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Sammanfattning 
 

Inledning/Bakgrund: Anhöriga till personer i palliativ vård tar ofta på sig rollen som anhörig-

vårdare och en sjuksköterska kommer med stor sannolikhet att möta dessa personer. Därför kan 

det vara av stor betydelse att som sjuksköterska veta hur anhörigvårdare upplever sin vardag. 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare i palliativ vård. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts med en induktiv ansats. Dataanalys har utgjorts av 

artiklar med kvalitativ design, samt mixad metod, då det stämde överens med examensarbetets 

syfte. Dataanalys har gjorts utifrån Fribergs femstegsmodell.  

Resultat: Huvudfynd från 17 artiklar presenterades i tre huvudkategorier: När livet vänds upp 

och ner, Kommunikation och relation samt Stöd till anhörigvårdaren, med sju tillhörande sub-

kategorier. Resultatet visade att positiva och negativa upplevelser av att vara anhörigvårdare 

började när personen tog rollen som anhörigvårdare. Upplevelserna fortsatte sedan genom hela 

sjukdomsperioden och fanns även efter att deras närstående gått bort.  

Slutsats: Att vara en anhörigvårdare är en upplevelse på gott och ont. Det är viktigt att tillhan-

dahålla nödvändig information tidigt i sjukdomsförloppet. Dock bör informationen ges i små 

mängder utefter anhörigvårdarens takt.  

 

Nyckelord: Anhörigvårdare, Palliativ vård, Stöd, Hanterbarhet, Rollförändring 

 

 



 

 

Summary 
 

Introduction/Background: Relatives to people in palliative care often take the role as a care-

giver and a nurse will most likely encounter with these people. It could be of great signifi-

cance for a nurse to know how caregivers experience their every-day life.  

Aim: The aim was to describe the experience of being a caregiver in palliative care.  

Method: A literature review with an inductive approach was composed. Data analysis was 

composed by articles with qualitative and mixed method design, as it harmonizes with the aim 

of this Bachelor’s thesis. Friberg’s five-step model has been used for data analysis.  

Results: Main findings from 17 articles were presented in three main categories: When life 

turns up-side-down, Communication and relation and Support for the caregiver, with seven 

belonging subcategories . The results showed that positive and negative experiences of being 

a caregiver started when the person took the role as a caregiver. The experiences continued 

then throughout the whole illness trajectory and where present even after the death of their 

relative 

Conclusion: Being a caregiver is both a good and a bad experience. It is important to provide 

necessary information early in the disease trajectory but the amount of information should be 

given in small doses in the pace of the caregiver.  

 

Keywords: Caregivers, Palliative care, Support, Coping, Role change 
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Inledning 
 

Världens befolkning blir äldre och äldre. Samtidigt ökar antalet personer med cancer eller andra 

kroniska sjukdomar. Det gör att behovet av palliativ vård är större än någonsin (World Palliative 

Care Alliance, 2014). Under 2014 avled nästintill 89 000 personer i Sverige (Statistiska Central 

Byrån, 2015) varav drygt 60 000 personer var registrerade i det svenska palliativ registret. 2014 

avled den största andelen på särskilt boende eller på sjukhus (Svenska Palliativregistret, u.å.). I 

den palliativa vården ska även anhöriga till den sjuke involveras (World Health Organization 

[WHO], 2002). En yrkesverksam sjuksköterska kommer med största sannolikhet att möta pal-

liativa patienter och deras anhöriga. Det är viktigt att inte glömma bort närståendes behov och 

upplevelser, då de också lider i den nya situationen som uppstått. Därför är det viktigt att veta 

hur närstående upplever det att vara anhörigvårdare till en person som vårdas palliativt. Detta 

för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa den närstående på bästa sätt. 

 

 

Bakgrund 
 

Inom omvårdnadsvetenskapen finns fyra stycken konsensussbegrepp: människa, hälsa, miljö 

och omvårdnad (Hilton, 1997; Meleis, 2011). Begreppen får sin mening från en specifik teori 

därmed får begreppen olika innebörd beroende på vilken teori som använts (Hardin, 2014). 

Omvårdnadens konsensussbegrepp flätas samman inom den personcentrerade omvårdnaden. 

Den personcentrerade omvårdnaden syftar till att människan bakom sjukdomen ska ses. Dess-

utom ska hänsyn tas till personens resurser, berättelse och samspel med sin miljö (Ekman et al., 

2011). Personen ska vara delaktig i beslut och tidigare nämnda komponenter skall tas hänsyn 

till när omvårdnadsåtgärder formuleras och utförs (Sidani, Epstein & Miranda, 2006). Ett 

centralt mål för all omvårdnad är hälsa och det ska ses som något mer än bara frånvaro av 

sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Personcentrerad omvårdad 
 

I sjuksköterskans profession omnämns sex kärnkompetenser och en av dessa är personcentrerad 

omvårdad (Sherwood & Zomorodi, 2014). Personcentrerad omvårdnad är ett dåligt definierat 

begrepp (Van Royen et al., 2010) men det personcentrerade synsättet tar hänsyn till patienten 

som person samt dennes värderingar och behov i utformandet av en omvårdnadsåtgärd (Sidani, 

Epstein & Miranda, 2006). 

 

Förutsättningar för personcentrerad vård är att sjuksköterskan besitter rätt egenskaper. En sjuk-

sköterska ska vara professionellt kompetent, ha utvecklat mellanmänskliga färdigheter, vara 

engagerad i sitt arbete, kunna vara tydlig i sina övertygelse och värderingar och känna sig själv. 

Vårdmiljön ska innehålla en lämplig mix av förmågor, system som kan underlätta ett delat be-

slutsfattande, effektiva personal relationer, en organisation som ger stöd, maktfördelning samt 

att det ska finnas möjlighet för nyskapande och risktaganden (McCormack & McCance, 2006). 

En god vårdmiljö kan underlätta den personcentrerade processen (McCormack, 2004).  Person-

centrerade processer som krävs för att konkretisera personcentrerad vård är att arbeta med en-

gagemang, ha en sympatisk närvaro, dela med sig av beslutsfattande och tillgodose fysiska be-

hov. Förstå den vårdsökande personens värderingar, trosföreställningar och hur de bildar en 
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förståelse kring vad som händer är centralt i den personcentrerade vården. (McCormack & 

McCance, 2006). Personcentrerad vård leder till; bättre hälsa, ökad patienttillfredsställelse, 

ökad patientföljsamhet, bättre kvalité på vården, känsla av kontroll och ansvar för sin egen 

behandling samt bättre samstämmighet mellan den professionella vårdgivare och den vårdsö-

kande personen (Stewart et al., 2000; Olsson, Karlsson & Ekman, 2006; Edvardsson, Winblad 

& Sandman, 2008; Sidani et al., 2006). Enligt McCormack och McCance (2006) förväntas en 

fungerande personcentrerad vård leda till vårdsökande personer som är nöjda med vården och 

känsla av att ha varit involverade i sin vård. Vårdsökande personer upplever också en känsla av 

välbefinnande och en fungerande, terapeutisk vårdmiljö. 

 

Personcentrerat arbetssätt innebär att fokus inte bara ska vara på den vårdsökande personen. 

Utan det är viktigt att lära känna personen i ett socialt sammanhang. Det innebär att anhöriga 

och närstående involveras i den vårdsökande personens vård där även anhörigvårdares behov 

är viktiga (McCormack, 2004). Personcentrerad- och palliativ omvårdnad har båda gemensamt 

att hela personen ska ses och sättas i centrum (Meidell, 2010). 

 

Palliativ vård 
 

Startskottet för den moderna palliativa vårdrörelsen var vårdmötet mellan en man med rektal-

cancer och en kvinna vid namn Dame Cicely Saunders. Samtalsämnet mellan Saunders och 

denne man handlade om uppbyggnaden av ett hem där människor fick lindra sina symtom, som 

många gånger var smärta. I hemmet skulle sjuka personer få landa i den situation de hamnat i 

(Saunders, 2000). Cicely Saunders, grundaren till den moderna palliativa vården (Seymour, 

Clark & Winslow, 2005), öppnade upp det första moderna hospice som även bedrev forskning 

och utbildning. Målet med hospice rörelsen och den palliativa vården är att människor ska få 

en fridfull död (Saunders, 2000). Till en början sågs behovet av palliativ vård vid livets slut-

skede enbart för de med en cancerdiagnos. Idag ses behovet av palliativ vård även hos personer 

med obotliga- och kroniska sjukdomar som under livets slutskede vanligtvis besväras av svåra 

symtom (World palliative care alliance, 2014). Livskvaliteten hos patienter och deras familjer 

som har drabbats av en livshotande sjukdom ska förbättras (WHO, 2002).  

 

Eckerdal (2008) beskriver tre olika brytpunkter inom den palliativa vården. Den första bryt-

punkten äger rum när personen får kunskap om att ha drabbats av en obotlig sjukdom. Det är 

även nu som den tidiga palliativa fasen börjar (Eckerdal, 2008). Den tidiga palliativa fasen 

sträcker sig vanligtvis över flera år. Sjukdoms kontrollerande-, livsförlängande- och rehabilite-

rade åtgärder sätts in (Dalgaard, Thorsell & Delmar, 2010). Vid den andra/sena fasen klarar sig 

personen inte längre själv (Eckerdal, 2008). Livsförlängande åtgärder kan vara relevanta att 

sätta in men åtgärder för att kontrollera sjukdomen är inte relevanta eller går inte att genomföra. 

Denna fas varar normalt i några månader (Dalgaard et al., 2010). Den tredje och sista fasen 

enligt Eckerdal (2008) är när det blir tydligt att personen bara har något dygn kvar, möjligtvis 

veckor (Dalgaard et al., 2010).  

