sjukdomar och cancer är överrepresenterade (World 
Health Organization, 2017).  Palliativ vård ges till vårdsökande personer med obotbar 
sjukdom som innebär att vården är lindrande och varken förlänger eller skyndar på 
döden (Socialstyrelsen, 2011). Att stödja den vårdsökande personen med att få leva ett 
så aktivt liv som möjligt och bevara hopp ingår också (Henoch, 2002). 
 
World Health Organization (2002) definition av palliativ vård:  
  

 Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and 
their families facing the problem associated with life-threatening illness, 
through the prevention and relief of suffering by means of early identification 
and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, 
psychosocial and spiritual (World Health Organization, 2002).   

 
Det övergripande målet för palliativ vård är att alla människor som befinner sig i livets 
slut ska ha tillgång till palliativ vård på lika villkor oavsett ålder, diagnos och 
bostadsort. Syftet med målet är att bevara god livskvalitet i den mån det är möjligt 
(Wallerstedt et al., 2012; Regionalt cancercentrum, 2016). Trots detta finns det 
människor som upplevt lidande i samband med vård i livets slut vilket tyder på att 
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tillgången till palliativ vård varierar i olika länder beroende på politik, resurser och 
kulturer (Wallerstedt, Sahlberg-Blom, Benzein & Andershed, 2012). Tillgången till 
palliativ vård i Sverige ökar ständigt och 2013 uppmärksammade Socialstyrelsen att 
det fortfarande fanns en ojämlik vård där bland annat bostadsort kunde vara 
avgörande för tillgången till palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). 

Palliativ vård ska ses i all hälso- och sjukvård där den vårdsökande personen har 
palliativa vårdbehov, både i tidigt och sent sjukdomsförlopp. Tidsperioden för att 
befinna sig i ett palliativt skede är varierat och det går inte att förutse exakt utveckling 
för hur sjukdomsförloppet kommer att verka (Socialstyrelsen, 2018). Det finns ett 
tidigt skede i palliativ vård, detta skede kan förekomma under en lång tidsperiod. I det 
tidiga skedet kan det finnas lämpliga behandlings- och undersökningsalternativ i syfte 
att främja god livskvalitet (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård har också ett sent 
skede som innebär att tiden kvar i livet blir mer begränsat till timmar, dagar, veckor 
eller månader (Socialstyrelsen, 2018). I det sena skedet är insatserna i vård och 
behandling endast inriktat på symtomlindring och livskvalitet (Socialstyrelsen, 2018). 
Det är vanligt förekommande i det sena skedet att den palliativa vården kompletteras 
med professionell vård i takt med att vårdsökande person blir sämre (James, 
Andershed & Ternestedt, 2009). 

Vårdsökande person och anhöriga i palliativ vård har ett komplext vårdbehov, detta 
innebär att inom detta område behöver vårdpersonal ha kunskap och kompetens. 
Bristen på utbildning och medvetenhet bland vårdpersonal försvårar 
förbättringsmöjligheterna inom palliativ vård (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017).  
 

De fyra hörnstenarna 
 
Enligt Socialstyrelsen (2018) innebär ett palliativt förhållningssätt att se människan 
som en helhet genom att hjälpa den vårdsökande personen att leva med värdighet och 
med välbefinnande så långt det är möjligt till livets slut. Strategier för sjuksköterskan 
att tillämpa ett palliativt förhållningssätt är att arbeta utifrån de fyra hörnstenarna som 
är symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation till vårdsökande person 
samt stöd till anhöriga. De fyra hörnstenarna ska gälla alla människor oberoende av 
ålder och diagnos (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Symtomkontroll innebär den kunskap som behövs för att åstadkomma en kontroll av 
svåra symtom som kan uppstå i ett palliativt skede som till exempel smärta, illamående 
och oro (Socialstyrelsen, 2013). Symtomkontroll kan bestå av medicinska 
behandlingsmetoder där läkare är ansvariga för ordinationen. Sjuksköterskor upplever 
ibland en ovillighet och brist på stöd från läkarna som försvårar deras försök att 
åstadkomma symtomkontroll (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013).   
 
Teamarbete innebär ett interprofessionellt arbete mellan läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor, arbetsterapeuter och kuratorer med flera för att den palliativa vården 
ska uppnås som god utifrån de behov som den vårdsökande personen har 
(Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor har emellertid upplevt att deras kompetens 
inte blivit erkänd i sammanhanget och därmed fått begränsat inflytande (Törnquist et 
al., 2013). Det är viktigt att sjuksköterskan får det stöd som behövs, vilket kan vara från 
de olika professionerna i teamet (Henoch, 2002; Törnquist et al., 2013). 
Sjuksköterskor upplever dock att de inte får det stöd de behöver vilket kan påverka 
deras arbetsförmåga negativt (Törnquist et al., 2013).  
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Kommunikation och relation mellan den vårdsökande personen, de anhöriga och 
vårdpersonal är en förutsättning för att nå upp till en god palliativ vård 
(Socialstyrelsen, 2013). Det krävs planering kring vården och omfattas då av 
kommunikation mellan vårdpersonal, anhöriga samt vårdsökande person. 
Sjukdomsförloppet genomgår olika faser och där blir kommunikation en viktig 
förutsättning för att ge de berörda förståelig information. Anhöriga och vårdsökande 
personer anser att kommunikation är en väsentlig aspekt i palliativ vård (Udo, 
Lövgren, Lundqvist & Axelsson, 2017).  
 
Stöd till anhöriga har en betydelsefull roll i den palliativa vården då de ofta har en stor 
del i insatserna. Den palliativa vården måste då också utarbetas utifrån de anhöriga 
och deras behov. Anhörigas delaktighet och närvaro ska bli värdefull för merparterna 
i situationen (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor upplever att de ofta involveras för 
sent i den palliativa vården av vårdsökande person och dess anhöriga. Detta upplever 
sjuksköterskan försvårar möjligheten att ge stöd och vägledning för såväl anhöriga som 
till den vårdsökande personen (Verschuur, Groot & van der Sande, 2014).    
 

Anhöriga   

 
I denna litteraturöversikt avses begreppet anhöriga de personer som vårdar en 
närstående och begreppet närstående definieras som den som erhåller vård, omsorg 
och stöd (Socialstyrelsen, 2016).  
 
I den palliativa vården utgör anhöriga en stor del i vårdandet av en närstående 
(Andershed, 2006; Socialstyrelsen, 2006). Att anhöriga vårdar avser i detta fall allt 
ifrån symtom- och läkemedelshantering, personlig hygien, närståendes vardagliga 
aktiviteter till hushållsuppgifter (James, Andershed, & Ternestedt, 2009; Hashemi, 
Irajpour & Taleghani, 2018). Det finns också ett psykosocialt perspektiv i anhörigvård, 
där de anhöriga är en del av det praktiska och känslomässiga deltagandet av sin 
närståendes sjukdom (Thomas, Morris, & Harman, 2002; Hudson, Remedios & 
Thomas, 2010). Att ge de resurser som behövs för att kunna stödja anhöriga i det 
psykosociala är ett mål i palliativ vård. I tidigare forskning har det konstaterats att det 
finns en brist på psykosocialt stöd samt en avgränsad kunskap till anhöriga som 
befinner sig i en palliativ vårdsituation (Hudson et al., 2010). Utan anhörigas 
upplevelse av palliativ vård är det problematiskt att förstå deras behov och se vilka 
insatser som behövs för att möta deras behov (Aoun et al., 2017).  
 
Anhörigas rätt till stöd är en bestämmelse som fastställdes i socialtjänstlagen 
(2001:453) år 2009. I 5 kap. 10 § står det att ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre 
eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” Lag (2009:549). 
 
Syftet med bestämmelsen är att minska psykisk och fysisk belastning hos de anhöriga 
och stödet till anhöriga ska innefatta socialtjänstens alla verksamheter. Stöd till 
anhöriga kan innebära hjälp i hemmet eller i eventuellt boende, olika former av 
avlastning, enskilda samtal eller ekonomisk ersättning bland annat (Socialstyrelsen, 
2016). Trots anhörigas rätt till stöd så finns det brister i samhällets organisationer att 
tillgodose detta anhörigstöd (Hashemi et al., 2018).  
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Sjuksköterskans roll  

 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskans specifika kompetens:  
 

Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som 
erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin 
hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå 
bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). 

 
Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om palliativ vård eftersom 
omvårdnaden är central och huvuduppgiften är att tillföra gott välbefinnande till den 
vårdsökande personen (Karlsson & Sandén, 2007). Det har påvisats att sjuksköterskor 
inte känner sig tillräckligt förberedda i att möta palliativ vård vilket leder till att de 
undviker att arbeta med palliativ vård (McIlfatrick et al., 2017).   
 
