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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Tack vare en mer avancerad hemsjukvård har den palliativa vården 

utvecklats, vilket gör det möjligt för fler människor att dö i det egna hemmet. 

Palliativ vård handlar inte endast om patienten, utan involverar även de anhöriga. 

Det övergripande målet för palliativ vård är att patienten och den anhörige 

upplever god livskvalitet till livets slut. De anhörigas närvaro är betydelsefull, inte 

endast för patienten utan även för vårdarna. De anhöriga befinner sig i en mycket 

påfrestande situation och det är viktigt att vårdare har kunskap om vad de anhöriga 

upplever och hur man kan stötta de anhöriga i deras situation. 

Syfte: Att belysa anhörigas upplevelser av delaktighet i samband med palliativ 

omvårdnad i hemmet. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 11 vetenskapliga artiklar av kvalitativ 

ansats.  

Resultat: 2 kategorier framkom ur studien. Delaktighet ger anhöriga upplevelsen 

av att få vardagen att fungera och Anhörigas delaktighet bidrar till 

personcentrerad vård. Det blev en drastisk förändring i livet för de anhöriga. Det 

var inte bara hemmet som förändras i och med all teknisk utrustning och 

hjälpmedel som patienten behövde. De anhörigas livsförändringar gjorde att det 

sociala livet fick lida. Tankar kring existentiella frågor dök upp när man levde så 

nära inpå döden och det var viktigt för de anhöriga att vårdarna kunde se och 

lyssna även på deras behov. En god kommunikation var viktigt för att de anhöriga 

skulle våga prata om sina egna behov, tankar och åsikter.  

Slutsats: Det viktigaste för de anhöriga var att kommunikationen, stödet och 

informationen fungerade mellan alla parter. Fungerade dessa delar så byggdes en 

god relation mellan parterna och man fick en god tillit till vården. Samarbetet blev 

bättre och de anhöriga kände sig som en i teamet.  

 

 

Nyckelord: Anhöriga, hemmet, palliativ omvårdnad 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  
 

Background: Thanks to more advanced home care, palliative care has developed 

into making it possible for more people to die in their own homes. Palliative care 

is not just about the patient, but also it also involves the families. The overall 

objective of palliative care is the patient and the relative experience good quality 

of life to the end of life. The family's presence is significant, not only for the 

patients but also for the caregivers. The families are in a very stressful situation 

and it is important that caregivers have the knowledge of what the families are 

experiencing and how to support the families in their situation. 

Aim: To highlight the relatives' experiences of participation in the context of 

palliative care at home. 

Method: A literature review based on 11 scientific articles by a qualitative 

approach. 

Result: Two categories emerged from the study. Participation gives the families 

the perception of getting everyday-living work and Relatives participation 

contributes to person-centered care.It was a drastic change in the families lives. It 

was not just the home as such that changed with all the technical equipment and 

aids the patient needed. Existential issues appear when you live close to death and 

it was important to the families that their need of being seen and heard, received 

attention by the caregivers. Good communication was important for the relatives, 

in order to dare to talk about their needs, thoughts and opinions. 

Conclusion: The most important thing for the families was that the 

communication, support and information worked out well between all parties. 

When these parts worked well, it built a good relationship between the parties and 

led to good trust in health care. The collaboration became better and the relatives 

felt as a part of the team. 

 

 

Keywords : Relatives, home, palliative care 

 

 



 

 

 

Inledning ................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................. 1 

Palliativ vård ..................................................................................................................... 1 

Att vara patient inom palliativ vård ................................................................................. 3 

Palliativ vård i hemmet ..................................................................................................... 3 

Att vara anhörig inom palliativ vård ................................................................................. 4 

KASAM i palliativ omvårdnad ........................................................................................... 5 

Problemformulering ................................................................................................. 5 

Syfte............................................................................Error! Bookmark not defined. 

Definition av begrepp ............................................................................................... 6 

Metod ....................................................................................................................... 6 

Design ............................................................................................................................... 6 

Urval av litteratur ............................................................................................................. 7 

Värdering av artiklarnas kvalitet ...................................................................................... 7 

Tillvägagångssätt .............................................................................................................. 8 

Analys ............................................................................................................................... 8 

Forskningsetiska aspekter ........................................................................................ 9 

Resultat .................................................................................................................... 9 

Delaktighet ger anhöriga upplevelsen av att få vardagen att fungera ............................ 9 

Förändringar i hemmet ................................................................................................. 9 

Livsförändringar .......................................................................................................... 10 

Samhörighet mellan anhörig och patient kring existentiella behov........................... 11 

Anhörigas delaktighet bidrar till personcentrerad vård ................................................. 12 

De anhörigas delaktighet i den palliativa vården ....................................................... 12 

Den anhörige är i behov av kommunikation, stöd och information .......................... 13 

Diskussion ............................................................................................................... 14 

Sammanfattning av huvudresultaten ............................................................................. 14 

Resultatdiskussion .......................................................................................................... 14 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 16 

Etikdiskussion ................................................................................................................. 17 

Den kliniska betydelsen för samhället ............................... Error! Bookmark not defined. 

Förslag till vidare forskning ................................................ Error! Bookmark not defined. 

Slutsats ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Referenslista .......................................................................................................................  