 

Enligt WHOs definition av palliativ vård ska döendet ses som en naturlig process som inte ska 

skjutas upp men inte heller påskyndas. Den drabbade personen samt övriga medlemmar i den-

nes familj ska få hjälp. Personen som har drabbats av en livshotande sjukdom ska få hjälp med 

att leva så aktivt som möjligt ända fram tills döden. Alla individer i den drabbades familj ska få 

hjälp att orka med och hantera situationen som deras närståendes sjukdom innebär samt deras 

egna smärtsamma förlust (WHO, 2002). 
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Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 

 

Den palliativa vården ska vila på fyra hörnstenar. Dessa är skapade utefter WHO:s definition 

(2002) av den palliativa vården och människovärdesprincipen. Symtomkontroll i vid bemärkelse 

är den första hörnstenen. Den innebär att symtom ska lindras, inte bara fysiska symtom (Kom-

mittén om vård i livets slutskede, 2001). Hela personen ska ses. Symtomkontroll ska prioriteras 

först men kan dock inte stå ensam om hela personen ska kunna ses (Saunders, 2000). Samarbete 

av ett mångprofessionellt arbetslag är den andra hörnstenen (Kommittén om vård i livets slut-

skede, 2001). Ett mångprofessionellt team ska finnas för att på bästa sätt ta hand om den över-

väldigande situationen som den döende personen upplever (Saunders, 2000). Den tredje hörn-

stenen, kommunikation och relation, innebär en god kommunikation och relation mellan pati-

enten, anhöriga och vårdpersonalen för att främja livskvalité. Den sista hörnstenen stöd till när-

stående innebär att stöd ska finnas under hela förloppet och efter att den närstående har avlidit 

(Kommittén om vård i livets slutskede, 2001). Möjlighet till symtomkontroll i hemmet, god 

kommunikation med vårdgivarna samt stöd till anhöriga, leder till en situation som är hanterbar 

och risken för anhörigas ohälsa minskar. Dessutom leder ett brett spektra på tillgängliga tjänster 

till en positiv upplevelse för anhöriga till palliativa personer (Milberg & Strang, 2007).  

 

Sjuksköterskans roll 
 

En roll sjuksköterskan har i den palliativa vården är att fungera som en stöttepelare till den som 

vårdar sin närstående. Ett slutbetänkande från Kommittén om vård i livets slutskede (2001) 

menar på att den närstående bör få möjligheten att delta i vården och få stöd under vårdtiden. 

Sjuksköterskans vägledning och råd angående insatserna är av stort värde. Det är dock patienten 

och dess närstående som bestämmer hur långt det ska sträcka sig. Det är viktigt att sjuksköters-

kan finns tillgänglig för den som behöver råd/vägledning och bjuder in till samtal. Den närstå-

ende tar inte alltid det första steget till ett samtal för att de inte vill vara till besvär (Kommittén 

om vård i livets slutskede, 2001). 

 

Florence Nightingales bok Notes on Nursing: what is, and what is not (1859) syftade till att 

underlätta kvinnors vårdarroll i hemmet. Boken syftade även till att vägleda en person i att vara 

en sjuksköterska när denne vårdar någon i hemmet. Hon menade också på att alla bör ha grund-

läggande kunskaper i omvårdad. Sjuksköterskeyrket utvecklades sedan från teorin om omvård-

naden i hemmet till att applicera vetenskap i praktiken (Pfettscher, 2014). Detta kan kopplas till 

omvårdnadens konsensusbegrepp omvårdnad där en sjuksköterska inte bara har ansvar att vårda 

den som sökt vård men även ska bidra med kunskap och information för att stötta anhörigvår-

daren (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Det informella vårdandet 
 

Informell vård är obetald vård och stöd som ges till en person med sjukdom (Carlsson & Wenn-

man-Larsen, 2009). Enligt Socialstyrelsen (u.å.) är en anhörigvårdare en ”person som vårdar 

närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning”. Närstående är ett bre-

dare begrepp som även innefattar personer som inte är släkt med personen. Begreppen informell 

vårdare och anhörigvårdare likställs (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). Personer väljer att 

bli anhörigvårdare utav kärlek till personen, plikt, genomföra den döende personens sista öns-

kan och hindra att personens anhöriga avlider på en institution (Eyre, 2010). Hur anhörigvårdare 
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hanterar sin nya roll beror bland annat på socialt stöd, kunskap, personliga egenskaper och när-

het till hälso- och sjukvård. Rollen som anhörigvårdare kan en person bli indragen i utan att 

vara tränad eller förberedd (Eyre, 2010).  

 

Anhörigvårdare är nöjda med den hjälp som den palliativa vården har givit dem och kan iden-

tifiera det positiva med erfarenheten (Hudson, 2006). Anhörigvårdare upplevde att mer inform-

ation behövs och bör tillföras tidigare för att klara av att hantera sin nya roll samt veta vad de 

kan förvänta sig (Hudson, 2006; Herbert, Schulz, Copeland & Arnold, 2009). Anhörigvårdarna 

kan vanligtvis hantera situationen efter att den närstående hade avlidit. Anhörigvårdarna vill 

inte att den professionella vården och socialtjänsten ska släppa taget direkt efter den närstående 

har avlidit (Hudson, 2006). En god och tillförlitlig kommunikation mellan alla involverade i 

vården av den sjuke är av stor vikt för den som är anhörigvårdare (Hudson, 2006; Herbert et 

al., 2009). De flesta anhörigvårdare var beredda på den kommande döden (Hudson, 2006) men 

det fanns ett behov av medicinsk, praktisk, psykosocial, religiös/andlig information för att för-

bereda för den närståendes död (Herbert et al., 2009). Det som påverkar hur förberedd anhörig-

vårdaren är och vad hen kan förvänta sig av situationen är; tidigare erfarenhet som anhörigvår-

dare, tidigare kontakt med dödsfall, planering kring kommande dödsfall samt hur länge den 

närstående varit sjuk. Livserfarenheter är inte alltid tillräckligt för att förbereda anhörigvårdare 

för döden och sorgen (Herbert et al., 2009).  

 

Det finns en oro och osäkerhet kring förändringar i relationer och familjedynamiken. Det gäller 

även att informationsbehovet säkerställs. Den religiösa/andliga dimensionen ska inte glömmas 

bort. Alla individer är olika och den existentiella oron kan vara det viktigaste och det som på-

verkar individen mest negativt (Herbert et al., 2009).  

 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare i palliativ vård.  

 

 

Material och metod 
 

Design 
 

En litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar och artiklar med mixad metod genomfördes. 

Litteraturöversikten genomfördes med en induktiv ansats. Användandet av en induktiv ansats 

innebar att analysen genomförs genom att utgå från innehållet i stället för att utgå från en teori 

eller modell (Danielson, 2012). Litteraturöversikten har genomförts för att få en uppfattning om 

det nuvarande kunskapsläget (Rosén, 2012). Eftersom syftet var att beskriva upplevelsen av att 

vara anhörigvårdare i palliativ vård har kvalitativa artiklar valts ut (Henricsson & Billhult, 

2012). 
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Urval och datainsamling 
 

Artiklar som användes till resultatet bestod av kvalitativa artiklar och artiklar av mixad metod. 

I artiklar med mixad metod har resultat med kvantitativ data exkluderats. Avancerad sökning 

gjordes där publiceringsintervallet var begränsat till artiklar mellan 2005-2015 och peer-re-

viewed, om valmöjligheten fanns. Att begränsa till peer-reviewed ökar standarden genom att 

artiklarna är publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2012). Urvalet av deltagare i ar-

tiklarna som inkluderades i litteraturöversikten bestod av personer som under studiens utfor-

mande har varit eller är informella vårdgivare till en palliativ närstående. Detta oberoende av 

vilken relation anhörigvårdaren hade till sin närstående. Inklusionskriterier var artiklar skrivna 

på engelska, deltagare över 18år samt artiklar som beskrev ett etiskt godkännande alternativt 

hade etiskt resonemang.  

 

Urvalet av artiklar, från sökning till resultat, har utförts på ett strukturerat sätt. Först gjordes 

artikelsökningar i databaserna CINAHL och AMED (Karlsson, 2012). Artikelsökningarna samt 

granskningen av dessa gjordes parallellt. Sökningar gjordes med kombinationer av sökorden: 

palliative, end of life, terminal, dying, caregiver, view*, lived experience*, experience*, per-

ception*, attitude*, opinion*, qualitative, interview*, grounded theory, narrative*, focus 

group*, hermeneu*, phenome*, caregiver*, spous*, partner*¸ terminal* och review. Artikels-

ökningarna effektiviserades med boolesk sökteknik, termerna AND, OR och NOT (Karlsson, 

2012). Trunkering (*) användes på roten av sökorden för att få träffar på alla olika ändelser 

(Karlsson, 2012). Därefter lästes titlar i sökträffen. Artiklar med titlar som var relevanta för 

syftet gick vidare i urvalet och då lästes de artiklarnas abstrakt. De artiklar vars abstrakt svarade 

på examensarbetets syfte lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll utfor-

mat av avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping. För att artikeln skulle an-

vändas i examensarbetets presentation av resultatet skulle sju av åtta kriterier i protokollets del 

2 vara uppfyllda, se bilaga 1. Det gällde dock inte punkten angående etiskt ställningstagande. 

Ett etiskt ställningstagande eller ett godkännande av studien i en etisk kommitté var ett krav för 

att artikel skulle användas. Sökningsprocessen i databaserna redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över databassökningar 

Databas, 

datum vid 

sökning 

Sökord Begräns-

ningar 

Antal 

träf-

far 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Utvalda 

artiklar 

efter 

abstract 

Utvalda artik-

lar efter kvali-

tetsgranskning1 

 

CINAHL 

2015-03-

27 

(Caregiver* OR 

spous* OR part-

ner*) AND 

(Palliative OR 

end of life OR 

terminal*) AND 

(experience* OR 

perception*) 

AND qualitative 

NOT review 

Peer-

reviewed; 

English 

language; 

publicera

de mellan 

2005-

2015. 