I ett tidigt skede är det betydelsefullt som sjuksköterska att upprätta en god relation 
till anhöriga, dels för att anhöriga ska känna förtroende för sjuksköterskan men också 
för att skapa en optimal vård kring vårdsökande person. Detta kräver kunskap hos 
sjuksköterskan om hur anhörigas känslor och behov ska bemötas på bästa möjliga sätt 
för att skapa en god relation (da Silva & da Silva Lima, 2014; McLeod, Tapp, Moules & 
Campell, 2010; Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett 2013).   
Trots sjuksköterskans ansvar att lindra lidande kan bristande kunskap om anhörigas 
perspektiv göra att sjuksköterskor känner sig osäkra och illa till mods i anhörigas 
deltagande vilket skapar en osäker vård kring vårdsökande person och dess anhöriga. 
Med en ökad kunskap kan sjuksköterskor bemöta anhörigas känslor och behov som 
bidrar till en god vårdrelation och en optimal palliativ vård för de berörda (Arbour & 
Wiegard, 2014; da Silva & da Silva Lima, 2014; McLeod et al., 2010). 
 
För att skapa en god omvårdnad i den palliativa vården ska sjuksköterskan sträva efter 
att skapa en förtroendefylld relation till vårdsökande person och anhöriga (Mok & 
Chiu, 2004). Det är också viktigt med en stödjande roll genom att uppmuntra och 
underlätta för den vårdsökande personen, genom att ge individanpassad information 
(Friedrichsen, Strang & Carlsson, 2002). Kommunikation är en del av sjuksköterskans 
roll inom palliativ vård där ärlighet är avgörande för en god omvårdnad. Den 
kommunikativa förmågan ställer krav på sjuksköterskans teoretiska 
kommunikationskunskap men också förmågan att besitta ödmjukhet, närvaro och 
respekt (Erichsen, Danielsson & Friedrichsen, 2010), men enligt Powazki et al (2014) 
så upplever sig inte sjuksköterskor besitta den kommunikativa kompetens som den 
palliativa vården belyser. Trots sjuksköterskans viktiga roll så har det påvisats att det 
finns bristande kliniska erfarenheter samt att de får för lite praktisk träning inom 
palliativ vård vilket minskar möjligheten att kunna leva upp till den palliativa 
vårdkvalitén. Detta kan påverka intrycket av sjuksköterskans professionella 
kompetens (Powazki et al., 2014). 
 

Palliativ vård i hemmiljö  

 
Vården av vårdsökande person i palliativt skede kan ske inom slutenvård på sjukhus, i 
hemmet och i särskilda boenden med olika insatser i samverkan med kommun, 
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primärvård och sjukhus (Socialstyrelsen, 2013). Att vårdas palliativt i hemmet har 
blivit allt vanligare efter millennieskiftet (Socialstyrelsen, 2006) och en studie har 
påvisat att välbefinnande hos vårdtagare som erhåller palliativ vård i hemmet är större 
i förhållande till de som vårdas palliativ på sjukhus (Melin-Johansson, Axelsson, 
Gaston-Johansson & Danielsson, 2010). Valfriheten att få välja var vårdsökande 
personer vill avsluta sitt liv betraktas som viktigt och önskan att få avlida hemma är 
vanligt förekommande (SOU: 2001:6; Gomes, McCrone, Hall, Koffman & Higginson, 
2010).  
 
För att vårdsökande personer som befinner sig i palliativt vårdskede samt dess 
anhöriga ska våga ha palliativ vård i hemmet är fungerande stödsystem av stor 
betydelse. Med stödsystem avses att erhålla stöd till anhöriga (SOU 2001:6; Hudson et 
al., 2010) såväl omvårdnad av den palliativa personen (SOU 2001:6; Hashemi et al., 
2018). Detta stödsystem kan erhållas från hemsjukvård som är sjukhus- eller 
primärvårdsansluten, eller av palliativa resurs-eller konsultteam (SOU 2001:6). Stöd 
från samhällets organisationer har dock visat sig vara bristfällig (Hashemi et al., 2018). 
Anhöriga har påvisats ha betydelse för var palliativa vårdsökande personer väljer att 
avlida, där svagt stöd från anhöriga i större grad leder till att vårdsökande personer 
avlider på sjukhus (SOU 2001:6).  
 

Känsla av sammanhang (teoretisk referensram)  

 
Modellen KASAM- känsla av sammanhang, utvecklades av Antonovsky (2005). 
Antonovsky fann under sitt arbete att kvinnor som överlevt andra världskriget skattade 
sin hälsa som god, detta trots de svåra händelser som de erfarit. Antonovsky härledde 
sin upptäckt till en känsla av sammanhang. I modellen ingår de tre begreppen 
begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Dessa tre begrepp har i samverkan med 
varandra betydelse för individens välbefinnande, där en hög upplevelse genererar ett 
starkare KASAM och således ett större välbefinnande (Antonovsky, 2005).   
 
Begriplighet handlar om att händelser i en individs liv, såväl inre som yttre faktorer, 
upplevs förståeliga och har således en koppling till information och kunskap. 
Hanterbarhet belyser individens förmåga att via resurser kunna hantera olika 
livssituationer. Resurserna kan besittas av individen själv men de kan också bistås från 
utomstående som individen har tillit till. Meningsfullhet avser att kunna uppleva 
mening även i svåra livssituationer och förmågan att betrakta dem som utmaningar. 
Meningsfullhet betraktas som det viktigaste av de tre begreppen i modellen 
(Antonovsky, 2005).  
 
Modellen KASAM är applicerbar till anhörigas upplevelse av att vårda en närstående 
inom den palliativa hemvården då situationen kan upplevas stressande och 
påfrestande (Milberg & Strang, 2004). Individer som har en stark känsla av KASAM 
besitter en stärkt förmåga att kunna hantera utmanande livssituationer (Antonovsky, 
2005) och anhöriga i vården av en närstående i palliativt skede kan hantera situationen 
med stärkt förmåga när begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet upplevs (Strang 
& Strang, 2001). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda sin närstående palliativt i 
hemmet.  

Material och metod 

Design 

 
Litteraturöversikt valdes som metod vilket innebär att befintlig forskning studeras för 
att erhålla en översikt om kunskapsläget (Friberg, 2012). En sammanställning av 
kvalitativa artiklar genomfördes. Detta är en lämplig metod att använda när förståelse 
för individers upplevelser vill erhållas (Segesten, 2012).  I studier kan en induktiv eller 
deduktiv ansats användas. En induktiv ansats innebär att studien inte utgår från någon 
teori, en deduktiv ansats har istället sin utgångspunkt i en hypotes eller teori 
(Henricson, 2012a). En induktiv ansats valdes i denna litteraturöversikt. 

Urval och datainsamling 

 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara av en kvalitativ ansats samt vara 
vetenskapligt granskade för att ingå i resultatdelen. Artiklarna som inkluderades 
behandlade anhörigas upplevelse av att vårda sin närstående palliativt i hemmet. Hela 
sjukdomsförloppet i palliativ vård, både det tidiga och sena skedet inkluderades. 
Samtliga artiklar skulle vara etiskt godkända eller innehålla etiska överväganden. 
Deltagare av båda könen ingick, samtliga artiklar var skriva på engelska och artiklar 
från olika delar av världen inkluderades. Fem artiklar var från Sverige (n=5), fyra från 
Kanada (n=4), en från Storbritannien (n=1) samt en från Nederländerna (n=1). 
Exklusion gjordes av artiklar som inkluderat individer under 18 år, artiklar som var 
äldre än 20 år och reviewartiklar. Upplevelser från andra än anhöriga kom att 
exkluderas och de artiklar som inte uppfyllde Hälsohögskolans 
kvalitetsgranskningsprotokoll (bilaga 3). Artiklar med information om vård efter livets 
slut samt artiklar där palliativ vård utfördes på sjukhus exkluderades. 
 
Valda sökord för artikelsökning var följande: Palliative care*, palliative care at home*, 
next-of-kin*, informal caregiver*, family caregiver* och experience*. Varje sökord 
trunkerades, detta möjliggjorde träffar på fler ändelser av sökordet. Att trunkera 
sökord utförs för att täcka in relevant litteratur samt minska antalet sökningar. Boolesk 
sökoperator används för att skapa en söksträng och därmed erhålla relevanta artiklar 
(Östlundh, 2012). Operatoren AND kombinerades mellan sökorden då det skapade en 
söksträng som gav träff på alla sökorden tillsammans. Exakt hur sökorden 
kombinerades går att finna i sökmatrisen (bilaga 1). Valda avgränsningar för 
sökningarna var: Peer reviewed, English language, abstract available, all adult samt 
tidsbegränsning augusti 1998-augusti 2018. 
 