Bilaga 1: Granskningsmall...................................................................................................  

Bilaga 2: Söktabell ..............................................................................................................  

Bilaga 3: Resultat tabell ......................................................................................................  



1 

 

INLEDNING 
 

Författarna till examensarbetet har genom sin utbildning till sjuksköterskor och 

genom egna livs- och arbetslivserfarenheter deltagit i den palliativa vården i 

hemmet. Det finns mycket forskning gjord om hur den palliativa vården fungerar 

för patienterna och vilken kvalitet deras liv får i slutskedet. Något som är av 

speciellt intresse för oss är hur de anhöriga upplever den palliativa vården i 

hemmet. Att patienten, och de anhöriga, ska vara i fokus är en självklarhet. De 

anhörigas närvaro och deltagande kompletterar vården till en helhet i 

omvårdnadsinsatsen. Vårdarnas bemötande, respekt, omvårdnad och 

kommunikation är av största vikt för patientens välmående. Allt syftar till att 

förmedla en känsla av trygghet och förtroende med de anhörigas deltagande. Att 

det dessutom sker i hemmet, där patienten skall känna sig som tryggast, ställer än 

högre krav på att den anhöriga respekterar patientens privata sfär. Med vår 

litteraturstudie vill vi belysa de anhörigas upplevelse av delaktighet i den palliativa 

vården, samt de upplever av information, samtal och stöttning från vårdarna. Det 

är av stor vikt att känna till de anhörigas upplevelser, för att kunna förbättra och 

förändra så att patient, vårdare och anhöriga känner att det leder till en god 

omvårdnad.  

 

BAKGRUND 
 

Palliativ vård 

Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram en definition av palliativ vård 

(WHO, 2015). Där förklaras vad som bör ingå i vården vid livets slut. Där palliativ 

vård beskrivs som en livssyn där man varken uppskjuter eller påskyndar döden, en 

livssyn som bejakar livet och betraktar döden som en normal process. En annan 

viktig aspekt i vården är att ge patienten stöd för att leva ett så aktivt liv som 

möjligt till livets slut (a.a). 

 

Henoch (2002) som gjort en analys av begreppet palliativ menar att det står för att 

lindra vilket är en viktig del i omvårdnaden. I den palliativa vården lider patienten 

av en livshotande sjukdom, som det inte finns någon bot för. Det övergripande 

målet är att, trots denna svåra situation, få både patient samt anhöriga att uppleva 
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bästa möjliga livskvalitet. Med bra livskvalitet menas en helhetssyn där fysiska, 

psykiska, sociala, andliga och existentiella aspekter vägs in. Det finns ingen klar 

definition av vad bra livskvalitet är, utan det är en individuell upplevelse och 

måste därför utgå ifrån patientens egna behov och önskningar.  

I Sverige avlider drygt 90 000 personer varje år och många har nytta av den 

palliativa vårdens innehåll vilken kännetecknas av närhet, helhet, kunskap och 

empati (Regionalt cancercentrum, 2012). Patienten kan uppnå en god livskvalitet 

och få ett meningsfullt liv den sista tiden trots sjukdom och symtom (Petersson & 

Strang, 2012). I den palliativa vården ingår även, förutom att lindra symtom, 

öppen kommunikation, stöd till anhörig under sjukdomstid och efter dödsfall stöd i 

deras sorgearbete samt stöd till personalen. 

 

Det första Nationella vårdprogrammet för palliativ vård publicerades i Sverige 

2012. Syftet med vårdprogrammet är att det skall vara till hjälp i det dagliga 

omvårdnadsarbetet i livets slut. En god vård skall kunna ges av all vårdpersonal 

oavsett var arbetet sker, inom hemsjukvård, kommunal vård eller på sjukhus. 

Genom att följa vårdprogrammet blir arbetet mer strukturerat (Regionalt 

cancercentrum, 2012). Sjuksköterska, läkare, undersköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast, kurator och diakon skall kunna konsulteras utifrån vad patienten har 

för behov (Berg & Borstrand, 2009). Det centrala i sjuksköterskans ansvar är att 

kommunicera, ge gott bemötande och ha en god relation med patienten och dess 

anhöriga (Socialstyrelsen, 2005). En del av arbetet är att kunna förutse kommande 

problem där sjuksköterskans akademiska utbildning, omdöme och erfarenhet är av 

stor betydelse. Omvårdnaden handlar mycket om beröring, empati och andra olika 

former av stöd (Riksföreningen för distriktssköterskor, 2006).  