207 207 53 30 11  

 

AMED 

2015-03-

27 

(palliative or 

end of life or 

terminal or 

dying) AND 

caregiver AND 

(view* or lived 

experience* or 

experience* or 

perception* or 

attitude* or 

opinion*)  AND 

(qualitative or 

interview* or 

grounded theory 

or narrative* or 

focus group* or 

hermeneu* or 

phenome*) 

English 

language; 

publicera

de mellan 

2005-

2015 

140 140 58 32 10 

(4)2 

       Totalt antal 

artiklar: 17 

 1 = Kvalitetsgranskning enligt Hälsohögskolan i Jönköpings granskningsprotokoll (bi-

laga 1).  
2 = 4 av 10 artiklar är dubbletter. Vilket innebär att 6 artiklar räknas in i totalt antal artik-

lar. 

 

Dataanalys 
 

Analysen genomfördes utifrån Fribergs (2012) femstegsmodell. Till resultatet användes 17 kva-

litetsgranskade och godkända artiklar vilka skulle analyseras. Det första steget enligt Friberg 

(2012) var att skapa sig en förståelse och ett sammanhang för respektive studie. Detta gjordes 
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genom att artiklarna lästes igenom, mer än en gång, för att en helhet kring artiklarna skulle 

skapas. Det andra steget i modellen innebar att urskilja de centrala teman som byggde upp re-

spektive studies resultat. Här var det viktigt att ta hänsyn till den beskrivande texten samt even-

tuella citat under varje tema. Detta för att inte gå miste om värdefull information. Analysmo-

dellens tredje och fjärde steg syftade till att skapa en översikt samt att belysa likheter och skill-

nader mellan artiklarna (Friberg, 2012). I tredje steget gjordes sammanfattningar av godkända 

artiklar, i en artikelmatris (Bilaga 2) för att underlätta analysarbetet. I steg fyra skrevs respektive 

artikel ut och lästes igenom flertalet gånger och diskuterades med avsikt att hitta meningsen-

heter och formulera huvud- och subkategorier. Meningsenheterna färgmarkerades sedan för att 

synliggöra det innehåll i artiklarna som kan knytas samman och bilda en huvudkategori. När 

meningsenheterna kopplats till sin huvudkategori analyserades innehållet ytterligare för att be-

lysa likheter och skillnader inom huvudkategorin. Därigenom skapades subkategorier. I steg 

fem skapades det en ny helhet utifrån det analyserade materialet (Friberg, 2012).  

 

Etiska överväganden 
 

Artiklarna som användes i resultatet skulle ha blivit godkända av en etisk kommitté och/eller 

ha ett etiskt resonemang (World Medical Association [WMA], 2013; Kristensson, 2014). Det 

visar på att deltagarnas rättigheter hade tillgodosetts. Forskning måste alltid följa Helsingfors-

deklarationen (Kristensson, 2014). Helsingforsdeklarationen har krav på att studiedeltagarens 

liv, hälsa, värdighet, integritet, rätten till självbestämmande och privatliv ska skyddas och per-

sonuppgifter ska sekretesskyddas. Nyttan av att utföra studien ska väga tyngre än eventuellt 

risker för deltagarna. Deltagarna ska bli informerade om syfte, metod, eventuella risker och vad 

studien kan bidra med. Dessutom är det viktigt att värna om deltagarnas självbestämmande. 

Detta för att deltagarna ska få förutsättningar att ge ett informerat samtycke, vilket är ett måste. 

Utöver detta är det viktigt att lagstiftning följs, studien ska vara tydligt beskriven och en etik-

prövning måste genomgås och godkännas av en oberoende kommitté (WMA, 2013). I Sverige 

regleras etikprövning och medicinsk forskning av lagen om etikprövning av forskning som av-

ser människor (Kristensson, 2014). Lag om etikprövning av forskning som avser människor tar 

upp liknande punkter som Helsingforsdeklarationen (SFS 2003:460). Enligt lag om etikpröv-

ning av forskning som avser människor behöver inte ett arbete på grundnivå genomgå en etisk 

prövning (SFS 2003:460) däremot är det ändå av vikt att ha forskningsetiska krav och ett etiskt 

förhållningssätt (Kristensson, 2014). På grund av ovanstående krav på forskning har stor vikt 

lagts vid urval av artiklar, de måste ha blivit godkända av en etisk kommitté och/eller ha ett 

etiskt resonemang. En diskussion kring förförståelsen av ämnet fördes även för att medvetan-

degöra vilka erfarenheter, tankar, åsikter och förutfattade meningar om ämnet författarna hade 

(Priebe & Landström, 2012). Diskussionen kring förförståelsen visade på begränsad erfarenhet 

av, kunskap om samt förutfattade meningar om att vara anhörigvårdare i palliativ vård.  

 

 

Resultat  
 

Resultatet är en sammanställning av 17 artiklar, 15 kvalitativa artiklar och 2 artiklar med mixad 

metod (se bilaga 2). Resultatet presenteras i huvudkategorierna: När livet vänds upp och ner, 

Kommunikation och relation samt Stöd till anhörigvårdaren. Huvudkategorierna med tillhö-

rande subkategorier presenteras nedan (figur 1). I analysen framkommer det att anhörigvårdarna 

har både positiva och negativa erfarenheter av att vara anhörigvårdare. De positiva och negativa 
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upplevelserna börjar när de blir anhörigvårdare, fortsätter genom hela sjukdomsperioden och 

finns kvar efter att deras närstående gått bort. Att vara anhörigvårdare upplevdes som en tuff 

men givande erfarenhet. 

 

 
Figur 1. Översikt över huvud- och subkategorier.  

 

När livet vänds upp och ner 
 

Vägen till att bli anhörigvårdare 

 

En förutsättning för palliativ vård i hemmet är att anhörigvårdare kan ta hand om sin sjuka 

närstående (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Närstående tar ofta på sig rollen som vårdare 

och får sätta sina egna behov åt sidan (Fisker & Strandmark, 2007). Personer blir ibland satta i 

rollen som anhörigvårdare vare sig de vill det eller inte. Det är något som är tvunget att göras 

och upplevs som något som kommer på köpet med att vara en familjemedlem (Stajduhar, Leigh 

Martin, Barwich & Fyles, 2008; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Den närstående som är 

mest lämplig för rollen som anhörigvårdare tar också på sig den (Kalnins, 2006). Vårdandet 

bidrar till känslor av behag och lycka då de ger något tillbaka till den närstående. Anhörigvår-

darna upplever vårdandet som en bedrift och det ger tillfredställelse (Zapart, Kenny, Hall, Ser-

vis & Wiley, 2007). Utan formell kompetens eller tidigare erfarenheter upplever anhörigvårdare 

känslor av rädsla och ångest (Kalnins, 2006). Anhörigvårdare har ett behov av att lära sig att 

vårda någon annan och söker därför efter information, exempelvis hur de ska hjälpa den när-

stående med ADL (McConigley et al., 2010; Khan Joad, Mayamol & Chaturvedi, 2011; Stajdu-

har et al., 2008). Anhörigvårdare lär sig omvårdnadskompetenser genom ”trial and error” eller 

genom att ta kontakt med vänner som varit anhörigvårdare (Kalnins, 2006). 

• Vägen till att bli anhörigvårdare

• Anhörigvårdarens nya vardag

• Tiden efter förlusten

När livet vänds 
upp och ner

• Förändringar i relationen mellan anhörigvårdaren 
och närstående

• Kommunikation och relationen mellan 
anhörigvårdaren och hälso- och sjukvården

Kommunikation 
och relation

• Behöva och erhålla stöd under tiden som 
anhörigvårdare

• Behovet av stöd tar inte slut efter den 
närståendes död

Stöd till 
anhörigvårdaren
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Framför sina sjuka närstående låtsas anhörigvårdare att de kan sin sak, fast det egentligen finns 

ett stort behov av stöd (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Anhörigvårdare väljer även att dölja 

sina känslor för att inte riskera att påverka sin partner eller få dem att må sämre (Riley & Fenton, 

2007). Anhörigvårdares behov av hjälp och stöd försummas för att fokusera på sin närstående 

och dennes vilja (Fisker & Strandmark, 2007; Carlander et al., 2010; Riley & Fenton 2007). 

 

Anhörigvårdarens nya vardag 

 

Det uppkommer nya roller och arbetsuppgifter i hemmet (Barnes et al., 2006; Aoun, Lee Con-

nors, Priddis, Breen & Coyler, 2011). Rollerna kan exempelvis vara: sjuksköterska, apotekare, 

sekreterare (Hasson et al., 2010) och beslutsfattare (McConigley, Halkett, Lobb & Nowak, 

2010). Beslutsfattarrollen tillkommer på grund av kognitiva förändringar hos den närstående 

och dennes svårigheter att kommunicera (McConigley et al., 2010). Nya roller som uppstår 

innebär även att vårdaren ibland får gå över gränser vad gäller intimitet och integritet. Carlander 

et al., (2010) beskriver ett exempel där en syster upplevde svårigheter med att hantera situat-

ionen när hennes lillebror blev inkontinent och systern var tvungen att byta lillebroderns inkon-

tinensskydd. Anhörigvårdare måste fatta ett beslut om de kan fortsätta att arbeta utanför hem-

met eller inte (McConigley et al., 2010). När anhörigvårdare kombinerar arbete och rollen som 

vårdare leder det till minskade karriärmöjligheter (Khan Joad et al., 2011). Sköta hemmets var-

dagssysslor och vårda den närstående är krävande men kan bli ännu svårare att hantera om 

anhörigvårdaren dessutom fortsätter med sitt yrkesliv (Appelin et al., 2005). 

 

Enligt Jo et al., (2007) känner sig anhörigvårdare kompetenta och självsäkra i att ta sig an denna 

uppgift. Anhörigvårdare har en attityd som innebär att de ”bara ska göra det” och det är dessa 

vårdare som känner sig säkra och kapabla till att ta kontroll över en situation. Anhörigvårdare 

som klarar av situationen på ett bra sätt ser det positiva i situationen (Stajduhar et al., 2008). 

Anhörigvårdare tvingar fram en känsla av glädje och undviker att diskutera sjukdomen eller 

någonting som kan uppfattas negativt (Riley & Fenton, 2007). 