Valda databaser för sökning var CINAHL och Medline då litteraturöversiktens 
huvudområde är omvårdnad. I CINAHL har artiklarna ett omvårdnadsperspektiv 
(Polit & Beck, 2012; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016) medan Medline 
har ett huvudfokus på medicinsk litteratur men innefattar också omvårdnadslittertur 
(Willman et al., 2016). Sökning gjordes först i Cinahl och sedan i Medline. 
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Avdelningen för Omvårdnad på Hälsohögskolan har framtagit ett 
granskningsprotokoll som användes för att kvalitetsgranska valda artiklar till 
resultatdelen. I detta protokoll granskades artiklarnas bakgrund, syfte, design, urval, 
datainsamling, dataanalys, tillförlitlighet, trovärdighet, resultat samt 
ställningstagande till forskningsetik (bilaga 3). Kvalitetsgranskningsprotokollet kunde 
maximalt ge 12 poäng där 10–12 poäng på artiklarna bedömdes vara av strak kvalité. 
För att artiklarna skulle få ingå i resultatdelen skulle samtliga artiklar erhålla 12 poäng. 
Artiklarna delades upp och kvalitetsgranskades på egen hand, sedan diskuterades 
samtliga kvalitetsgranskade artiklar för att få en överblick av kvalitetsgranskningens 
utfall. En artikel exkluderades då individer under 18 år inkluderats.  

Dataanalys 

 
Litteraturöversiktens dataanalys utfördes genom Fribergs modell bestående av fem 
steg (Friberg, 2017).  I första steget lästes de utvalda artiklarna igenom ett flertal 
gånger för att få korrekt bild av innehållet. I steg två markerades textdelar med färg 
som svarade på syftet. De utvalda textdelarna sammanfattades sedan på ett papper, på 
detta sätt blev materialet mer begripligt eftersom textmängden minskats. 
Sammanfattningarna av respektive artikel jämfördes i steg tre genom att diskutera 
fyndens likheter och skillnader. De textdelar med likheter analyserades tillsammans 
och utifrån detta skapades huvudteman och underteman i steg fyra. Textdelarna som 
valts ut placerades under passande tema för att sedan analyseras djupare. I steg fem 
formulerades analysen till en text som utgör litteraturöversiktens resultat. 

Etiska överväganden 

 
En viktig etisk aspekt är att individer inte får komma till skada eller utnyttjas och att 
människovärdet ska bevaras. Val av syfte och metod måste övervägas med etiska 
aspekter (Kjellström, 2012) och har diskuterats med handledare på Hälsohögskolan i 
Jönköping. Vald metod blev litteraturöversikt där inget etiskt godkännande behövs då 
studentarbeten på grundnivå i denna form inte betraktas som forskning (Kjellström, 
2012). 
 
Vid genomförandet av litteraturöversikt ska enbart artiklar som övervägt etiska 
aspekter användas alternativt att en etisk kommitté har gett sitt tillstånd till artikeln 
(Forsberg & Wengström, 2008). För att säkerställa detta har Hälsohögskolans 
kvalitetsgranskningsprotokoll tillämpats som innehåller krav om etik (bilaga 3) och 
enbart artiklar som uppfyllde de etiska kraven har inkluderats i litteraturöversiktens 
resultat.  
 
Förförståelse innebär att kunskap om det studerade området finns redan innan studien 
påbörjas (Priebe & Landstöm, 2012). I denna litteraturöversikt fanns förförståelse 
genom yrkeserfarenhet där det förekommit kontakt med anhöriga som har vårdat sin 
närstående palliativt i hemmet. 
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Resultat 

Resultatet är baserat på elva kvalitetsgranskade artiklar som analyserats utifrån syftet, 
att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda sin närstående palliativt i hemmet. Det 
framkom tre huvudteman. I början av en ny livssituation med underteman “anhörigas 
resa till att bli anhörigvårdare” och “beslutet att vårda sin närstående”. Varierande 
känslor i vårdandet med underteman “känslan av ett förändrat liv”, “behov av 
återhämtning” och “tankar om framtiden”. Vårdpersonalens betydande roll med 
underteman "behov av stöd” och “behov av kontinuitet” (Tabell I). 
 
Tabell I. Översikt av huvudteman och underteman. 
 

Huvudtema Undertema 

I början av en ny livssituation  Anhörigas resa till att bli anhörigvårdare 

 Beslutet att vårda sin närstående 

Varierande känslor i vårdandet Känslan av ett förändrat liv 

 Behov av återhämtning 

  Tankar om framtiden  

Vårdpersonalens betydande roll Behov av stöd 

 Behov av kontinuitet 

 

 

I början av en ny livssituation 

 
Att bli anhörigvårdare innebar en ny situation att anpassa sig till som anhörig, att 
försöka förstå och få ett perspektiv över situationen var av stor betydelse. Beslutet att 
vårda sin närstående var i vissa fall ett självklart val, där en vilja i att ge tillbaka av 
kärlek och omsorg till sin närstående upplevdes som betydelsefullt för de anhöriga. 
Andra anhöriga upplevde det som en moralisk skyldighet. 

Anhörigas resa till att bli anhörigvårdare  
 
Anhörigas resa till att bli anhörigvårdare påbörjades när de fick veta att närstående 
hade en sjukdom som inte längre gick att bota och som kommer att leda till livets slut. 
Efter att ha erhållit information från hälso- och sjukvårdspersonal att en närstående 
var obotligt sjuk och att vården övergick till att bli palliativ upplevde de anhöriga att de 
kom in i en tid präglad av förvirring (Kilgour, Bourbonnais & McPherson, 2015; Holm, 
Henriksson, Carlander, Wengström & Öhlen, 2015). Den nya situationen skapade 
känslor av osäkerhet och anhöriga upplevde att de kände sig oförberedda, de uttryckte 
att de behövde tid för att förbereda och anpassa sig till situationen (Brobäck & Berterö, 
2003; Janze & Henriksson, 2014).  
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Beslutet att vårda sin närstående 
 
För somliga anhöriga var valet att vårda sin närstående i hemmet ett självklart val, för 
andra inte. Det fanns känslor av förpliktelse, att anhöriga kände sig skyldiga till att 
vårda sina närstående. Det var en moralisk skyldighet och därmed fanns inget 
utrymme för tvekan att vårda (Robinson, Bottorff, McFee, Bissell & Fyles, 2017; 
Appelin, Brobäck & Berterö, 2005; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Anhöriga 
upplevde att det fanns förväntningar på att de skulle vårda sin närstående, 
förväntningar som kom från vårdpersonal men även från deras närstående. De 
upplevde att det var något som togs för givet och kände att vårdpersonal såväl som 
närstående hade krav och förväntningar på att de skulle ta på sig rollen som 
anhörigvårdare i hemmet (Holm et al., 2015; Linderholm & Friedrichsen, 2010). En 
vilja att ge tillbaka den kärlek och omsorg som givits av den närstående upplevdes vara 
en anledning till det avgörande valet att vårda sin närstående. Det gav anhöriga en 
chans till att visa sin uppskattning, en chans som inte skulle komma åter då den 
närstående inom snar framtid skulle avlida (Appelin et al.,2005; Robinson et al., 2017; 
Brobäck & Berterö, 2003).   
 
Anhöriga uppgav att det fanns en gräns i vårdandet, att de skulle avsäga sig rollen som 
anhörigvårdare i hemmet om utmaningen blev för svår. Möjligheten att den 
närstående kunde få vård av formella vårdgivare på sjukhus om anhörig inte längre 
orkade skapade känslor av trygghet och kontroll när anhörig valde att vårda sin 
närstående i hemmet (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Proot et al., 2003). Oavsett 
beslut att vårda sin närstående eller inte så uttryckte anhöriga att de ville finnas vid sin 
närståendes sida sista tiden i livet (Holm et al., 2015; Janze & Henriksson, 2014).  
 

Varierande känslor i vårdandet 

 
Anhöriga upplevde varierande känslor i vårdandet som resulterade i en känsla av ett 
förändrat liv. En upplevelse som var svår i vårdandet var att anhöriga fick en begränsad 
frihet då vården av närstående var tidskrävande.  Detta skapade ett behov av egentid. 
Att vårda en närstående palliativt innebar att de anhöriga skulle möta en framtid där 
den närstående inte längre skulle finnas med i livet, detta skapade tankar om 
framtiden. 
 

Känslan av ett förändrat liv 
 
Anhöriga upplevde vårdandet av en närstående som mödosamt, fyllt med varierande 
känslor. Fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser var en del i att vara 
en anhörigvårdare. Den psykiska belastningen var utmärkande på flera sätt, många 
anhöriga upplevde det svårt att se sin närstående försämras och förändras både fysiskt 
men även psykiskt (Harding et al., 2012; Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007). Det var 
vanligt med depressioner hos dessa anhöriga, de hade svårt att ta till sig att deras liv 
hade förändrats och de upplevde känslor som ilska (Jo et al., 2007).  
 