 

Arbetet i den palliativa vården utgår från kontinuitet och arbetar förebyggande för 

att förhindra onödigt lindade (Thorén-Todoulos, 2012).  Man samordnar teamet för 

att kunna uppnå bästa kvalitet på omvården. De jobbar med gemensam planering, 

gränssättning, medicinska beslut, symtombehandling och kommunikation. Läkarna 

har ett ansvar att hela tiden hålla sig uppdaterade om ny forskning och utveckling 

inom palliativ vård (a.a). 
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Att vara patient inom palliativ vård  

Det är viktigt att som patient få känna att man får den bästa personliga vården med 

socialt stöd för att avsluta sitt liv meningsfullt (Chochinov, McClement, Hack, 

Thomson, Dufault & Harlos, 2014). Genom att se till individens egen önskan 

belyser man just dennes behov och risken för att patienten blir en i mängden 

minskar. Vårdarnas intresse för patienten är viktigt; vem personen är och hur de 

vill bli sedda. I den önskade vården finns det med element som; känslor, 

samhörighet, respekt och empati vilket ger en ökad meningsfullhet och kvalitet 

(Chochinov et al, 2014). Med den personcentrerade omvårdnaden utgår man från 

ett livsvärldsperspektiv där man som patient blir sedd utifrån sina fysiska, 

psykiska, existentiella och andliga behov (Ternestedt & Österlind, 2013). Ett 

fundamentalt inslag i planeringen av palliativ vård är patientens egna berättelser 

kring sin bakgrund och livssituation (a.a). 

Patienter som vårdas i hemmet upplever även att de har större kontroll över 

behandling och medicinering (Peters & Sellik, 2006). 

 

 

Palliativ vård i hemmet 

Många människor i dag har en önskan om att få dö i sitt eget hem. Under de 

senaste 15 åren har allt fler människor avlidit i sitt eget hem eller på särskilda 

boenden. Sedan årsskiftet 1999-2000 har avancerad hemsjukvård inte bara 

utvecklats utan även utökats vilket bidragit till att fler har möjlighet att dö i sitt 

eget hem (Berg & Borstad, 2009). Befolkningen blir äldre och det blir allt mer 

vanligt med palliativ vård framförallt i hemmet (Lees, Mayland, West & 

Germaine, 2014).  

 

Den palliativa vården i hemmet följer kriterier från Socialstyrelsens riktlinjer för 

palliativ vård (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). Det finns en vägledning för den 

palliativa vården som inkluderar de fyra hörnstenarna, vilka utgörs av: fungerande 

teamarbete; anhörigstöd; bra kontroll av symtom och kontinuitet i vården; relation 

och välfungerande kommunikation mellan patient, anhörig och vårdare (a.a). 

Målet för dessa centrala delar är att uppfylla vårdkvalitet, där symtomkontroll, 

smärtbehandling och trygghet samt tillgänglighet och omvårdnad skall tillgodoses. 
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I hemmet finns miljön som är igenkännande och kan påverka det psykiska och 

fysiska välbefinnandet (Ternestedt, 1998). Den privata sfären där man känner sig 

hemma, där utrymme och tid ges, ger patienten en känsla av välbefinnande. 

Meningen är att den trygga atmosfären, i hemmet, skall förmå patienten att våga 

föra fram sina åsikter och önskemål (a.a). 

 

Att vara anhörig inom palliativ vård 

Det lidande som uppstår i samband med att någon vårdas inför döden upplevs 

oftast som en kris (Milberg, Wåhlberg & Krevers, 2014). Det är inte bara den 

sjuke patienten som drabbas utan även de anhöriga. Vid en god sammanhållning 

mellan de anhöriga kan de tillsammans fungera som ett stöd för den sjuke trots att 

hela situationen kan upplevas som en stor belastning. Ett gott stöd kan innebära ett 

bidrag till en bättre livskvalitet för patienten. De anhörigas närvaro lindrar lidandet 

och ger ro i själen (a.a). 

 

Vid vård i hemmet är anhörigas närvaro betydelsefull inte minst för patienten men 

även för personalen som vårdar (Berg & Borstad, 2009). Som anhörig har 

författarna, vilket definieras i senare avsnitt, betraktat de människor i patientens 

omedelbara närhet som har en känslomässig bindning till patienten. De anhöriga 

befinner sig i en mycket påfrestande situation och det är därför viktigt att som 

vårdare ha kunskap om hur man stöttar dem på bästa möjliga sätt (a.a). 

Att anhöriga och patienten spenderar den sista tiden tillsammans beskrivs som en 

viktig faktor för att patienten ska få en rofylld död (Andersson, Edberg, Ekwall & 

Hallberg, 2010). Från patientens, anhörigas och även vårdarnas perspektiv 

värderas den här tiden tillsammans högt då man såg det som ett gott avslut på 

livscykeln (a.a)  

De anhöriga kan uppleva omvårdnaden som värdefull och ge stunder av 

tacksamhet och andlig betydelse (Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 

2015 ) 

För att anhöriga skall orka med den psykiska belastning som omsorgen om den 

sjuke innebär är det viktigt att vårdarna förmedlar stöd och omtanke 

(Cancerfonden, 2006). Att de anhöriga på något sätt delar med sig av känslor och 

tankar, kan för många kännas avlastande  
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Behovet av stöd varierar mellan olika människor samt under den sjukes vårdtid 

(Regionalt cancercentrum, 2012). Några kanske uppskattar samtal medan andra 

hellre tar del av skriftlig information. Det är viktigt att barn som finns med i bilden 

blir informerade om sjukdom samt hur förälder och familj kommer att påverkas. 

För barn är det viktigt att känna till hur andra kan reagera samt vem de tar kontakt 

med om de har funderingar över den rådande situationen (a.a). Cancerfonden 

(2006) skriver att hemsjukvård innebär ett vårdansvar för den anhörige och det är 

viktigt att man känner till detta och får tydlig information. För att klara den svåra 

uppgiften att stödja och ta hand om den sjuka behöver den anhörige vara delaktig.  