 

Palliativ vård i hemmet innefattar både en skyldighet och ett engagemang som i sin tur begrän-

sar friheten eftersom det kräver en anpassning till en ny situation som förändrar livet (Appelin, 

Brobäck & Berterö, 2005). Oro kring hur sjukdomen utvecklar sig samt oro kring när döden 

kommer inträffa utvecklas till rutiner som tillåter anhörigvårdare att övervaka sina sjuka (Noble 

et al., 2012). Det finns även en diffus rädsla över att lämna sin partner ensam, vilket i sin tur 

leder till att anhörigvårdaren isolerar sig och sällan lämnar hemmet (Fisker & Strandmark, 

2007). 

 

Det är tufft att vara anhörigvårdare (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Anhörigvårdare känner 

sig utmattade av den fysiska och känslomässiga påfrestningen som vårdandet innebär (Jo et al., 

2007; Riley & Fenton, 2007; Appelin et al., 2005). För att klara av det ansvaret som dagligt 

vårdande innebär stänger anhörigvårdare av sina känslor och blir lite av en robot för att undvika 

att påverkas av situationen (Aoun et., 2011). Anhörigvårdarna vänder sig även till sin tro och 

religion för att hantera situationen (Riley & Fenton, 2007). Förnekelse upplevs vara hälsosamt 

för att kunna hantera omständigheterna (Stajduhar et al., 2008). Den vanligaste copingstrategi 

är att inte tänka på vad som pågår genom att hålla sig sysselsatt (Riley & Fenton, 2007; Aoun 

et al., 2011). 
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Tiden efter förlusten 

 

Anhörigvårdare som accepterar att deras partner kommer att dö hanterar situationen bättre och 

sörjer inte lika länge. Anhörigvårdare som har svårt att acceptera sin partners öde avvisar även 

alla intryck av att denne kommer att dö (Aoun et al., 2011). Dessutom är det lättare att hantera 

situationen när den närstående själv är vetandes om och accepterande av sin sjukdom (Stajduhar 

et al., 2008). 

 

Det upplevs som positivt när den närstående får avlida i hemmet. Det blir en upplevelse av lugn, 

värdighet och andlighet. Anhörigvårdare finner tröst och upplever en känsla av belöning i att 

ha kunnat tillgodose den närståendes önskningar och behov, tillhandahållit nödvändig vård, 

fortsatt leva ett normalt liv samt mött förväntningen av att göra det rätta (Wong & Ussher, 2009; 

Kalnins, 2006). Ett dödsfall på sjukhus behöver dock nödvändigtvis inte ses som negativt. Det 

kan ses som ett bra alternativ om situationen kräver det och en del föredrar det över ett dödsfall 

i hemmet (Wong & Ussher, 2009). 

  

Anhörigvårdarens förlust av sin partner beskrivs som en existentiell förlust som signalerar star-

ten av en lång sorgeprocess som innebär en omorganisering i kropp, sinne, tid och rum. Ambi-

valenta reaktioner uppstår också. Samtidigt som anhörigvårdaren sörjer sin partner finns det 

även en tröst och en känsla av lättnad i att veta att den avlidne partnern inte lider mer (Hasson 

et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Fisker & Strandmark, 2007). En Anhörigvårdare 

kan bli helt paralyserad i sin sorg och känna den avlidna närståendes fysiska närvaro under en 

lång tid framöver (Fisker & Strandmark, 2007). 

 

Tiden efter är jobbig, svårhanterlig, (Hasson et al., 2010) och kaotisk med mycket efterarbete 

att stå i (Aoun et al., 2011). Anhörigvårdare upplever det som om att de lever i ett vakuum 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). Ett plötsligt och oväntat dödsfall upplevs mer dramatiskt 

och upprörande än om det hade varit ett långt förlopp där tiden för att kunna säga farväl fanns. 

Sörjandet börjar först efter att den närstående har avlidit (Kalnins, 2006). Innan dess upplever 

anhörigvårdaren att hen måste vara stark inför den närstående (Kalnins, 2006; Riley & Fenton, 

2007). Det kan dock finnas vissa kulturella skillnader gällande om anhörigvårdaren visar käns-

lor utåt när hen sörjer (Kalnins, 2006). 

 

Anhörigvårdarna känner sig tomma, utnyttjade, som om deras viktigaste uppgift har tagits ifrån 

dem (Linderholm & Friedrichsen, 2010) och som om syftet med deras liv har förlorats (Hasson 

et al., 2010). Besöka graven, väder och årstider, minnesdagar och religiösa högtider reaktiverar 

sorgen men skapar också glädje i försök att hitta nytt fokus (Fisker & Strandmark, 2007). Efter 

begravningen behöver anhörigvårdarna bygga upp ett nytt liv utan sin närstående och dennes 

vårdbehov (Kalnins, 2006) vilket var svårt (Hasson et al., 2010). 

 

Erfarenheten av att ha varit anhörigvårdare väcker en idé om hur anhörigvårdarna själva vill ha 

det när deras liv närmar sig slutet (Fisker & Strandmark, 2007). Anhörigvårdare är nöjda och 

stolta över att ha tagit ansvar (Hasson et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010) samt 

förvånade och nöjda över att ha klarat av vårdarrollen och att de tog vara på tiden (Fisker & 

Strandmark, 2007). Skulle anhörigvårdarna behöva ta på sig samma roll igen skulle de göra det 

(Kalnins, 2006; Linderholm & Friedrichsen, 2010). 
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Kommunikation och relation 
 

Förändringar i relationen mellan anhörigvårdaren och närstående 

 

Anhörigvårdare anser att rollförändringen, från make/maka till anhörigvårdare, är naturlig och 

ska göras medan andra anhörigvårdare ångrar rollförändringen (Aoun et al., 2011). Det undgår 

inte att vårdarrollen påverkar anhörigvårdarna vad gäller deras liv och hälsa (Zapart et al., 

2006). Vårdandet kan bidra till en starkare relation, involverade parter kommer varandra närmre 

(Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Stajduhar et al., 2008; Kalnins, 2006). Relationen för-

bättras och fördjupas (Wong & Ussher, 2009) samt upplevelsen av en djupare samhörighet 

skapas (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Det är en positiv och givande upplevelse att ha 

genomgått detta tillsammans (Wong & Ussher, 2009; Linderholm och Friedrichsen, 2010; Kal-

nins, 2006; Zapart et al., 2007). Situationen har dock en negativ inverkan på andra relationer. 

Speciellt för involverade som sedan innan har en ansträngd relation (Aoun et al., 2011; Stajdu-

har et al., 2008; Riley & Fenton, 2007) 

 

På grund av svårigheterna med att ge en riktig prognos oroas anhörigvårdare om de ska vårda 

på obestämd tid, vilket i vissa fall skapar problem inom relationen (Noble, Kelly & Hudson, 

2012). Ovissheten kring när döden kan inträffa är svår att hantera och anhörigvårdarna är oro-

liga över hur sjukdomen kan förvärras och fruktar en plötslig död. De vänder sig till personal 

med sina bekymmer och diskuterar aldrig detta med sina närstående. Somliga par har inga pro-

blem med att diskutera döden eller liknande ämnen, medan andra upplever att det är svårt att 

prata om det. Anhörigvårdare har separationsångest och är rädda för vad framtiden har att 

komma med (Riley & Fenton, 2007). Anhörigvårdare kan känna skuld över att veta att döden 

kan vara nära men blir besvikna när den aldrig inträffar (Noble et al., 2012). 

 

Tanken på att använda våld gentemot sin närstående eller känna sig rastlös och uttråkad är 

förbjudet och det stämmer heller inte överens med att vara en god vårdare (Carlander, Sahlberg-

Blom, Hellström & Ternestedt, 2010). Det finns en känsla av frustration och en svårighet i att 

acceptera det faktum att deras liv har förändrats (Jo et al., 2007; Zapart et al., 2006). Det är även 

jobbigt att hantera tillfällen då den sjuke är upprörd eller gråter samt personlighetsförändringar 

som uppstår hos den sjuke (Zapart et al., 2006; Hasson et al., 2010). 

 

Kommunikation och relation mellan anhörigvårdaren och hälso- och sjukvården 

 

God kommunikation med hälso- och sjukvården är en viktig byggsten för anhörigvårdare ef-

tersom nödvändiga frågor kan ställas. Anhörigvårdare har någon att vända sig till med sina 

funderingar och kan även erhålla information från hälso- och sjukvården (Jo et al., 2007). Det 

finnas är säkerhet att veta att hälso- och sjukvården alltid finns tillgänglig när det behövs 

(Stajduhar et al., 2008). God kommunikation med hälso- och sjukvården fungerar som stöd i 

anhörigvårdarens beslut angående medicinsk behandling (Appelin et al., 2005). När anhörig-

vårdare får tillgång till information tidigt i sjukdomsförloppet är förberedelsen god på vad som 

kan uppkomma under vårdgivarprocessen, vilket ökar graden av säkerhet hos anhörigvårdare 

(Stajduhar et al., 2008). 

 

Hälso- och sjukvårdens löfte om att patienten får komma in till sjukhuset vid förvärrat tillstånd 

är en trygghet. Bryts dock löftet känner sig anhörigvårdarna osäkra, vilket leder till en tuff sista 
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period i vårdande av deras närstående. Anhörigvårdarna känner även att hälso- och sjukvården 

försöker övertala dem att fortsätta med vården i hemmet trots att de inte orkar mer (Linderholm 

& Friedrichsen, 2010). När ingen empati visas under sjukdomsförloppet blir anhörigvårdarna 

chockerade, förkrossade och arga (Aoun et al., 2011). Det finns även situationer då det är oklart 

vad hälso- och sjukvården förväntar sig av anhörigvårdarna, vilket leder till isolering, en känsla 

av osäkerhet samt sårbarhet (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

 

Bristande kommunikation gör att anhörigvårdare upplever att deras behov inte blir tillgodo-

sedda samt att anhörigvårdarna inte kan ställa frågor som behövs (Jo et al., 2007). Problem med 

kommunikationen, bristen på vägledning från sjuksköterskor samt att den professionella vården 

inte finns på plats vid sjukdomsdebuten ger upphov till känslor av frustration (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Hasson et al., 2010). 