En känsla av att alltid behöva ha full uppmärksamhet på sin närstående upplevdes av 
anhöriga. Symtom och förändringar i närståendes allmäntillstånd kunde snabbt 
uppkomma vilket krävde anhörigas vaksamhet (Kilgour et al., 2015; Janze & 
Henriksson, 2014). Anhöriga upplevde att de behövde vara tillgänglig för sin 
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närstående 24 timmar om dygnet. Detta skapade en känsla av att aldrig kunna slappna 
av vilket gav upphov till sömnproblem, trötthet och utmattning (Robinson et al., 2017; 
Janze & Henriksson, 2014; Proot et al., 2003; Kilgour et al., 2015; Harding et al., 2012; 
Jo et al., 2007; Appelin et al., 2005; Brobäck & Berterö, 2003). Det fanns en upplevelse 
av begränsad frihet hos de anhöriga, detta skapade en känsla av att vara fången i sitt 
eget hem (Appelin et al., 2005; Brobäck & Berterö, 2003). Fritid och aktiviteter som 
tidigare var en del av vardagen fick anhöriga ge upp. Anledningen var att de inte 
upplevde sig ha tid eller energi över till detta. Dessutom vågade dem inte lämna 
hemmet i rädsla av att något skulle kunna hända under tiden hemifrån, som att den 
närstående skulle bli sämre och avlida (Brobäck & Berterö, 2003; Holm et al., 2015; 
Proot et al., 2003). Tiden upplevdes som knapp och skulle räcka till att vårda sin 
närstående vilket kunde innefatta allt ifrån att administrera läkemedel på rätt tid till 
att ta hand om den personliga hygienen såväl som vardagliga aktiviteter (Jo et al., 
2007; Appelin, et al., 2005).   
 
Att vårda sin närstående innebar för många anhöriga en ekonomisk stress. Att fortsätta 
arbeta var inte alltid en möjlighet för de anhöriga vilket bidrog till en minskad inkomst. 
Läkemedel och behandlingar upplevdes också kostsamma (Brobäck & Berterö, 2003; 
Jo et al., 2007; Harding et al., 2012). De som valde att fortsätta arbeta upplevde att de 
kände sig otillräckliga. Det var svårt att veta var de behövdes mest, på jobbet eller 
hemma hos sin närstående. Detta skapade en känsla av att aldrig vara på rätt plats vid 
rätt tid (Brobäck & Berterö, 2003).   
 
Alla krav, känslor och tidsbrist skapade en känsla av ett förändrat liv (Appelin et al., 
2005; Brobäck & Berterö, 2003). De anhöriga strävade dock efter att försöka leva ett 
så liknande liv som de hade innan den nya och utmanande livssituationen (Proot et al., 
2003; Kilgour et al., 2015).  
 

Behov av återhämtning 
 
Anhörigas tid för återhämtning upplevdes som ovärderlig för de anhörigas förmåga att 
orka i en svår situation. Att få tid för sig själv, att ta ikapp några timmars sömn eller 
bara få göra någon form av aktivitet upplevdes som betydelsefullt, även att komma 
ifrån rollen som anhörigvårdare för en stund (Robinson et al., 2017; Holm et al., 2015; 
Proot et al., 2003; Harding et al., 2012). Vissa upplevde dåligt samvete om de ägnade 
sig åt annat än sin närstående vilket skapade känslor av skuld och skam (Brobäck & 
Berterö, 2003; Robinson et al., 2017; Holm et al., 2015; Harding et al., 2012; Proot et 
al., 2003). Anhöriga upplevde att det var svårt att få egentid då den närstående 
behövde deras närvaro.  För att möjliggöra egentid så var familj, vänner och 
vårdpersonal avgörande (Proot et al., 2003; Jo et al., 2007; Holtslander, Duggleby, 
Williams & Wright, 2005).  
 
Anhöriga upplevde att de behövde få möjlighet att uttrycka sina känslor som sorg och 
desperation i frånvaro av den närstående. Att få egentid till att uttrycka sina känslor 
var av stor betydelse då anhöriga ville skydda sin närstående ifrån sina känslor. De var 
rädda för att den närstående skulle bli negativt påverkad om de visade sina känslor 
som oro, sorg och ilska. I hopp om att minska närståendes börda försökte anhöriga ge 
intrycket av att vara en glad och stark person som hade kapacitet att klara rollen som 
anhörigvårdare. Detta resulterade i att några anhöriga höll sina känslor inom sig 
medan andra gick till en avlägsen del av hemmet för att lätta på sina känslor 
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(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Janze & Henriksson, 2014; Brobäck & Berterö, 
2003).   
 

Tankar om framtiden  
 
Att vårda sin närstående palliativt i hemmet innebar att de anhöriga skulle möta en 
framtid där den närstående inte längre skulle finnas med i livet. Livet skulle komma 
att förändras oavsett om de anhöriga försökte förneka detta faktum eller inte (Proot et 
al., 2003; Harding et al., 2012; Janze & Henriksson, 2014). Några anhöriga upplevde 
döden som något skrämmande vilket skapade oro. Dessa tankar upplevdes mer under 
perioder när de anhöriga upplevde sig extra oroliga eller stressade. I väntan på 
provresultat eller information från läkaren om närståendes tillstånd, eller när den 
närstående upplevde svårare symtom blev tankarna om den skrämmande döden mer 
påtaglig. Då framtiden kunde upplevas skrämmande försökte några anhöriga förneka 
framtiden (Janze & Henriksson, 2014).  
 
Det fanns en osäkerhet gällande de anhörigas egen framtid men också den närståendes 
(Janze & Henriksson, 2014; Harding et al., 2012). Rörande den egna framtiden fanns 
oro som att behöva flytta ifrån sitt hem eller att behöva leva ensam resten av livet. 
Anhöriga oroade sig också för den närståendes framtid, som att inte vara där när 
närstående avlider eller tankar om vem som skulle ta hand om deras närstående om de 
själva skulle avlida innan. Oavsett om de anhöriga försökte förneka framtiden eller inte 
så var det känslomässigt svårt att förbereda sig inför den närståendes död (Harding et 
al., 2012).  
 
Hopp var ett återkommande ämne hos de anhöriga, ett realistiskt hopp och inte ett 
hopp om att närstående skulle bli frisk (Janze & Henriksson, 2014; Proot et al., 2003). 
Hoppet var för anhöriga en behövlig upplevelse för att orka (Holtslander, 2005) och 
det motverkade rädsla. De anhöriga hade hopp om ett meningsfullt liv i framtiden utan 
den palliativa vårdbelastningen trots att detta skulle innebära ett liv utan sin 
närstående (Proot et al., 2003).   
 

Vårdpersonalens betydande roll  
 
Att vårda sin närstående upplevdes av anhöriga som en sårbar situation, vilket skapade 
ett behov av stöd där vårdpersonalen hade en betydelsefull roll för att förmå vårda sin 
närstående. Att erhålla god information och kommunikation skapade positiva känslor 
hos anhöriga vilket bidrog till en minskad vårdbelastning. Detta skapade ett behov av 
kontinuitet i erhållandet av information men även kontinuitet av vårdpersonal var 
betydelsefullt. När olika vårdpersonal vistades i hemmet kunde anhöriga uppleva sitt 
hem som en svängdörr vilket upplevdes påfrestande. 
 

Behov av stöd 
 
Anhöriga beskrev vikten av att få stöd från vårdpersonal (Holm et al., 2015; Proot et 
al., 2003). Det var betydelsefullt med stöd då anhöriga upplevde att de befann sig i en 
sårbar situation med osäkerhet och ovisshet kring den palliativa vårdsituationen, men 
även en ovisshet för sin egna framtid och för sin närståendes (Proot et al., 2003; 
Appelin et al., 2005). En väsentlig betydelse i den palliativa vården var förmågan att 
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bygga en relation mellan anhöriga och vårdpersonal, en god relation behövdes för att 
vårdpersonalen skulle ha möjlighet att se anhörigas behov och få dem att känna sig 
involverade i vården (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Holm et al., 2015; Proot el at., 
2003; Harding et al., 2012). Anhöriga ansåg sig ha en stor roll i vårdandet av sin 
närstående, men de upplevde att det var vårdpersonal som hade det övergripande 
ansvaret för den palliativa vården. Att vårdpersonal följde upp den palliativa vården 
och såg den hjälp som behövdes var viktigt för att anhöriga skulle förmå att vårda sin 
närstående. Att då känna att det fanns en god relation mellan de berörda samt att de 
hade samma mål var viktigt för att de anhöriga skulle känna tillit till vårdpersonal 
(Robinson et al., 2017).   
 