 

KASAM i palliativ omvårdnad 

I samband med den palliativa omvårdnaden lyfter Milberg fram Antonovskys 

teori, som ett viktigt verktyg för en ökad kvalitet i omvårdnaden (Milberg, 2013).  

Känslan av sammanhang (KASAM) består enligt Antonovskys teori av 

Begriplighet, Meningsfullhet och Hanterbarhet (Antonovsky, 1991). 

Begripligheten består av känslan av att livet är stabilt och förutsägbart. Med 

Meningsfullhet menas känslan av, att de utmaningar och krav vi ställs inför har ett 

värde i att investera och engagera sig i. Med Hanterbarhet menar man att det finns 

resurser tillgängliga, hos alla intressenter, för att kunna hantera tillvaron(a.a).   

Milberg, 2013 beskriver att varje människa är en unik individ som skapar sin unika 

upplevelse av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. I den palliativa 

vården eftersträvas en begriplighet om varför man är drabbad, få en förklaring och 

söka efter bot. Kommunikation och information inger en begriplighet om den nya 

livssituationen man hamnat i. Hanterbarheten blir lättare om man får stöd från 

bland annat anhörig. De anhöriga deltar emotionellt och praktiskt i miljön om de 

befinner sig i hemmet. Meningsfullhet för de anhöriga uppfylls då de är med och 

deltar i patientens omvårdnad (a.a). 

 
PROBLEMFORMULERING 
  
Efter att hemsjukvården blivit mer flexibel har allt fler patienters önskningar, om 

att få dö i sitt egna hem, kunnat uppfyllas. Palliativ hemsjukvård berör inte bara 

patienten utan även de anhöriga. Anhöriga har ofta en stor del i den palliativa 
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vården och de spelar en viktig roll för att patienten ska få en så god omvårdnad 

som möjligt. De anhöriga får stort ansvar. Det är därför viktigt att det inte bara är 

patientens behov man fokuserar på, utan även de anhörigas. Om inte de anhörigas 

behov tillgodoses finns en risk att de inte orkar med uppgiften som anhörigvårdare 

i längden. Insikt om de anhörigas upplevelse kring sin delaktighet vid palliativ 

vård är viktig, för att kunna bemöta deras behov och ge rätt stöd som vårdare.  

 
SYFTE 
 

Att belysa anhörigas upplevelser av delaktighet i samband med palliativ 

omvårdnad i hemmet. 

 
DEFINITION AV BEGREPP 
 

Författarna till denna studie definierar anhörig som den som står patienten närmst 

som man/ hustru/ son/ dotter eller vän. Vårdare är den professionella 

omvårdnadspersonalen som arbetar i den palliativa hemsjukvården; läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, kurator, psykolog, dietist och 

diakon. 

Delaktighet definierar författarna som medkännande, närhet, förstående och 

medverkande. 

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som vårdar fysiska, psykiska, existentiella 

och sociala behov då bot inte längre är att tillgå utan målet är att lindra och ge 

livskvalitét (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). 

Det palliativa teamet består av olika yrkesgrupper som ingår i vården av en döende 

patient. Dessa yrkesgrupper är sjuksköterska, läkare, undersköterska, 

arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och diakon (Berg & Borstrand, 2009). 

 

 

 
METOD 
 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt som lägger fokus på ämnet omvårdnad. Den 

innehåller artiklar av kvalitativ ansats. Enligt (Friberg, 2012) handlar en 

litteraturöversikt om att bilda en uppfattning om den lärdom och kunskap som 
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finns om ett vårdvetenskapligt område eller problem.  

 

Urval av litteratur 

I sökningen av artiklar har svenska MesSH-termer används för att få ett sökresultat 

som relaterade till det valda syftet. Kombinationer av sökorden har gjorts med 

booleska operatorer som AND och NOT, vilka har använts för att avgränsa 

sökningarna och hålla fokus på syftet. Databaser som har används är PubMed, 

CHINAL och SweMed+. Två artiklar hittades genom sekundär sökning från 

artikeln, Co-creating possibilities for patients in palliative care to reach vital goals- 

a multiple case study of home- care nursing encounters. Det är,Being Me and 

Being Us in a Family Living Close to Death at home och Constructing family 

identity close to death. 

Sökorden som används är; caregiver education, end of life, family care, family 

participation, home, home care, home nursing, next of kin, palliative care, 

palliative care at home, patient-relatives-relationship, relatives, relatives 

experience. Dessa har valts för att få så bra sökresultat som möjligt vad gäller det 

valda syftet.Olika kombinationer av sökorden har används för att få ett bredare 

sökresultat (Bilaga 2). 

 

Begränsningar 

Artiklarna är publicerade 2003-2016 Skrivna på svenska eller engelska. Peer 

reviewed användes som en begränsning vid artikelsökningen. Endast artiklar av 

hög kvalitet togs med i studien.  

 

Inklusionskriterier: Alla artiklar som relaterade till det valda syftet och innehöll 

relevanta resultat inkluderades.  