 

För många eller olika involverade vårdgivare verkar negativt i situationen (Stajduhar et al., 

2008). Välplanerad och kontinuerlig palliativ vård som påbörjas tidigt är en förutsättning för 

positiv sorgebearbetning (Aoun et al., 2011). 

 

Upplevelserna av att vårda en anhörig i hemmet i den palliativa fasen visar på en känsla av att 

vara osynlig. Sjukvårdspersonalen frågar inte hur anhörigvårdare känner sig utan fokus ligger 

på personen i livets slutskede. Anhörigvårdare känner sig inte uppskattade, bekräftade och 

sedda i denna situation (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

 

Stöd till anhörigvårdaren 
 

Behöva och erhålla stöd under tiden som anhörigvårdare 

 

Anhörigvårdare upplever att det är svårt att identifiera vilket sorts stöd de söker (Riley & Fen-

ton, 2007) och var stödet finns (McConigley et al., 2010; Zapart et al., 2006). Anhörigvårdare 

vet inte alltid om vilka tjänster som finns tillgängliga (Aoun et al, 2011). När det inte finns 

medicinskt eller socialt stöd att tillgå känner sig anhörigvårdare maktlösa (Fisker & Strand-

mark, 2007). För mycket information kan vara överväldigande och istället leda till förvirring 

kring vilka tjänster som finns tillgängliga (Noble et al., 2012). 

 

Anhörigvårdare har ett behov av mer ekonomiskt stöd relaterat till ökade kostnader på grund 

av sin närståendes vård samt minskad inkomst (Zapart et al., 2007; Khan Joad et al., 2011). Det 

finns även bristande information om olika möjligheter till ekonomiskt bistånd samt hur ansök-

ningsprocessen går till (McIlfatrick, 2007). Arbetsgivare, familj och vänner är informella källor 

till ekonomiskt bidrag (Khan Joad et al., 2011).  

 

Anhörigvårdare söker sig till vänner samt andra familjemedlemmar för stöd (McConigley et 

al., 2010; Zapart et al., 2006). Det finns en trygghet i vetskapen om att närstående finns nära till 

hands (Stajduhar et al., 2008; Jo et al., 2007). Motivationen till att fortsätta vara anhörigvårdare 

hålls uppe av att ha vänner som de kan prata ut hos och inte bli dömda av. Det sociala nätverket 

är viktigt för att orka. Det är inte alltid ett fysiskt möte behövs för att få stöd utan telefon- eller 

mailkontakt fungerar bra (Stajduhar et al., 2008). Anhörigvårdare finner mental och fysisk kraft 

genom att fortsätta sitt yrkesliv (Carlandet et al., 2010). 
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Sociala nätverk kan tynga ner snarare än hjälpa. Mycket telefonkontakt kan vara överväldi-

gande och utmattande och för mycket besök verkar negativt på upplevelsen (Jo et al., 2007). 

Att inte få något regelbundet stöd och inte ha ett fungerande nätverk kan leda till övergivenhet 

(Jo et al., 2007; Stajduhar et al., 2008). Det kan upplevas frustrerande om anhörigvårdarens 

barn endast ringer men aldrig är på besök (Jo et al., 2007). 

 

Behovet av stöd tar inte slut efter den närståendes död 

 

Anhörigvårdare känner sig övergivna på grund av svårigheter att få stöd under sörjandet ef-

tersom anhörigvårdarna under sjukdomsförloppet blivit socialt isolerade (Hasson et al., 2010). 

Den professionella vården och socialtjänsten försvinner och deras behov av stöd uteblir, vilket 

ger ensamhetskänslor (Hasson et al., 2010; Aoun et al., 2011). Anhörigvårdarna anser att ta en 

dag i taget, stöd från vänner, familj, andliga rådgivare (Hasson et al., 2010), gå tillbaka till 

jobbet, hitta nya rutiner i vardagslivet, få stöd av kollegor och umgås med ett husdjur (Fisker 

& Strandmark, 2007) underlättar för att ta sig igenom den närståendes död. 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

En litteraturöversikt valdes för detta examensarbete eftersom en empirisk studie är en tidskrä-

vande process som ställer höga krav och är inte lämplig på kandidatnivå (Segesten, 2012). Då 

syftet var att undersöka upplevelser var en litteraturöversikt baserad på artiklar med kvalitativ 

design att föredra. Detta eftersom det innebär att informanter är med och berättar utifrån sina 

erfarenheter och en djupare förståelse för människan undersöks (Kristensson, 2014; Henricsson 

& Billhult, 2012). Diskussion kring förförståelsen om ämnet förs för att öka tillförlitligheten 

samt minska risken för påverkan av resultatet. Eftersom erfarenheten av och kunskapen om 

ämnet var begränsat har analysen kunnat ske förutsättningslöst och objektivt, vilket stärker på-

litligheten (Henricson, 2012). 
 

Eftersom vetenskapen inte är statisk (Östlundh, 2012) användes tidsbegränsning vid sökningen 

som hjälp (Karlsson, 2012) för att hitta nyare forskning. Biblioteket på Högskolan i Jönköping 

besöktes för att få hjälp med sökteknik. Det var fördelaktigt att ta fram synonymer på sökorden 

och sätta den booleska sökoperatorn OR emellan. Boolesk sökteknik används för att göra sök-

ningen mer effektiv, vilket leder till att sökningarna blir mer breda och/eller mer specifika ge-

nom att beskriva vilket samband de olika sökorden ska ha (Karlsson, 2012).  

 

För att fånga in vetenskapliga artiklar både inom omvårdnadsforskning och palliativ vård gjor-

des artikelsökningarna i databaserna Cinahl och AMED (Karlsson, 2012). Sökningar i fler da-

tabaser stärker uppsatsens tillförlitlighet (Henricson, 2012). Eftersom sökningar inte gjordes i 

flera databaser kan relevanta artiklar ha fallit bort. Dock var ursprungssökningarna effektiva 

nog och resulterade i 62 artiklar, varav 17 var godkända enligt kvalitetsgranskningsprotokollet, 

se bilaga 1, och detta sågs därför inte som ett stort problem. 
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Eftersom ett syfte med vetenskapliga artiklar är att nå ut till internationella läsare har det eng-

elska språket växt inom forskningsvärlden (Shaw, 2008). Därför var artiklar skrivna på engelska 

att föredra i sökningen. I och med att engelskan inte är författarnas modersmål kan det ha skett 

feltolkningar av artiklarnas resultat. Eftersom en del artikelförfattare inte har engelskan som 

förstaspråk kan artikelförfattarnas översättning också leda till feltolkningar. 

 

Artiklarna speglas av olika världsdelar och kulturer och är trots detta innehållsmässigt lika. 

Kulturskillnader sågs som en styrka i arbetet då informanterna visar på samma upplevelser oav-

sett vart i världen de kommer ifrån, de har även olika förutsättningar i situationen, vilket stärker 

överförbarheten (Kristensson, 2014).  

 

En artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift är inte synonymt med att artikeln har en 

god vetenskaplig standard (Östlundh, 2012) och utvalda artiklar har därför kvalitetsgranskats. 

Kvalitetsgranskning görs för att undersöka huruvida artikeln håller en tillräckligt god kvalitet 

(Wallengren & Henricson, 2012) och för att se att artiklarna stämmer överens med syftet. I del 

2 i det använda kvalitetsprotokollet (bilaga 1) kunde artiklarna få 8 poäng. Kravet på artiklarna 

var att de var tvungna att ha haft en etisk diskussion/blivit godkända av en etisk kommitté då 

det visar på att deltagarnas rättigheter har tillgodosetts och att forskningsetiska principer har 

följts (Kristensson, 2014; Öberg, 2011). Av de artiklar som kvalitetsgranskats fick sju artiklar 

7 av 8 poäng. Samtliga missade en poäng på grund av att de inte diskuterat metoden mot 

kvalitetssäkringsbegreppen. Dessa artiklar har trots det tagits med eftersom artikelförfattarna 

har diskuterat för- och nackdelar med metoden och/eller begränsningar i studien. Dessutom har 

intervjuerna och analysprocessen beskrivits i samtliga artiklar. Urvalet av deltagare i artiklarna 

hade slumpmässigt valts ut med endast syftet på artikeln som gemensam nämnare och inte stra-

tegiskt utifrån demografiska data. Beskrivning av intervju- och analysprocess samt urval av 

deltagare stärker tillförlitligheten och säkerställer verifierbarheten i artiklarna. Giltigheten i ar-

tiklarna stärks genom att forskarna har använt sig av semistrukturerade frågor samt att infor-

manterna har haft möjlighet att svara på öppna frågor (Kristensson, 2014).  

 

Sökning och granskning av artiklar har genomförts enskilt. Det kan uppfattas som en svaghet 

att det inte har skett parvis (Henricson, 2012) då olika tolkningar av vad som blir godkänt eller 

inte kan ha skett. Vid dataanalys visade det sig dock att fyra artiklar framkommit genom båda 

sökningarna. Dessa fyra artiklar har därmed granskats enskilt men fått samma utfall.  Då gransk-

ningarna gav samma utfall är det troligt att om artikelgranskning hade skett tillsammans hade 

få skillnader i bedömning uppstått. Alla artiklar som blivit godkända har diskuterats för att un-

dersöka om artiklarnas syfte och resultat verkligen är relevant för detta examensarbete. Vid 

tveksamheter har de berörda artiklarna uteslutits. En del av artiklarna har varit av mixad metod. 