När det var svårt att bygga en relation mellan anhöriga och vårdpersonal upplevde 
anhöriga ett utanförskap och en maktlöshet över situationen. Detta kunde uppstå vid 
en oviss ansvarsfördelning kring vården av den närstående. Det gjorde att anhöriga 
kände sig osäkra, sårbara och hjälplösa (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Proot et al., 
2003; Kilgour et al., 2015; Brobäck & Berterö, 2003). Anhöriga upplevde en känsla av 
osynlighet och otillräcklighet eftersom vårdpersonalens fokus vanligtvis var på den 
närståendes mående och lidande. De anhöriga upplevde sig hamna i skymundan men 
hade ett behov att bli sedd i situationen (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Brobäck & 
Berterö, 2003; Proot et al., 2003). Anhöriga upplevde det betydelsefullt att bli 
betraktad som en i vårdteamet (Brobäck & Berterö, 2003).  
 
En god kommunikation mellan de berörda upplevdes som värdefullt av de anhöriga 
(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Proot et al., 2003; Jo et al., 2007). Stöd i form av 
god kommunikation och en god relation för att få en tydlig roll- och ansvarsfördelning 
mellan vårdpersonal och anhöriga var något som uttrycktes vara av stor betydelse 
(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Holm et al., 2015; Proot et al., 2003). Anhöriga 
upplevde att detta skapade en kontroll över situationen som också bidrog till 
psykosocialt stöd för dem. Detta gjorde att de kunde fortsätta med egna aktiviteter och 
återuppta sociala kontakter vilket motverkade en känsla av rädsla, osäkerhet och 
ensamhet (Proot et al., 2003). En god kommunikation innebar också en möjlighet för 
de anhöriga att få information, rådgivning och uppföljning om sin närståendes 
sjukdom och prognos. Det upplevdes också betydelsefullt att få information om 
ekonomi, arbete, fritid och stödgrupper för anhöriga (Janze & Henriksson, 2014; Proot 
et al., 2003; Harding et al., 2012; Jo et al., 2007; Appelin et al., 2005).  En god och 
adekvat information var viktigt för att de anhöriga skulle få en positiv uppfattning av 
situationen (Jo et al., 2007; Appelin et al., 2005; Brobäck & Berterö, 2003).  
 
Vissa anhöriga upplevde vårdpersonal som lättillgängliga när det uppstod ohållbara 
situationer som de inte förmådde reda ut (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Proot et 
al., 2003). Att få hjälp vid rätt tidpunkt av vårdpersonal i den palliativa vården 
upplevdes som ett obeskrivligt stöd för de anhöriga. När vårdpersonal och anhöriga 
reflekterade kring situationen, kunskaper och strategier för att kunna behärska 
situationen avtog en del av belastningen hos anhöriga (Robinson et al., 2017; Janze & 
Henriksson, 2014; Proot et al., 2003; Harding et al., 2012).    
 

Behov av kontinuitet 
 
Anhörigas upplevelse av kontinuitet var en betydande del i den palliativa vården av sin 
närstående, som att få kontinuerlig information, rätt hjälpmedel vid rätt tidpunkt eller 
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att ha samma återkommande vårdpersonal (Proot et al., 2003; Jo et al., 2007; Appelin 
et al., 2005). Kontinuerlig information minskade vårdbelastning, rädsla, osäkerhet, 
ensamhet och gav en känsla av hopp och kontroll hos den anhöriga (Proot et al., 2003; 
Harding et al., 2012; Appelin et al., 2005). Information innebar för anhöriga att de 
kunde ha en viss framförhållning i planering och beslut (Janze & Henriksson, 2014; 
Proot et al., 2003; Harding et al., 2012). Bristande information var dock något som 
många anhöriga upplevde (Proot et al., 2003; Jo et al., 2007; Brobäck & Berterö, 
2003), både mellan vårdpersonal och anhöriga, men även vårdpersonalen emellan (Jo 
et al., 2007).  
 
Anhöriga upplevde att kontinuiteten i vården av närstående inte var fullständig och att 
de hade behov av mer hjälp vissa dagar än vad som var planerat (Proot et al., 2003). 
Kontinuiteten bland vårdpersonalen var bristande, anhöriga upplevde deras hem som 
en svängdörr med flera olika vårdpersonal som de var tvungna att anpassa sig till varje 
dag (Appelin et. al., 2005; Brobäck & Berterö, 2003). 
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Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 
diskuterar författarna metodens styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen framförs 
och diskuteras de huvudfynd som gjorts i resultatet. 
 

Metoddiskussion 
 
En litteraturöversikt med kvalitativ ansats valdes då syftet baseras på upplevelser. 
Detta är en lämplig metod då subjektiva upplevelser vill studeras där materialet tolkas 
och beskrivs med ord i resultatdelen (Lyckhage, 2012). En kvantitativ metod hade inte 
varit ett lämpligt val då metoden eftersträvar mängd, storlek och mätbarhet (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Att använda rätt metod för att besvara syftet 
stärker trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Att begränsa sökningen till forskning som utkommit under senare år stärker 
litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2012b). Författarna valde trots detta att 
inkludera artiklar från år 1998 i sökningarna då det ansågs intressant att se vad som 
fanns inom valt område. Utifrån de sökresultat som framkom valdes sedan artiklar från 
år 2003 och framåt då de ansågs vara av intresse för syftet. Detta val kan ha minskat 
trovärdigheten. Resultatet av de artiklar som var av tidigare datum visade liknande 
fynd som de av senare datum och inga slutsatser om skillnader i förhållande till syftet 
mellan äldre och nyare artiklar kunde göras. Då valet att inkludera artiklar från år 2003 
påverkat litteraturöversiktens trovärdighet hade valet idag blivit att endast inkludera 
artiklar från år 2013 och framåt då tillräckligt med artiklar hade gått att finna inom 
denna tidsbegränsning. 
 
Det tidiga och sena skedet i palliativ vård inkluderades då det var svårt att urskilja i 
artiklarna vilket skede i den palliativ vården som studerades. Överförbarheten i 
litteraturöversikten handlar om resultatet kan överföras till andra situationer, grupper 
och kontexter (Wallengren & Henricson, 2012). Författarna valde att inkludera artiklar 
från olika delar av världen men i huvudsak Sverige vilket är en viktig aspekt gällande 
resultatets överförbarhet. Att vårda sin närstående palliativt kan upplevas olika mellan 
länder och kulturer då till exempel ekonomisk ersättning och förutsättningar för 
anhöriga skiljer sig, vilket beror på länders olika sjukvårdssystem (Henricson, 2012b). 
Det blir därmed en svårighet att se resultatet som generellt överförbart till anhöriga 
som vårdar sin närstående palliativt i hemmet. Detta uppfattades som negativt då det 
fanns olika förutsättningar hos de anhöriga. Dock ansågs detta leda till ett större 
upplevelseperspektiv när litteraturöversiktens resultat inkluderade artiklar från flera 
länder. 
 
För att kunna besvara syftet är datainsamlingens sökord väsentligt för att finna 
lämpligt material (Östlundh, 2012). Det upplevdes svårt att välja ut sökord då 
synonymer till sökorden existerade. Författarna valde att begränsa sökorden för att få 
ett hanterbart sökresultat vilket kan ha bidragit till minskat resultat som kunnat 
besvara syftet. Alla sökord trunkerades vilket bidrog till fler sökträffar på mindre antal 
sökningar och valdes då det var tidsbesparande. Att använda booleska sökoperatoren 
AND resulterade i ett mindre antal sökträffar med relevans för syftet som gjorde 
materialet mer hanterbart. Artiklarnas titlar lästes för att sortera bort de artiklar som 
inte besvarade syftet. Titlar som beskrev att palliativ vård utfördes på sjukhus 
exkluderades då syftet var kopplat till palliativ vård i hemmet. Titlar med vårdsökande 
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person i fokus exkluderades också då författarna valt att utgå från anhörigas 
upplevelse. Artiklarnas sammanfattningar, vars titlar var lämpliga i relation till syftet, 
lästes sedan för att kunna gå vidare till kvalitetsgranskning. Utvalda och 
kvalitetsgranskade artiklar i Cinahl påträffades även i Medline, vilket stärker 
trovärdigheten i valda sökord. Artiklar med kvalitativ design valdes också i urvalet då 
det ökar trovärdigheten att använda samma design i studien (Henricson, 2012b).  
Några av de utvalda artiklarna inkluderade även vårdsökande persons upplevelser, de 
var åtskilda från anhörigas upplevelser vilket gjorde att artiklarna kunde inkluderas.  
 