 

Exklusionskriterier: Palliativ vård på sjukhus och hospice. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  

De vetenskapliga artiklarna som valdes granskades med hjälp av Högskolan 

Dalarnas granskningsmall för kvalitetsbedömning (Bilaga 1) en modifierad version 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). 
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Det är en granskningsmall som räknar ut artiklarnas kvalitet efter poäng, varje ja 

gav 1 poäng.  

Hög kvalitet: 20-25 poäng 

Medel kvalitet: 15-19 poäng 

Låg kvalitet: 0-15 poäng 

  

Tillvägagångssätt 

Sökningen av artiklar gjordes enskilt av författarna i valda databaser. Analysen av 

artiklarna inleddes med att läsa sammanfattningen för att se om dess ämne  

motsvarade vårt syfte, och har därefter valts efter relevans. Författarna har under 

sökandet delat med sig till varandra om vilka artiklar som hittats för att inte samma 

artiklar skulle väljas flera gånger. Artiklarna har lästs om ett flertal gånger för att 

få rätt bild av vad som verkligen framgår av studien. Alla artiklar har granskats 

enskilt av författarna med granskningsmallen för kvalitativa studier (Bilaga 1) och 

valts ut efter kvalitet. Endast högkvalitativa studier finns med i resultatet. 

Författarna letade likheter och skillnader i de funna artiklarna som sedan 

diskuterades och jämfördes med varandra. Genom att artiklarna lyfte samma 

innehåll kunde de delas upp i olika kategorier som finns i resultatet (Bilaga 3). 

 

Analys 

Analysen av artiklarnas resultat har författarna gjort enligt Friberg (2012) som 

menar att analysen sker i 3 steg. 

Steg 1: Läsa igenom valda artiklarnas resultat ett flertal gånger för att få en bra 

bild av vad de handlar om.  

Steg 2: Söka efter likheter och skillnader  

Steg 3: Sätta ihop en sammanställning av de som valts som fokus, som t.ex. 

resultaten.  

 

Först lästes de valda artiklarnas resultat igenom, ett flertal gånger av författarna för 

att få rätt bild av själva handlingen i studien och få ett perspektiv på det valda 

ämnet. Därefter söktes efter skillnader och likheter mellan de valda artiklarna samt 

den eventuella röda tråd som sammanlänkar dessa. Efter att likheter och skillnader 

granskats och analyserats, delades fynden i kategorier och om hör till det valda 
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syftet. 

  

Forskningsetiska aspekter 

Etiska överväganden inom omvårdnadsforskning följer samma principer som för 

övrig forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Omvårdnadsforskningen har, till sin natur, en humanistisk inriktning där de 

mänskliga värdena ges större betydelse jämfört med annan forskning och följer 

såväl FN’s deklaration om mänskliga rättigheter som nationell lagstiftning. 

När det gäller forskning med och för människor, måste relevanta riskanalyser 

göras. Potentiell nytta måste ställas mot de risker som kan inträffa och högsta 

integritet garanteras subjekten (a.a). För en litteraturstudie, gäller att det även skall 

göras kvalitetsöverväganden, vilket berör etiska värderingar (Forsberg & 

Wengström, 2008). Författarna förutsätter att valda artiklarna är original, då de är 

upptagna som vetenskapliga artiklar. De medverkande, i de valda artiklarna, har 

kunnat avbryta sitt deltagande i studien efter eget tycke. Resultaten av intervjuerna 

presenters anonymt, utan möjlighet att identifiera de medverkande. De har prövats 

av etisk kommitté. 

 

RESULTAT 
 

 

Delaktighet ger anhöriga upplevelsen av att få vardagen att fungera 

 

Förändringar i hemmet  

Hemmet är platsen där man utvecklar sig själv som person, finner kraft och känner 

känslan av kontroll. Där växer normer och värderingar fram, och minnen vårdas. 

Att befinna sig i hemmet kan kännas tryggt i den palliativa vården (Milligan, 

Turner, Blake, Brearly, Seamark, Thomas, Wang & Payne, 2016).  

Det finns en uppenbar risk att boendet upplevs som en institution istället för det 

gemensamma hemmet vid palliativ vård (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013). 

Känslan av opersonligt boende kan också infinna sig med anledning av mycket 

medicinsk utrustning och av vårdarna närvaro i hemmet. 
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För de anhöriga var det inte bara de psykologiska förberedelserna och mentala 

förändringarna som uppstått när patienten var hemma (Milligan et al, 2016). Det 

finns också fysiska förändringar att ta hänsyn till. Enligt de anhöriga blev den 

tekniska utrustningen och omvårdnads artiklar ett störmoment i det vardagliga 

livet. Man var tvungen att omorganisera det gemensamma hemmet för att göra 

plats för alla hjälpmedel. Anhöriga försökte undvika att hemmet blev till en 

institution, och försökte hålla ordning för ha ett så normalt hem som möjligt (a.a).   

 

Livsförändringar  

Anhöriga försökte få vardagen att gå ihop nära döden (Carlander, Ternstedt, 

Sahlberg-Blom, Hellström & Sandberg, 2011). En följd av detta blev att den 

anhörige axlade en stor börda, ofta med konsekvenser för sitt eget liv och den egna 

självbilden. Anhöriga som levde nära döden, fick ofta en ny självbild. De lade sina 

egna liv åt sidan och insåg att dagarna blev annorlunda, med känslor av att leva i 

ovisshet i en väntan på en oundviklig död. Tiden fick en ny innebörd. Framtiden 

gick inte längre att planera och den tid man hade kvar sågs i ett annat perspektiv än 

tidigare (a.a). 