Detta har inte varit ett problem då det har varit tydligt vilken del som var kvalitativ. Examens-

arbetets tillförlitlighet och giltighet stärks genom att dataanalysen har genomförts parvis. Till-

förlitligheten i detta examensarbete stärks dessutom genom att processen tydligt framgår under 

beskrivning av metod och dataanalys (Kristensson, 2014). 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen lyfter fram områden som tillsammans bildar anhörigvårdarens liv. Det är 

många faktorer som går in i varandra och påverkar anhörigvårdares upplevelser. Dessa löper 

från personens första steg som anhörigvårdare till livet efter att den närstående dött. 
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Det tysta krav som kommer från den närstående som är palliativ, hälso- och sjukvården och/el-

ler anhörigvårdaren själv verkar vara anledningar till att en person tar på sig rollen som anhö-

rigvårdare. Det kan också vara en känsla av att göra det som är rätt. Valet av att bli anhörigvår-

dare kan även speglas av kärleken till den närstående, genomförandet av den döende personens 

sista önskan, plikt och en önskan att hindra att den närstående dör på sjukhus. Utan någon tidi-

gare träning eller förberedelse kan en person slängas in i rollen som anhörigvårdare. Detta stöds 

även av Eyre (2010). Resultatet visade på att anhörigvårdarna upplevde känslor av rädsla och 

ångest när de inte hade tillräcklig kunskap kring att vara anhörigvårdare. Detta kan förklaras av 

att det råder någon form av kunskaps-eller informationsbrist. Resultatet visar att information 

och stöd hjälper anhörigvårdaren att hantera sin nya roll och situation. Annan forskning stödjer 

även att information och ett kunskapslyft tidigt i skedet leder till en upplevd känsla av att kunna 

hantera sin nya roll samt en vetskap om vad anhörigvårdarna kan förvänta sig (Hudson, 2006; 

Herbert et al., 2009). Utöver ett kunskapslyft bidrar anhörigvårdarens sociala stöd, personliga 

egenskaper samt samverkan till hälso- och sjukvården till en situation som går att hantera (Eyre, 

2010; Milberg & Strang, 2007). 

 

I resultatet framkom det att god kommunikation lät anhörigvårdare vända sig till hälso- och 

sjukvården med sina frågor och funderingar samt att god kommunikation även fungerade som 

ett stöd i anhörigvårdarens beslutfattarroll. För anhörigvårdare var samverkan med hälso- och 

sjukvården viktig (Hudson, 2006; Herbert et al., 2009). Ett personcentrerat arbetssätt involverar 

anhöriga och deras behov (McCormack, 2004) samt bygger upp en miljö för ett delat besluts-

fattande (McCormack & McCance, 2006). Anhörigvårdare har ett behov av stöd och hjälp från 

hälso- och sjukvården (Dosser & Kennedy, 2012). Ett personcentrerat arbetssätt inkluderar att 

sjuksköterskan lär känna personen i sitt sociala sammanhang (McCormack, 2014). Det finns en 

oro kring hur relationen och familjedynamiken förändras (Herbert et al., 2009).  

 

I resultatet framkom det att en del anhörigvårdare upplevde att relationen mellan dem och sin 

närstående fördjupades och utvecklades till en starkare relation medan andra upplevde att relat-

ionen förvärrades i och med att de blev anhörigvårdare. Det är därför av vikt att sjuksköterskan 

vet vad som oroar anhörigvårdaren för att kunna stödja anhöriga och stötta dem i sin nya roll 

(Kommittén om vård i livets slutskede, 2001). Eftersom anhörigvårdare inte vågar vända sig 

till sjuksköterskan då de inte vill vara en börda (Kommittén om vård i livets slutskede, 2001) 

är det viktigt att en sjuksköterska tar första steget och bjuder in till en dialog. Alla individer i 

familjen ska involveras i dialogen och få hjälp för att de ska orka att hantera situationen (WHO, 

2002). När anhöriga är involverade i vården upplever de även bättre hälsa (Milberg & Strang, 

2007). 

 

Rollen som anhörigvårdare begränsar friheten (Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008) och är 

fysiskt och känslomässigt utmattande. Förnekelse, stänga av känslor, vända sig till tro/religion 

och inte tänka på situationen genom att hålla sig sysselsatt med annat var beteenden som visade 

sig hos anhörigvårdare. Anhörigvårdare som klarade av rollen på ett bra sätt hade interna resur-

ser som stöd, såg det positiva i situationen, hade en ”bara-gör-det” attityd, var kompetenta och 

självsäkra. Anhörigvårdare påverkas emotionellt, socialt, fysiskt och finansiellt av att vårda en 

person i livets slutskede. Det finns en direkt relaterad ökad risk för fysisk och mental ohälsa när 

en person tar på sig rollen som anhörigvårdare (Williams & McCorkle, 2011). Vilket kan ha 

sin förklaring i att rollen som anhörigvårdare var krävande och påfrestade relationen. Anhörig-

vårdare som inte lyckas med att hantera sin roll har en högre risk att själv avlida inom fyra år 

(Stajduhar, 2013). 
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Sörjandet började först efter att den närstående hade avlidit och underlättades av att anhörig-

vårdarna accepterade att den närstående skulle dö samt att den närstående accepterade sin situ-

ation. Anhörigvårdaren skulle vara positiv och stark inför den sjuke närstående och andra fa-

miljemedlemmar vilket också beskrivs av Epiphaniou et al. (2012) och kan förklara varför sör-

jandet började efter förlusten. Att den närstående får avlida i hemmet ses som positivt, både för 

den sjuke och anhörigvårdaren. Det minskar även risken för att anhörigvårdaren utvecklar psy-

kiska sjukdomar i efterförloppet (Wright et al., 2010). 

 

Resultatet visade på att tiden efter att den närstående hade avlidit var en tuff period. Fylld av 

ambivalenta känslor och enorm sorg. Det finns dock lättnadskänslor och tröst i att veta att den 

avlidne partnern inte lider mer (Mori et al., 2012). Förlusten är en jobbig, svårhanterlig och 

kaotisk tid. Ju längre tiden går blir det dock lättare att hantera förlusten (Doorenbos et al., 2007). 

Resultatet visade att förlusten av den närstående innebar även att anhörigvårdarna kände sig 

tomma, utnyttjande, deras viktigaste uppgift togs ifrån dem och att de hade förlorat syftet med 

sitt liv. Behovet av stöd upphör inte då den närstående har avlidit (DiGiacomo et al., 2013) och 

därför bör inte sjuksköterskan och hälso- och sjukvårdens uppgifter sluta där. Hälso- och sjuk-

vården tenderar dock att försvinna efter den närståendes död (Hudson, 2006) vilket resulterar i 

att anhörigvårdare blir missnöjda och känner sig övergivna (DiGiacomo et al., 2013). Trots att 

det var svårt att bygga upp ett nytt liv efteråt, skulle anhörigvårdarna ta på sig rollen igen om 

det skulle behövas. Anhörigvårdarna var nöjda och stolta men även förvånade över vad de hade 

gjort samt att de lyckades att vårda sin närstående och ta vara på tiden som de hade kvar till-

sammans. 

 

 

Slutsatser 
 

Anhörigvårdare har inte alltid valt att ta sig an rollen. Utan anhörigvårdaren hade sjukvården 

haft svårigheter med att genomföra en god palliativ vård i hemmet. Anhörigvårdaren behöver 

mycket stöd, information och handledning för att klara av att vårda sin närstående, gärna tidigt 

i förloppet. Får anhörigvårdaren stöd och handledning av hälso- och sjukvården blir situationen 

lättare att hantera, både under sjukdomsförloppet men även efter den närståendes död. Tiden 

som anhörigvårdare präglas av både positiva och negativa erfarenheter. Anhörigvårdaren kän-

ner sig stolta och nöjda över att ha tagit på sig rollen och klarat av det. Trots att det är en mycket 

krävande roll som tär på anhörigvårdaren, fysisk, psykiskt och socialt. Det är en omtumlande 

tid för anhörigvårdaren och det är inte möjligt att ta till sig all information på en gång.  

 

Förslag till vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att med kvantitativa metoder undersöka om interventioner rörande 

handledning och utbildning av samt information till anhörigvårdare har någon effekt på indivi-

ders förmåga att hantera rollen som anhörigvårdare och deras sorgebearbetning, både under 

sjukdomsförloppet och efteråt. 
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Kliniska implikationer 

 Sjuksköterskan ska bjuda in till samtal och ge information peu à peu i anhörigvår-

darens takt. 

 Sjuksköterskan ska kunna utbilda och handleda anhörigvårdaren i dennes roll som 

vårdare.  

 Sjuksköterskan ska ha som mål att i ett tidigt skede koppla in ett palliativt team med 

syfte att ge information och stöd till anhörigvårdaren. 

 Sjuksköterskan ska skapa rutiner kring uppföljning efter den närståendes död.  

 Sjuksköterskan ska alltid samverka med anhörigvårdaren. 
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Bilaga 2. Artikelmatris över resultatartiklar 
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År,  

Syfte Metod, datainsamling, 

urval 

Sammanfattning av resultat Kvalitet utifrån 

granskningsprotokoll1, etik, 

kommentarer 

Aoun, M. S., Lee 

Connors, S., 

Priddis, L., Breen 

J. L., & Coyler, S. 

Motor Neurone 

Disease family 

carers’ experi-

ences of caring, 

palliative care and 

bereavement: an 

exploratory quali-

tative study, 2011. 

Syftet var att utforska 

upplevelsen av att 

vara anhörigvårdgi-

vare till närstående 

med MND, både un-

der tiden som vårdgi-

vare samt efter förlust 

av närstående.   

Explorativ, kvalitativ 

ansats.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

N= 16 

13 kvinnor, 3 män; 53-81 

år  

Fem teman belystes.  

Arbetet som vårdgivare för 

person med MND: beskriver hur 

det är att vara vårdgivare. 

Ändring i relationen från att vara 

make/maka till anhörigvårdare: 

beskriver hur anhörigvården 

påverkar den intima relationen. 

Anhörigvårdare i en följd av 

förluster: deltagarnas tankar 

kring MND och konstanta 

förluster hos vårdtagaren. 

Anhörigvårdares 

copingmekanismer samt 

anhörigvårdares upplevelser av 

stödjande och palliativ vård. 
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Appelin, G., 

Brobäck, G., & 

Berterö, C. A 

comprehensive 

picture of 

palliative care at 

home from the 

people involved, 

2005. 
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helhetsbild av pallia-

tiv vård i hemmet, uti-

från alla medverkande 

aktörer.  