Valda databaser för sökning var Cinahl och Medline som har en inriktning på 
omvårdnad och medicin (Willman et al., 2016). Då litteraturöversikten har 
huvudämnet omvårdnad bedömdes dessa databaser som lämpliga. För att stärka 
arbetets trovärdighet kan sökningar i fler databaser med fokus på omvårdnad öka 
möjligheten till att hitta relevanta artiklar (Henricson, 2012b). Eftersom författarna 
erhöll tillräckligt med relevanta träffar, där över 50 träffar ansågs relevant, valdes att 
inte gå vidare med sökning till andra databaser med det begränsade tidsutrymmet i 
beaktande. En svaghet i denna metod kan vara att relevant material gått förlorat och 
trovärdigheten hade ökat genom sökning i fler databaser. 
 
Vid kvalitetsgranskning för utvalda artiklar valdes protokoll som var framtaget vid 
avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping. Författarna bedömde 
protokollet som lättillgängligt och lättförståeligt därav valet av 
kvalitetsgranskningsprotokoll (bilaga 3). Kvalitetsgranskning som utförs av fler än en 
författare stärker studiens resultat (Henricson, 2012b). Kvalitetsgranskningen delades 
upp och kvalitetsgranskades var för sig. Sedan diskuterades kvalitetsgranskningen för 
utvalda artiklar gemensamt för att ge en överblick av kvalitetsgranskningens utfall av 
samtliga artiklar. Eftersom kvalitetsgranskningen delades upp kan 
litteraturöversiktens trovärdighet ha sänkts och vid ett liknande arbete idag skulle valet 
bli att utföra kvalitetsgranskningen tillsammans. 
 
Analysmetoden utgick från Friberg (2017) som är en strukturerad metod som 
innefattar fem steg. Att använda en strukturerad metod underlättar att beskriva 
analysprocessen tydligt för läsaren vilket har ökat möjligheten för arbetet att uppnå 
överförbarhet. I processen lästes de utvalda artiklarna. Genom att fler än en författare 
läser ökar bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Textdelar valdes ut 
och sammanfattades vilket kan ha varit negativt då relevant information kan ha 
försvunnit. Att båda författarna skrev sammanfattningar har däremot minskat denna 
risk. Vid jämförelse av fynd fanns en samstämmig tolkning vilket gjorde att ingen 
konsensus behövde diskuteras. De utvalda textdelarna analyserades återigen men 
denna gång tillsammans innan litteraturöversiktens resultat skrevs vilket har stärkt 
bekräftelsebarheten.  
 
För att upprätthålla den etiska aspekten i litteraturöversikten exkluderades en artikel 
vid kvalitetsgranskningen då den inkluderat individer under 18 år. Att exkludera 
individer under 18 år i en litteraturöversikt bidrar till en god etik (Forsberg & 
Wengström, 2008). Det fanns en förförståelse och enligt Henricson (2012b) kan en 
förförståelse påverka dataanalysen och resultatet negativt. Förförståelsen diskuterades 
och det konstaterades att författarna uppfattat anhörigas situation som både 
påfrestande och som en positiv upplevelse. Det diskuterades att risken fanns att 
artiklar som stämde överens med förförståelsen skulle föredras i urvalet av artiklar. 
För att undvika detta valdes samtliga artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna ut 
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till resultatet. Diskussion och medvetenhet kring förförståelse begränsar en påverkan 
på resultatet vilket ökar trovärdigheten och påvisar pålitligheten i examensarbetet 
(Henricson, 2012b).   
 

Resultatdiskussion  
 
Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda sin närstående palliativt i 
hemmet.  
 
Resultatets huvudfynd ger en bild av anhörigas upplevelse av att vårda sin närstående 
palliativt i hemmet, beslutet att vårda sin närstående och att anhöriga upplevde att 
deras liv förändrades. Det påverkades på det sätt att de anhöriga upplevde att de alltid 
behövde vara tillgängliga som resulterade i att sällan få möjlighet till återhämtning. 
Tankar om en oviss framtid såväl som att få stöd av vårdpersonal var också några av 
huvudfynden som var betydelsefulla för att kunna beskriva anhörigas upplevelse av att 
vårda sin närstående. 
 
Resultatet belyser att när närståendes vård övergick till att bli palliativ skapades 
känslor av förvirring och osäkerhet hos de anhöriga som också skildras i tidigare 
studier (Mohammed et al., 2018; Seal, Murray & Seddon, 2013). Beslutet att vårda en 
närstående varierade mellan att vara ett beslut utan tvivel till att upplevas som ett 
tvång som också Mohammed et al., (2018) beskriver. Det är viktigt att sjuksköterskan 
stödjer anhörigas val på ett respektfullt sätt utan dömande inslag och informerar om 
vad det innebär att vårda en närstående. Detta främjar en känsla av begriplighet hos 
anhöriga som kan bidra till en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005; Postwhite 
et al., 2006).  
 
Anhöriga upplevde att de behövde vara tillgängliga för sin närstående 24 timmar om 
dygnet och att de inte vågade lämna hemmet i rädsla av att något skulle kunna hända 
den närstående när de var hemifrån. Tidigare studie har också påvisat att anhöriga 
upplever att de behöver vara tillgängliga dag som natt och att de lever med en rädsla 
att lämna hemmet då de vill finnas vid närståendes sida om något skulle inträffa 
(Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). Något som också framkom i litteraturstudies 
resultat var att tillgängligheten bidrog till sömnproblem, utmattning och en känsla av 
att vara fången i sitt eget hem vilket också Munck et al. (2008) beskriver i sin studie. 
Detta skapade en känsla av ett förändrat liv (Duggleby et al., 2017) 
 
För att anhöriga skulle förmå att orka vårda sin närstående var anhöriga i behov av 
återhämtning. Detta för att kunna få uttrycka sina känslor i frånvaro av sin närstående 
men också för att få möjlighet att utöva fritidsaktiviteter. Vikten av att få utrymme för 
återhämtning bekräftas av Angelo, Egan & Reid (2013) studie som belyser att 
vårdpersonal ska uppmuntra anhöriga till att ha tid för sig själva. Att utöva 
fritidsaktiviteter kan skapa en känsla av sammanhang och motverka depression 
(Jörgensen, Martin-Ginis, Iwarsson & Lexell, 2017) något som resultatet påvisade 
förekom hos anhöriga. Att anhöriga har en stark känsla av sammanhang är viktigt för 
känslan av ett positiv engagemang i vårdandet (Andershed & Ternestedt, 2001). 
Tankar om framtiden var något som infann sig hos anhöriga som innefattade såväl oro 
som hopp om en meningsfull framtid (Angelo & Egan, 2015; Breen, Aoun, O´Connor, 
Howting & Halkett, 2018), något som också framkom i resultatet. Det är viktigt att 
sjuksköterskan förmår tala om framtiden med anhöriga för att på så vis minska oro och 
främja hopp. Hopp var viktigt för anhöriga att orka vårdandet av närstående och detta 
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framkommer också i en studie av Breen et al. (2018). Enligt Postwhite et al. (2006) 
bidrar hopp till en känsla av sammanhang. Sjuksköterskan kan främja hopp och en 
känsla av sammanhang genom att vara närvarande, vara ärlig och respektfull, ge 
information, erbjuda resurser och inte visa sig stressad (Postwhite et al., 2006). 
 
Resultatet visade att anhöriga upplevde ett behov av stöd av vårdpersonal, som en 
viktig del i det palliativa vårdandet av sin närstående. I en studie gjord av Eide-Lunde 
(2017) framkom det att anhöriga behövde stöd för att vara en resurs i den palliativa 
vården och för sin närstående, där osäkerhet och hjälplöshet tidigare varit ett 
kännetecken i palliativa vårdsituationer, fick nu anhöriga en känsla av hopp när de fick 
stöd av vårdpersonal.   
 
En god relation och kommunikation var väsentligt att skapa mellan anhöriga och 
vårdpersonal, det var en förutsättning för att vårdpersonal skulle ha möjlighet att se de 
anhörigas behov och att göra dem involverade i vården. Det beskrivs i resultatet som 
en viktig del i den palliativa vården, vilket även Borstrand & Berg (2009) lyfter i sin 
studie om vikten av stöd från vårdpersonal, där anhöriga upplevde en trygghet och tillit 
i samarbetet med vårdpersonal om det fanns en god kommunikation. Tillit var också 
något som framkom i resultatet, en god relation mellan vårdpersonal, anhöriga och 
den närstående skapade en känsla av tillit. Att skapa gemensamma mål samt en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning i den palliativa vården kan underlätta belastningen hos de 
anhöriga (Eide-Lunde, 2017), som också beskrevs i resultatet och var av stor betydelse 
hos de anhöriga då det skapade en känsla av kontroll över situationen. Ett eget 
ansvarstagande hos de anhöriga samt att vara en i teamet var också väsentligt och 
minskade osäkerheten vilket gjorde situationen mer begriplig, meningsfull och 
hanterbar, detta bidrog till en övergripande känsla av sammanhang (Antonovsky, 
2005; Postwhite et al., 2006). 
 