Det sociala livet kom i skymundan (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013).  

De anhöriga uppskattade när det kom hem vänner och förgyllde deras hem med 

närvaro och empati. Betydelsen av att vänner som bryr sig om, gav de anhöriga en 

känsla av att de fortfarande var del av en grupp, trots att de tillbringar mycket tid i 

hemmet. Ofta kände de anhöriga ett utanförskap och att ingen tänkte på dem. De 

kände sig ofta ensamma (a.a). 

 

Anhöriga kunde känna en skuld om de ville göra något själva utanför hemmet 

(Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013). Den anhöriga var tvungen att tillåta sig 

själv att ha kul och skratta med andra, utanför hemmet, eller att bara sätta sig och 

koppla av. Bara tanken på att tänka på sig själv gav skuldkänslor. För att den 

anhörige skulle kunna fullfölja sin uppgift, kände de ett behov av att vara modiga 

och starka trots att de på insidan hade känslor av förtvivlan och maktlöshet. Om de 

hade gråtit öppet innebar det att man visade sin sårbarhet (a.a). 
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Samhörighet mellan anhörig och patient kring existentiella behov 

Både den anhörige och patienten har tankar och funderingar gällande döden 

(Carlander, Ternestedt & Hellström, 2013). Det finns behov av att prata om frågan 

och bli medveten om vilka tankar och funderingar som existerar.  Ett mönster i 

bådas tankar var att båda ser sig själva som en person nära döden. Möjlighet till att 

vara tillsammans gör att vardagen blir lättare att gå igenom. Gemenskapen ger en 

Vi känsla, där de tillsammans skulle gå igenom process (a.a). 

 

Döden är slutligen alltid individuell, men ångesten kan hanteras både ensam och 

tillsammans (Carlander et al, 2013). Antingen genom tystnad eller genom att prata 

om den. Det finns en känsla av att samhörighet ger större möjlighet att kunna 

hantera den existentiella ensamheten. Utbyte av egna erfarenheter som anhörig och 

sökandet efter förståelse, genom att söka information via internet gav oftast utryck 

att det var positivt och givande. Gemenskapen, känslan av att vara älskad av den 

anhörige gör att patienten känner sig betydelsefull och stärker deras känsla av 

kontroll (a.a). 

 

 

 

Fysisk närhet och även känsla av avsky hanterades med humor. Det var viktigt att 

kunna skratta tillsammans och att skämta om eländet (Carlander et al, 2013). Det 

var en slags överlevnads strategi, för att kunna hantera den svåra livssituation man 

befunnit sig i. De anhöriga och patienten fick ta till vara på varandra på ett nytt sätt 

och anpassa sig till att saker måste göras annorlunda nu jämfört med tidigare. I 

slutskedet när patienten inte kunde kommunicera på grund av olika faktorer tog 

den anhörige ett steg framåt och övertog fler funktioner för att stötta känslomässigt 

och praktiskt (a.a). 

 

Anhöriga beskrev hur patientens kropp förändrades, viket innebar förändringar i 

att leva med en obekant kropp med delvis annorlunda behov (Carlander et al, 

2011). De blev mer medvetna om sin egen kropp och blev mer varse om sin egen 

dödlighet. Massage kunde bland annat ge patienten en känsla av omtanke, närhet 

och sensualitet (a.a).  
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Anhörigas delaktighet bidrar till personcentrerad vård 

 

De anhörigas delaktighet i den palliativa vården 

Den palliativa vården är personcentrerad och lägger fokus på patientens mål, och 

den ska skapas gemensamt mellan patienten och den anhöriga (Bergdahl, Benzein, 

Ternestedt, Elmberger & Andershed, 2012). I samråd med den anhöriga kunde 

man planera omvårdnaden och utföra meningsfulla aktiviteter tillsammans med 

patienten. Förståelse för hur samspelet är mellan sjuksköterskor, patienter och 

anhöriga kan utfallen blir olika utifrån kunskap, dialog och självinsikt. Styrkan i 

denna process är att man litar på varandra (a.a). 

 

Det första mötet med teamet var viktigt och det behövde bli bra för att både 

patienten och de anhöriga skulle kunna få en god tillit till vården (Berg & Borstad, 

2009). Den patientansvariga sjuksköterskan har en viktig roll i palliativ vård och 

det är av stor betydelse att man får till en god relation till alla parter. Genom att ha 

en god relation och visa sin omtanke så skapar man ett bra förtroende hos 

patienten och dess anhöriga. De anhöriga som känner att de har en bra relation 

med sjukvårdspersonalen har lättare att prata om sina tankar och funderingar och 

gör det även lättare att ha samtal med varandra (a.a)  

 

Med en aktiv vårdplan kan den anhöriga gemensamt med patienten och vårdare 

göra en specifik plan för en unik period i livet (Carlander et al, 2013). 