Hermeneutisk tolkning av 

kvalitativa intervjuer.  
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13 kvinnor, 5 män; 44-85 

år.  

Resultatet beskriver fördelar och 

nackdelar av palliativ vård i 

hemmet. Fördelarna beskrevs 

som striden mot ett normalt liv 

vilken delades upp i fyra 

subgrupper. Nackdelarna var 

uppdrag och krav vilken delades 

upp i två subgrupper vardera.  

Kvalitetsgranskning 
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Del 2: 7/8 

 

Etiskt godkänd  

 

Deltagarna är 6 

cancerpatienter, 6 partners 

samt 6 distrikssjuksköterskor. 

Resultatet i examensarbetet 

analyseras utifrån 

anhörigvårdarens upplevelser.  

Barnes, S., Gott, 

M., Payne, S., 

Parker, C., 

Seamark, D., 

Gariballa, S., & 

Small, N., 

Characteristics 

and views of 

family carers of 

older people with 

heart failure, 

2006, 

Syftet var att utforska 

anhörigvårdares till 

äldre personer med 

hjärtsvikts egenskaper 

och synpunkter. 

Mixad metod 

Grounded Theory 

Intervjuer 

n=16 par av patient och 

anhörigvårdare deltog i 
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n=10 kvinnor 

n=6 män 

Nya roller gjorde att 

anhörigvårdarna fick göra nya 

uppgifter de tidigare in gjort. 

Deras sociala liv förändrades 

vilket ledde till försämrad 

stöttande nätverk. Ett ökat 

ansvar ledde till oro och 

bekymmer. Anhörigvårdare ser 

det positiva i att ha någon nära 

att dela problemen med. 

Kvalitetsgranskning:  
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Del 2: 7/8 

 

Etiskt godkänd 
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och används 

  



  

 

Carlander, I., 

Sahlberg-Blom, 

E., Hellström, I., 

& Ternestedt, B-

M. 

The modified self: 

family caregivers’ 

experiences of 

caring for a dying 

family member at 

home, 2010. 

Syftet var att under-

söka de situationer i 

vardagen som utma-

nar vårdgivarnas 

självbild när de vårdar 

en döende familje-

medlem i hemmet.  

Kvalitativ metod 

Deskriptiv metod med 

induktiv analytisk ansats.  

Intervjuer 

 

N= 10 

7 kvinnor 3 män; 36-71 

år.  

 

Tre mönster kunde ses; 

Utmanade ideal, situationer 

vårdgivarna varit med om där de 

inte kände igen sig själva; 

Uttänjda gränser, vårdgivarna 

fick tänja på sina gränser vad 

gäller intimitet och integritet; 

Ömsesidigt beroende, 

upplevelsen av vårdgivandet 

uttrycktes som naturligt och 

självklart.  

Kvalitetsgranskning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

Etiskt Godkänd  

 

Fisker, T., & 

Strandmark, M., 

Experiences of 

surviving spouse 

of terminally ill 

spouse: a 

phenomenological 

study of an 

altruistic 

perspective, 2007, 

Syftet var att belysa 

överlevande släkting-

ars upplevelser i sam-

band med deras dö-

ende partners vård i 

hemmet följt av en be-

skrivning av behovet 

av palliativ hjälp av 

en distriktssjukskö-

terska. 

Kvalitativ 

Deskriptiv fenomenologi 

Djup intervjuer 

Sympatiska observationer 

under intervjun 

N=8 deltog varav n=6 

kvinnor och n=2 män 

>20 år, 52-69 år 

Under de senaste 6 – 18 

månader slutfört 

vårdandet av en kritisk 

sjuk och döende partner 

som hade blivit hänvisad 

till vård av 

distrisktssjuksköterskor. 

Kärnan av de överlevandes upp-

levelse är ”Det kärleksfulla löf-

tet” som består av 4 komponen-

ter (”Den delade sorgen”, 

”Strukturell maktlöshet och sön-

derfall”, ”Livlinor och stöd” 

och ”Den genomförbara sor-

gen”). Löftet är en pakt mellan 

två partner som innebär att de 

ska stanna hemma under sjuk-

domstiden och om möjligt ska 

partnern få gå bort i hemmet. 

Kvalitetsgranskning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

 

Etiskt godkänd 

 

  



  

 

Hasson, F., 

Kernohan, W. G., 

McLaughlin, M., 

Waldron, M., 

McLaughlin, D., 

Chambers, H., & 

Cochrane, B., An 

exploration into 

the palliative and 

end-of-life experi-

ences of carers of 

people with 

Parkinson’s 

disease, 2010, 

Syftet var att utforska 

före detta hemvårda-

res till personer med 

Parkinsons sjukdoms 

erfarenheter av pallia-

tiv- och vård i livets 

slutskede. 

 

Kvalitativ 

Explorativ beskrivande 

design 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

N=15 varav n=4 kvinnor 

och n=11 män 

>18 år  

Inte kronisk sjuk eller 

allvarliga 

kommunikationssvårighet

er 

≥6 månader ≤2 år sedan 

den anhöriga hade 

avlidigt 

 

Att ta till sig rollen som vårdare 

till en anhörig skedde gradvis, 

de satte sina egna behov åt sidan 

och de fick ingen hjälp av hälso- 

och sjukvården. Målet var att 

låta deras anhöriga vara hemma 

så länge som möjligt. Detta var 

problematiskt då tillgången på 

rätt vård inte fanns. I sörjande 

fasen kände deltagarna sig över-

givna då de var socialt isolerade 

under sjukdomstiden. Det var 

också svårt att hantera att de inte 

längre hade rollen som vårdare. 

Tillgång på palliativ vård och 

annan typ av hjälp i vården var 

okoordinerade och spridda vilket 

skapade svårigheter med kontak-

ten till vården. 

Kvalitetsgranskning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

 

Etiskt godkänd 

 

Jo, S., Brazil, K., 

Lohfeld, L., & 

Willison, K. Care-

giving at the end 

of life: Perspec-

tives from spousal 

caregivers and 

care recipients, 

2006. 

Syftet var att under-

söka både makan/ma-

kens och vårdtagarens 

perspektiv på upple-

velserna av palliativ 

vård i hemmet. 

Kvalitativ metod med 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

N= 10 

7 kvinnor, 3 män; 58-87 

år.  

Fem teman belystes. Positiva 

aspekter på erfarenheterna av 

vården; negativa aspekter på er-

farenheterna av vården; äkten-

skapet; formellt stöd samt infor-

mellt stöd. Under vissa av dessa 

teman beskrevs även subteman.  

Kvalitetsgranskning 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8  

 

Etiskt godkänd  



  

 

Kalnins, I. Caring 

for the terminally 

ill: experiences of 

Latvian family 

caregivers, 2006. 

Syftet var att öka för-

ståelsen för upplevel-

serna och behoven 

hos anhörigvårdare av 

obotligt sjuka perso-

ner i Lettland.  

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

N= 18  

16 kvinnor, 2 män; 29-80 

år.  

De teman som belystes var: Av-

brutna livsmönster och förhopp-

ningar som tagits för givet; ta 

sig an rollen som vårdare; Ut-

veckla nya mönster för att an-

passa sig till de förändrade be-

hoven hos patienten och lära sig 

det som behövs för rollen som 

vårdgivare; Förberedelse inför 

döden tillsammans med patien-

ten; Uppskatta vinster och för-

luster i upplevelsen som vårdgi-

vare.  

Kvalitetsgranskning 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

 

Etiskt godkänd.  

Khan Joad, A. S., 

Mayamol, T. C., 

& Chaturvedi, M., 

What Does the 

Informal 

Caregiver of a 

Terminally Ill 

Cancer Patient 

Need? A Study 

from a Cancer 

Centre, 2011, 

Syftet var att fastställa 

behoven hos infor-

mella anhörigvårdare 

till döende cancer pa-

tienter. 

 

Kvalitativ 

Semi-strukturerade 

frågeformulär/intervjuer 

N=60, n=4 exkluderades 

Familjemedlem gav vård 

till en döende 

familjemedlem 

Ha varit regristrerad vid 

en palliativ klinik 

Boendes i Jaipur 

Intervjuer efter 3 – 6 

månader efter den 

anhörige hade avlidigt 

Deltagare fick ej ha 

medicinsk/omvårdnads 

bakgrund 

Ej avlidigt på 

sjukhus/hospice 

Deltagarna hade medicinska-, 

psykologiska-, informationella-, 

sociala-, finansiella- och 

ouppfyllda behov. Deltagarna 

kände att de inte visste hur de 

skulle ge omvårdnad, att de inte 

hade tid för egenvård och inget 

behov att slippa plikten att vara 

vårdare. De fann styrka i 

religion och familjen. 

Finansiella problem och svårare 

med karriärmöjligheter. Att vara 

anhörigvårdare gick ut över 

personens sociala liv och tid för 

barnen. De kände att de hade 

haft nytta av mer rådgivning. 

Kvalitetsgranskning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

 

Etiskt godkänd 

 



  

 

Linderholm, M., 

& Friedrichsen, 

M.,  A Desire to 

Be Seen: Family 

Caregivers’ 

Experiences of 

Their Caring Role 

in Palliative Home 

Care, 2010, 

 

Syftet var att utforska 

hur informella vårdgi-

vare till en släkting 

med palliativ vård I 

hemmet upplevde sin 

vårdande roll och stöd 

under patientens sista 

tid och efter döden. 

 

Kvalitativ 

Hermaneutisk 

Ostruktuerade intervjuer  

n=14 varav n= 9 kvinnor 

och n=5 män  

n=1 exkluderades 

Anhörigvårdare till en 

patient som har palliativ 

hemvård driven av 

primärvården 

Anhörig varit avlidit 

mellan 3-12 månader 

Deltagaren skulle ha 

adekvat fysisk och mental 

kapacitet enligt dem 

själva 

Svensktalande och 

Samtycka till att intervjun 

spelas in. 