Resultatet kopplat till Borstrand & Berg (2009) studie indikerar att kontinuitet i den 
palliativa vården var betydelsefull när det kom till information och regelbundenhet av 
samma vårdpersonal vilket också resultatet påvisade. Kontinuerlig information och 
planering i den palliativa vårdens framtid kunde minska de anhörigas osäkerhet och 
istället stärka deras hanteringsstrategier (Eide-Lunde, 2017). En känsla av 
sammanhang kan uppnås av de anhöriga när de förstår sin närståendes 
sjukdomsförlopp. Att anhöriga får information om sin närståendes symtom och 
beteende bidrar till känslan av sammanhang. Genom att vårdpersonal i mötet med 
anhöriga klargör det förflutna, underlättar nutiden och förbereder dem inför den 
närståendes död kan en känsla av sammanhang uppnås (Meeker, Waldrop & Seo, 
2014).  
 
Resultatet i litteraturöversikten belyser vissa faktorer som viktiga för de anhöriga för 
att kunna hantera den situation som de befann sig i, faktorer som goda relationer 
mellan vårdpersonal och de anhöriga, god kommunikation och adekvat information, 
delaktighet i den palliativa vården såväl som tid för återhämtning. Eriksson & 
Lindström (2007) skriver i sin forskning om begreppet KASAM som studerades av 
Antonovsky som ville undersöka hur människor bibehåller sin hälsa under stressiga 
situationer och allvarliga svårigheter. Anhöriga i vården av en palliativ närstående kan 
hantera situationen med stärkt förmåga när begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet upplevs (Strang & Strang, 2001), med hjälp av de tre dimensionerna 
samt resurser som bland annat en god ekonomisk situation, socialt stöd och 
förebyggande hälsoanpassning ökar de anhörigas chans att hantera den palliativa 
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vårdsituationen (Eriksson & Lindström, 2007). Borstrand & Berg (2009) lyfter fram 
att de anhöriga upplevde information och kontinuitet i den palliativa vården som 
otillräcklig. Detta ledde till en minskad förståelse för sin närståendes palliativa 
vårdsituation och innebar att anhöriga inte hade en känsla av sammanhang. 
Upplevelsen av bristande information från vårdpersonal var något som framkom i 
litteraturöversiktens resultat. 
 
Det fanns negativa upplevelser i litteraturöversiktens resultat hos de anhöriga där en 
palliativ vårdsituation gav upphov till bland annat ekonomisk stress. Detta indikerar 
på att det är problematiskt att bibehålla hälsa hos anhöriga som vårdar sin närstående. 
Eriksson & Lindström (2017) menar dock att det inte är omöjligt att upprätthålla de 
anhörigas hälsa med tillgång till rätt resurser. Om individens inre och yttre värld är 
begriplig, hanterbar och meningsfull bidrar detta till en känsla av sammanhang (Eide-
Lunde, 2017; Jakobsson, 2008). 
 

Slutsatser 

Resultatet påvisar att anhöriga som vårdar sin närstående är i behov av stöd från 
vårdpersonal då deras liv påverkas och förändras när deras närstående vårdas 
palliativt i hemmet. De anhörigas liv påverkades på flera sätt och de upplevde oro, 
osäkerhet och en begränsad frihet i den palliativa situationen. Det gav upphov till ett 
behov av stöd från vårdpersonal, där viktiga aspekter som en god relation, 
kommunikation och information mellan vårdpersonal och de anhöriga 
uppmärksammades. Dessa aspekter var väsentliga för att öka delaktigheten för den 
anhöriga, detta för att de anhöriga lättare skulle uppleva en begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet i den svåra situation som de befann sig i, när en känsla av 
sammanhang uppnås ökar också de anhörigas förmåga att hantera svåra 
livssituationer.  
 

Kliniska implikationer 
 
I denna litteraturöversikt belystes anhörigas upplevelse av att vårda sin närstående 
palliativt i hemmet, vilket genomfördes för att erhålla kunskap om hur sjuksköterskan 
ska bemöta en palliativ vårdsituation utifrån ett anhörigperspektiv. Att sammanställa 
och analysera befintlig forskning inom området har gjort att kunskapen om anhörigas 
upplevelse av att vårda sin närstående palliativt i hemmet blivit mer lättillgängligt. 
Detta kan bidra till en ökad kunskap i den praktiska vårdverksamheten vilket kan leda 
till en mer personcentrerad vård genom att sjuksköterskan blir medveten om 
betydelsen av att ge anhöriga stöd och kontinuitet. Genom att i bemötandet av 
anhöriga tillämpa litteraturöversiktens resultat om vårdpersonalens betydande roll 
kan sjuksköterskan främja anhörigas känsla av sammanhang vilket leder till att den 
palliativa vårdsituationen kan hanteras med stärkt förmåga.  
 

Förslag till vidare forskning 
 
Fortsatt forskning om anhörigas upplevelse av att vårda sin närstående palliativt i 
hemmet betraktas som betydelsefullt för att ständigt kunna identifiera fler samt 
förändrade upplevelser hos anhöriga. Detta för att kunna tillgodose de anhörigas behov 
i en palliativ vårdsituation.  Forskning om det finns skillnader i anhörigas upplevelse 
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mellan tidig och sen palliativ fas skulle vara av intresse då det finns en viss begränsning 
om detta i tidigare forskning.  
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Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

kvalitetsgranska
de 

Till resultat 

Family 
caregiver* 

3073     

Palliative care 
at home* 

605     

Experience* 78633     

Family 
caregiver* 
AND palliative 
care at home* 
AND 
experience* 

22 22 16 3 3 

 

Databas: 
Cinahl. 
Sökning 30/8–
31/8 2018 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

kvalitetsgranskad
e 

Till resultat 

Family 
caregiver* 

3073     

Experience* 78633     

Palliative care* 7648 
 

    

Family 
caregiver* AND 
experience* 
AND palliative 
care* 

116 116 37 6 5 
 

 

Databas: 
Cinahl.  
 
Sökning 30/8-
31/8 2018 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

kvalitetsgranskade Till resultat 

Begränsningar i samtliga sökningar: boolean/phrase, peer reviewed, english 
language, abstract available, all adult, aug 1998-aug 2018. 



 

 
 

Palliative care* 3073     

Next of kin* 302     

Experience* 78633     

Palliative care* 
AND next of 
kin* AND 
experience* 

13 13 7 1 1 

 

Databas: 
Cinahl.  
 
Sökning 30/8-
31/8 2018 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

kvalitetsgranskade Till resultat 

Informal 
caregiver* 

956     

Palliative care 
at home* 

605     

Experience* 78633     

Informal 
caregiver* 
AND Palliative 
care at home* 
AND 
Experience* 

6 6 6 4 4 

 

 

Databas 
Medline. 
Sökning 4/9 
2018  

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

kvalitetsgranskad
e 

Till 
resultat 

Dubblette
r av 
relevanta 
artiklar 
från 
Cinahl 

Family 
caregiver* 

4428      

Palliative care 
at home* 

853      

Experience* 294 787      



 

 
 

Family 
caregiver* AND 
palliative care 
at home* AND 
experience* 

37 37 10 1 1 3 

 

Databas 
Medline. 
Sökning 4/9 
2018  

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

kvalitetsgranskade Till 
resultat 

Dubbletter 
av relevanta 
artiklar från 
Cinahl 

Palliative 
Care* 

5526      

Next of kin* 248      

Experience* 294 787      

Palliative 
care*AND 
Next of kin* 
AND 
Experience 

18 18 11 1 1 1 

 

Databas 
Medline. 
Sökning 4/9 
2018  

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

kvalitetsgranskade Till 
resultat 

Dubbletter 
av relevanta 
artiklar från 
Cinahl 

Informal 
caregiver* 

362      

Palliative care 
at home* 

853      

Experience* 294 787      

Informal 
caregiver* 
AND Palliative 
care at home* 
AND 
Experience* 

11 11 7 5 5 4 

 

Databas 
Medline. 
Sökning 4/9 
2018  

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

kvalitetsgranskade Till 
resultat 

Dubbletter 
av relevanta 
artiklar från 
Cinahl 



 

 
 

Family 
caregiver* 

4428      

Experience* 294 787      

Palliative care* 5526      

Family 
caregiver* 
AND 
Experience* 
AND Palliative 
care* 

199 0 0 0 0 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2. Artikelmatris 
 

Författare, år & 
land: 

Syfte Metod Deltagare Resultat Poäng 

Appelin, G., 
Brobäck, G., & 
Berterö, C. 
(2004). Sverige.  