De anhöriga får chansen och det stöd som behövs för att vara en del av teamet. De 

blir delaktiga i vården och delar ansvaret gemensamt med vårdarna. Det är viktigt 

att den anhöriga fick göra så mycket som denne ville eller kunde utan att de blir 

för mycket för dem (Berg & Borstad, 2009). 

 

De anhöriga involverades i den fysiska omvårdnaden (White & Wilkes, 2005). De 

hjälpte patienten helt, eller assisterade i de dagliga aktiviteter som de inte kunde 

sköta själva. Det kunde vara aktiviteter som dusch, lägesändringar i säng och 

toalettbesök. Även om de anhöriga saknade kunskap och erfarenhet av dessa 

aktiviteter, var de villiga att lära sig mer om det. Att hantera patientens olika 

symtom, kunde de anhöriga uppleva som skrämmande. Symtom som svår smärta, 
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kräkningar, blödningar, diarréer och trycksår ökade de anhörigas oro. Vissa 

anhöriga hade även tillgång till mediciner för att kunna ge vid behov. Även detta 

ansvar kunde kännas skrämmande för de anhöriga (a.a). 

 

Olika vårdare var i deras hem och det var olika känslor för varje vårdare (Dahlborg 

Lyckhage & Lindahl, 2013). Anhöriga och patienter tyckte mer om vissa vårdare. 

Andra var de mindre glada för. De vårdare man trivdes bäst med kunde man 

slappna av och med. Vården fick då mer inslag av humor och värme. En 

gemenskap med lika mål och med kontinuitet av vårdare som ingav en känsla av 

trygghet och säkerhet i hemmet (a.a).  

 

Den anhörige är i behov av kommunikation, stöd och information 

Det svåra samtalet om döden utrycktes olika hos olika familjer (Carlander et al, 

2011). Det kunde vara i en tyst ansträngande dialog, där det är svårt att sätta ord på 

känslor för att beskriva konsekvenserna av döden, medan det i andra sammanhang 

sker naturligt. Ett sätt att överkomma tystnad och svåra känslor var att diskutera 

symptom, dela information och ta gemensamma beslut. Det stärkte känslan av 

gemenskap (a.a). 

 

De anhöriga upplevde att de fått information om vart de skulle vända sig för att få 

den hjälp de behövde för att lösa de problem som uppstått i omvården av patienten 

(Brazil, Bainbridge, Ploeg, Krueger, Taniguchi & Marshall, 2011). De tyckte att 

det var svårt att få hjälp utanför kontorstider, 9.00-17.00. De anhöriga tyckte att 

vissa resurser nyttjades felaktigt och att vissa vårdare tog onödigt lång tid på sig. 

Men de anhöriga upplevde också att vårdarna tog vara på patienternas önskemål 

(a.a). 

 

Efter patientens död, uppstår ett behov att återskapa ett hem, med identitet och 

minnen för att kunna gå vidare (Milligan et al, 2016). Minnen, som även kan ge en 

skugga av ensamhet och förlust. Den anhöriga vill kunna återskapa ett nytt hem, 

med sociala och emotionella upplevelser. En ny början med fina minnen och ny 

upplevelse av identitet. 
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DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet i denna studie delade vi in i två kategorier och fem subkategorier. 

Första kategorin var Delaktighet ger anhöriga upplevelsen av att få vardagen att 

fungera, med subkategorierna Förändringar i hemmet, Livsförändringar samt 

Samhörighet mellan anhörig och patient kring existentiella behov. 

Patientens och den anhöriges gemensamma vardagliga miljö i hemmet 

förändrades, av den tekniska utrustningen samt av vårdarens närvaro. De anhöriga 

lade sitt eget liv åt sidan och ägnade all sin tid för att patienten skulle få bästa 

möjliga avslut. De anhörigas sociala liv kom i skymundan och de kände sig 

ensamma. Tiden fick ett annat fokus. De anhöriga och patienten planerade sin tid 

här och nu.  

 

Andra kategorin var: Anhörigas delaktighet bidrar till personcentrerad vård, med 

subkategorierna De anhörigas delaktighet i den palliativa vården och Den anhörige 

är i behov av kommunikation, stöd och information.  

De anhörigas närvaro gav en trygg och lugnande miljö för patienten i hemmet. Att 

teamet, patient vårdare och anhörig, kunde skratta och gråta tillsammans, byggde 

på en känsla av samhörighet. En bra kommunikation mellan vårdare, patient och 

anhörig ingav en god livskvalitet och god omvårdnad för patienten. Det fanns ett 

stort behov av information för att ge de anhöriga en trygghetskänsla och lugn.  