Att anta rollen som informell 

vårdare var mer eller mindre fri-

villigt. De kände som om att 

hälso- och sjukvården förvän-

tade sig att anhöriga skulle 

hjälpa till och de kände att det 

var deras plikt. Att skapa en bra 

relation och tydlig rollfördelning 

med vårdpersonalen var viktigt 

för att inte skulle känna sig 

maktlösa, osäkra, isolerade, sår-

bara, sedda och att deras arbete 

inte uppskattades. Efteråt när 

den anhöriga hade avlidit kände 

de som om de levde i ett va-

kuum. De kände en stor ensam-

het som påverkade deras hälsa 

negativt. Trots allt de kände de 

sig stolta över att ha klarat av 

det hela. 

Kvalitetsgranskning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

 

Etiskt godkänd 

 

 

  



  

 

McConigley, R., 

Halkett, G., Lobb, 

E., & Nowak, A., 

Caring for some-

one with high-

grade glioma: a 

time of rapid 

change for 

Caregivers, 2010, 

Syftet var att tydlig-

göra anhörigvårdares 

till personer med grad 

3-4 Gliom upplevelser 

och att beskriva deras 

behov av information 

och support. 

Kvalitativ 

Grounded Theory 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

N=21 

Ändamålsenligt urval 

Anhörigvårdaren som var 

mest involverad till 

person med steg 3-4 

gliom inom det senaste 

året 

>18 år 

Engelsktalande 

Medicinsk onkologi 

avdelning vid ett visst 

tertiärt remiss centrum för 

neuroligsk cancer 

Det centrala temat ”En tid av snabba 

förändringar” genomsyrar deltagarnas 

upplevelser. Deras liv förändras snabbt 

och behovet av snabb information, 

snabba beslut och sätta sig in i rollen 

som vårdare snabbt samtidigt som 

rollerna förändras dem emellan.  

Kvalitetsgranskning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

 

Etiskt godkänd 

 



  

 

McIlfatrick, S., 

Assessing pallia-

tive care needs: 

views of patients, 

informal carers 

and 

healthcare 

professionals, 

2006. 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att fastställa 

de palliativa vårdbe-

hoven hos en vuxen 

population som betjä-

nas av en vårdgivande 

organisation i Nord Ir-

land från patient-, an-

hörigvårdare- och 

vårdgivares perspek-

tiv. 

Kvalitativ 

Semi-strukturerade inter-

vjuer  

Intervjuer n=24 (patienter 

och deras vårdare) 

Patienter: tar emot pallia-

tiv vård, kan fysisk och 

psykiskt delta i studien, 

>18 år, ha en respirato-

risk-, cirkulatorisk- eller 

neurologisk sjukdom och 

anses kräva palliativ vård 

Anhörigvårdare: Identi-

fieras som den huvudsak-

liga vårdgivare till en pa-

tient i palliativ vård eller 

som har haft palliativ 

vård det senaste året 

Deltagarna upplevde att samordning, 

kommunikation och kontinuitet I vården 

behövdes förbättras. En dålig samord-

ning och vårdplanering gjorde att pati-

enterna och deras vårdare kände sig ex-

kluderade från den övergripande proces-

sen. Socialt stöd, Tillhandahållande av 

vård, avlösning, psykologiskt stöd, in-

formation och valmöjligheter ses som 

viktiga palliativ vårdbehov hos delta-

garna. 

Kvalitetsgranskning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

 

Etiskt godkänd 

 

Granskad som en 

kvalitativ artikel p.g.a. 

bara kvantitativ 

demografisk data 

  



  

 

Noble, H., Kelly, 

D., & Hudson, P. 

Experiences of 

carers supporting 

dying renal pa-

tients managed 

without dialysis, 

2012.  

Syftet var att utforska 

inverkan på att vara 

anhörigvårdare till en 

patient med kronisk 

njursjukdom i steg 5 

hanterad utan dialys.  

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

N= 19 

13 kvinnor, 6 män; 20 - 

>70 år.  

Tre teman framkom.  

Vårdgivarens trohet – förstå 

sjukdomen och potentiell för-

sämring: förstå patientens om-

ständigheter och det som ledde 

till att aktiv behandling inte utö-

vades. Vårda på obestämd tid: 

problemen som uppstod i och 

med osäkerheten kring hur länge 

patienterna skulle leva.  

Undvika samtalet om döden: 

deltagarna undvek att prata om 

döden trots ständig oro kring 

försämringen hos patienterna.  

Kvalitetsgransk

ning 

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

Etiskt godkänd.  

Riley, J., & 

Fenton, G. A 

terminal 

diagnosis: The 

carers’ 

perspective. 

Syftet var att under-

söka anhörigvårdarnas 

erfarenheter av den 

emotionella påverkan 

av att vårda sin 

make/maka.  

Kvalitativ design med 

semi-strukturerade 

intervjuer i hemmet.  

N= 9 

6 kvinnor, 3 män; 32-83 

år.  

En del känslor framkom som en 

konsekvens av situationen vård-

givarna är i. Att vårda sin part-

ner ledde till problem i relat-

ionen som minskad fysisk när-

het. Att se en personlighetsför-

ändring hos sin partner verkade 

speciellt smärtsamt hos anhörig-

vårdaren. Man undvek samtal 

kring sjukdomen och negativitet 

kopplat till den dock accepte-

rade deltagarna att deras partner 

kommer att dö. Vårdgivarna 

fann det också svårt att definiera 

vad för stöd de behöver i situat-

ionen.  

Kvalitetsgransk

ning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

 

Etiskt godkänd.  



  

 

Stajduhar, K. I., 

Martin, W. L., 

Barwich, D., & 

Fyles, G., Factors 

Influencing 

Family 

Caregivers’ 

Ability to Cope 

With Providing 

End-of-Life 

Cancer Care at 

Home, 2008, 

Syftet var att beskriva 

faktorer som influerar 

anhörigvårdares för-

måga att orka med att 

tillhandahålla cancer-

vård i hemmet i livets 

slutskede 

Kvalitativ (del av en 

större mixad metod 

studie) 

Semi-strukturerade 

djupintervjuer 

N=29 (kvinnor n=26 och 

män n=3) 

Ger vård i hemmet till en 

vuxen med avancerad 

cancer där målet inte är 

att bota utan främst 

palliativ vård och 

beräknas leva i ≤6 

månader.  

≥18 år 

Engelsktalande 

Boende där studien tar 

plats 

En positiv inställning från den 

anhörige och vårdaren själv, till-

gång till stöttande familjemed-

lemmar och vänner, bra inform-

ation och att hälso- och sjuk-

vårdspersonal fanns nära till 

hand påverkade deras förmåga 

att orka med situationen med att 

vara anhörigvårdare på ett posi-

tivt sätt. 

Kvalitetsgransk

ning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

 

Etiskt godkänd 

 

  



  

 

Wong, W. K. T., 

& Ussher, J., Be-

reaved informal 

cancer carers mak-

ing sense of their 

palliative care 

experiences at 

home, 2009, 

Syftet var att under-

söka sörjande infor-

mella vårdgivares po-

sitiva upplevelser av 

att ombesörja palliativ 

cancer vård i hemmet. 

 

Kvalitativ 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

N=22 varav n=17 kvinnor 

och n=5 män 

Varit sörjande mellan 1 

månad – 10 år 

(medelvärde 26,8 

månader) 

19 – 71 år (medelålder 

55,3 år) 

5 deltagare var barn, 1 

syster, 14 partners och 2 

vänner 

Vårdat i 1 månad – 7 år 

och 3 månader 

(medelvärde 24,5 

månader). 

N= 19 födda I Australien 

och Nya Zealand, n=2 

födda i Storbritannien, 

n=1 Sydost asien. 

Obetalda anhörigvårdare 

till en anhörig som avled i 

cancer 

N=4 heltidsjobb, n=6 del-

tidsjobb, n=8 pensionärer 

och n=4 arbetslösa eller 

studerande  

Deltagarna uppgav att upplevde 

känslomässigt lidande och fysisk 

belastning men att det även 

fanns possitiva och givande 

delar med att vara ge omvårdnad 

till en anhörig eller vän men att 

stöd från ett palliativ vårdteam 

är viktigt. Upplevelsen gjorde att 

deras förhållande ändrades och 

på ett djupare och positivt sätt. 

Att få gå bort i hemmet upplevs 

som positivt och det personerna 

strävar efter. Det betyder inte att 

det är en negativ upplevelse om 

den anhöriga gick bort på 

sjukhuset. 

Kvalitetsgransk

ning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

 

Etiskt godkänd 

 

  



  

 

Zapart, S., Kenny, 

P., Hall, J., Servis, 

B., & Wiley, S., 

Home-based 

palliative care in 

Sydney, Australia: 

the carer’s 

perspective on the 

provision of 

informal care, 

2007, 

 Syftet var att utöka 

kunskapen om hur 

anhörigvårdare 

upplever stress, deras 

tillfredställelse i sin 

roll och support som 

de skulle finna vara 

till stor hjälp. 

Mixad metod 

Intervjuer (struktuerad 

och semi-strukturerad) 

48 timmars informell 

vård dagbok 

Journaler 

Patienter och deras 

informella vårdare N=82, 

kvinnor n=57 och män 

n=25 (n=33 genomförde 

48h dagboken) 

25 – 88 år (medelålder 57 

år) 

Anhörigvårdare uppger att deras 

nya roll har påverkat dem 

emotionellt, deras livsstil, hälsa 

och ekonomi. Det innebar både 

postivitva och negativa känslor. 

De uppgav att de kände sig 

emotionellt utmattade, 

frustrerade, försumma sina egna 

behov och sitt sociala liv. Trotts 

mycket negativt kunde de känna 

glädje i att sörja för sin 

anhöriga.  

Kvalitetsgransk

ning:  

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

 

Etiskt godkänd 

 

Kvalitativ del 

har granskas 

och används 

   1= Hälsohögskolan i Jönköpings granskningsprotokoll, se bilaga 1. 