Att identifiera en 
omfattande bild 
av palliativ vård i 
hemmet, 
erfarenheter från 
de involverade 
personerna.  

Kvalitativa 
intervjuer, 
bandinspelade och 
transkriberade. 

18 
deltagare, i 
åldern 52–
85 år. Fem 
män och 13 
kvinnor. 

Resultatet 
framkom i tre 
huvudkategorier: 
strävan efter 
normalt liv, 
engagemang/ 
åtagande och 
krav.  
Följt av nio 
underkategorier: 
vård i hemmet, 
emotionell/ 
mental vård, 
emotionella 
erfarenheter, 
trygghet, 
resurser, 
anpassning, extra 
arbete, 
frustration och 
osäkerhet.  

12/12 

Brobäck, G., & 
Berterö, C. 
(2003). Sverige.  

Att utforska 
meningen med 
palliativa vård i 
hemmet som 
upplevs av de 
närstående.  

Kvalitativa 
intervjuer, 
bandinspelade och 
transkriberade. 

6 deltagare i 
åldern 52–
80 år. Två 
män och 
fyra 
kvinnor.  

Resultatet 
framkom i sex 
kategorier: 
Anpassning, 
medvetenhet, att 
uppfattas som en 
person, 
emotionella 
effekter, känslor 
av osäkerhet, en 
känsla av 
otillräcklighet.  

12/12 

Harding, R., 
Epiphaniou, E., 
Hamilton, D., 
Bridger, S., 
Robinson, V., 
George, R., 
Beynon, T., & 
Higginson J, I. 
(2011). 
Storbritannien.  

Att generera 
belägg för att 
delge ett 
efterföljande och 
lämplig 
intervention 
baserat på 
vårdgivarnas 
erfarenheter. 

Kvalitativa 
intervjuer,digitalt 
inspelade och 
transkriberade.  

20 
deltagare i 
åldern 25–
79 år. Nio 
män och 11 
kvinnor.  

Resultatet 
framkom i två 
huvudteman: 
Uppfattade behov 
och utmaningar. 
Följt av 10 
underteman: 
förberedelse, att 
vara osynlig, 
sjukdomsspecificit
et, emotionellt 
stöd. Samt  
osäkerhet, ångest, 
ekonomi, tid, 
sömnbrist och 

12/12 



 

 
 

hälsa hos 
vårdgivare.  

Holm, M., 
Henriksson, A., 
Carlander, I., 
Wengström, Y., 
& Öhlen, J. 
(2014). Sverige. 
 

Att studera 
anhörigvårdares 
egna upplevelser 
av att förbereda 
sig inför att vårda 
i en palliativ 
hemmiljö.  

 

Kvalitativa 
intervjuer. 

12 deltagare 
i åldern 24–
93 år. Fem 
män och sju 
kvinnor. 

Resultet framkom 
i tre 
underkategorier: 
förstå allvaret i 
situationen, 
hantera en 
utmanande 
situation och 
planera inför den 
ofrånkomliga 
förluster. 
 

12/12 

Holtslander F, 
L., Duggleby, 
W., Williams M, 
A., & Wright E, 
K. (2005). 
Kanada.  

Att studera 
processen av hopp 
i urval av 
vårdgivare som 
lever och 
tillhandahåller 
vård till en 
palliativ patient.  

Kvalitativa 
intervjuer. 

18 deltagare 
i åldern 29–
74. Nio män 
och nio 
kvinnor.  

Resultatet 
framkom i tre 
kategorier: 
Vårdgivares 
definition av 
hopp, att 
försvaga hoppet, 
att hålla fast vid 
hoppet.  

12/12 

Janze, A., & 
Henriksson, A.  
(2014). Sverige. 

Att studera 
anhörigvårdares 
upplevelser. 

Kvalitativa 
intervjuer. 

Sex 
deltagare i 
ålder 40–83 
år. 
 
 

Resultatet 
framkom i två 
underkategorier: 
leva i 
osäkerhetfokus på 
nutid med 
samtidig 
förberedelse för 
framtid och 
förberedelse för 
vårdande i 
kombination med 
transition till nya 
roller. 
 

12/12 



 

 
 

Jo, S., Brazil, K., 
Lohfeld, L., 
Willison, K. 
(2007). Kanada.  

Att studera 
perspektiv utifrån 
anhörigvårdare 
och vårdtagaren i 
vårdgivarupplevel
sen i hembaserad 
palliativ vård.  

Kvalitativa 
intervjuer, 
bandinspelade och 
transkriberade. 

10 deltagare 
i åldern 58–
87 år. 
Majoriteten 
kvinnor.  

Resultatet 
framkom i fem 
huvudteman: 
Positiva aspekter 
av 
vårdgivaruppleve
lsen, negativa 
aspekter av 
vårdgivaruppleve
lsen, anhörigas 
relation, formellt 
stöd och 
informellt stöd. 
Nio underteman: 
att behärska 
vårdgivning, 
fysisk belastning, 
emotionell 
belastning, 
tidsbegränsning, 
ekonomisk 
belastning, positiv 
aspekt av formellt 
stöd, negativ 
aspekt av formellt 
stöd, positiv 
aspekt av 
informellt stöd, 
negativ aspekt av 
informellt stöd. 

12/12 



 

 
 

Kilgour, KN., 
Bourbonnais, 
FF., & 
McPherson, CJ. 
(2015). Kanada. 

Att studera 
anhörigvårdares 
levda upplevelser i 
övergången från 
palliativ vård i 
hemmet till en 
palliativ enhet. 

Djupintervjuer. Tio 
deltagare i 
ålder 26–85 
år. Två män 
och åtta 
kvinnor. 

Resultatet 
framkom i åtta 
underkategorier: 
att vårda i 
hemmet, i början: 
sökandet efter 
svar, att hantera 
vårdandet I 
hemmet: en 
jonglerande 
handling, försöka 
ta sig igenom, en 
skiftande 
situation: triggers 
som ledde till 
beslut om 
palliative enhet, 
transition- att ta 
beslutet att åka till 
en palliative 
enhet, komma 
nära slutet, se 
tillbaka på 
vårdandet och 
göra sig redo att 
gå vidare. 

12/12 

Linderholm, M., 
& Friedrichsen, 
M. (2010). 
Sverige. 

Att studera hur 
informella 
vårdgivare av en 
döende 
närstående i 
palliativ hemmiljö 
upplevde sin 
vårdande roll och 
stöd under 
patientens sista 
tid i livet och efter 
döden inträffat. 
 

Öppna, 
bandinspelade 
intervjuer. 

13 deltagare 
i ålder 38–
78 år. Fem 
män och 
åtta 
kvinnor. 

Resultatet 
framkom i fyra 
huvudkategorier: 
ett behov av att bli 
sedd, att bli en 
vårdare, att vara 
en vårdare och att 
inte vara en 
vårdare längre. 

12/12 

Proot, IM., Abu-
Saad, HH., 
Crebolder, HFJ., 
Goldsteen, M; 
Luker, KA., 
Widdershoven, 
GAM. (2003). 
Nederländerna. 

Att studera 
anhörigvårdares 
upplevelser, deras 
behov vid vård i 
hemmet och vilka 
hälso-och 
sjukvårdsresurser 
de erhåller. 
 

Intervjuer 
baserade på 
grounded theory. 

13 deltagare 
i åldern 28–
80 år. Två 
män och 11 
kvinnor. 

Resultatet 
framkom i en 
huvudkategori: 
sårbarhet. 
Faktorer som ökar 
och minskar 
sårbarheten blev 
underkategorierna
. 

12/12 



 

 
 

Robinson, C., 
Bottorff, J., 
McFee, E., 
Bissell, L., Fyles, 
G., Robinson, 
CA., Bottorff, 
JL., & Bissell, 
LJ. (2016). 
Kanada. 
 

Att studera 
erfarenheterna av 
berövade 
anhörigvårdare 
vars terminala 
sjuka 
familjemedlemma
r med avancerad 
cancer var 
framgångsrika för 
att uppnå önskad 
död i hemmet. 

Semistrukturerade
, bandinspelade 
intervjuer. 

29 deltagare 
över 19 år. 
Tio män och 
19 kvinnor. 

Resultatet 
framkom i fyra 
huvudkategorier: 
sammanhanget att 
tillhandahålla 
vård, stöd för att 
tillhandahålla 
vård, 
beslutsamhet att 
ge vård hemma 
och möjliggöra 
beslutsamhet. 
 

12/12 

 
 

  



 

 
 

Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning 
 

Omvårdnad Examensarbete, 15 hp 

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete?Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja  

 Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 

II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

      

  Ja   Nej  



 

 
 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?     Ja 

  Nej 

 

Omvårdnad Examensarbete, 15 hp 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Omvårdnad Examensarbete, 15 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 

 