 

Resultatdiskussion 

Enligt Bergdal et al, 2012 har relationen mellan vårdare, anhörig och patient stor 

betydelse. Vårdare och patient som träffar varandra många gånger lär känna 

varandra väl. Vårdaren får en god kännedom om av vad patienten vill få ut av sin 

sista tid i livet. Den anhörige deltar som stöd för patienten i kommunikationen med 

vårdare, i de fall då patienten glömt eller inte reflekterat över sin symtomhistorik. I 

dialogen kompletterar patienten och den anhörige varandra så att de kan komma 

fram till en lösning som passar patienten bäst. Atmosfären i hemmen utstrålar 

omtanke och värme. Trots allvaret i situationen går det att åstadkomma en varm 

miljö med humor kombinerat med allvar (Bergdahl et al, 2012).  
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Patienten och den anhöriga kan använda sig av humor för att lindra allvaret i den 

eländiga situationen, och skratta tillsammans. Ett skämt kan exempelvis underlätta 

i situationer som kan upplevas som integritetskränkande för patienten, i närvaro av 

anhörig och vårdare (Carlander et al, 2013).  Patient och anhörig deltar aktivt i 

planeringen av omvårdnaden i ett samspelt medskapande. I planeringen lade man 

särskild vikt på att ta till vara patientens egen förmåga och vilka mål som var 

viktiga att uppnå välbefinnande (Bergdahl et al, 2012).  

Relationen inom teamet och vårdarens kunskaper har betydelse för 

problemlösningen och för att göra processen till något positivt (Carlander et al, 

2011). 

I den vårdande relationen mellan anhörig och patient fann den anhörige styrka och 

en meningsfull tillvaro. Med delaktighet känner sig den anhörige som en i teamet, 

tillhörighet att den anhörige är med i gruppen och känner sig behövd. Utan 

delaktighet infinner sig lätt en känsla av utanförskap och att den anhörige känner 

sig ensam och bortglömd (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013). 

 

Hemmet riskerar att bli en institution full med medicinsk utrustning vilket kan ge 

en känsla av att inte det längre är ens hem(Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013). 

Det gäller därför att organisera den medicinska utrustningen omtänksamt, för att 

behålla en trivsam hemmiljö så att vardagslivet skall fungera på bästa sätt 

(Milligan et al, 2016).  

Av självklara anledningar utsätts den anhörige för mycket psykisk och fysisk 

påfrestning (Carlander et al, 2011). När det är bekräftat att döden är ofrånkomlig, 

blir ovissheten väldigt påfrestande även för den anhöriga. Då är det än viktigare att 

leva i nuet och uppskatta livet, och att samtidigt vara beredd på det oundvikliga. 

Många anhöriga lider av sömnbrist. De känner också en oro för att, bland annat, 

inte uppfatta symptom för att kunna förebygga onödigt lidande för patienten 

(Carlander et al, 2011).  

Den medicinska utrustningen utgjorde ett orosmoment (Fridlund, Munck, 

Mårtensson & Sandgren, 2012). Hanteringen av den medicinska utrustningen 

upplevdes som krånglig vilket bidrog till en oro som delvis störde deras nattsömn. 

Enligt Fridlund et al, 2012 önskade de anhöriga mer utbildning av den medicinska 

utrustningen och sökte själv fram informationen om funktionen.  De anhöriga tog 
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frivilligt på sig uppgiften att hjälpa till med den medicinska utrustningen. De 

assisterade ofta vårdaren och förberedde utrustningen för att användas, inför 

vårdarens besök. Om de kunde använda den tekniska utrustningen korrekt, 

upplevde de ett större oberoende till vårdaren (a.a).  

 

Att patienten känner att det finns resurser tillgängliga, både som psykiskt stöd och 

som fysisk hjälp, gör att patienten inte känner sig hjälplös och utsatt och att 

situationen blir Hanterbar (Bergdahl et al, 2012). Den anhöriges närvaro i hemmet 

under den palliativa vården, ger patienten en trygghet i kontinuitet, i motsats till att 

vården inte erbjuder samma vårdare över tiden((Brazil et al, 2011).  Att ha fasta  

rutiner att luta sig mot, gör det lättare att Begripa situationen. Meningsfullhet i 

livets slutskede är inte självskrivet. Att den anhörige befinner sig med patienten i 

dennes hem utvecklar en samhörighet (Carlander et al, 2013). 

 

Metoddiskussion  

En kvalitativ metod har använt i denna litteraturstudie. Det är en förutsättning för 

att få fram en subjektiv bild av de anhörigas upplevelse av den palliativa 

vårdsituationen i hemmet. Den subjektiva delaktigheten kan förklaras genom de 

intervjuer som gjorts i studierna. Den kvantitativa metoden utesluter det subjektiva 

av delaktigheten, då de endast utgörs av ja och nej-frågor. Artiklar har valts från 

flera olika databaser som CINAHL, PubMed och SweMed+ för att öka vårt 

sökresultat av artiklar. Databaserna, för litteraturstudien, har valts för att passa det 

valda ämnet omvårdnad. Valda databaser innehåller ett stort omfång av 

vetenskapliga artiklar.    

De valda sökorden utgick ifrån studiens syfte och har kombinerats med booleska 

operatorn AND och NOT. Detta för att smalna av sökresultatet och specificera 

sökresultatet efter studiens syfte. 

 

En svaghet i denna studie är att materialet utgör ett begränsat statistiskt underlag. 

Med ett större underlag förbättras träffsäkerheten i analysen, och slutsatserna blir 

statistiskt säkrare. 
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Svagheten kan anses kompenseras av att materialet utgörs av kvalitetssäkrat 

innehåll, med tanke på att studierna har föregåtts av etiska tillstånd och bedömts 

enligt granskningsmall för kvalitativa studier. 

Granskningen har gjorts för att hitta en ”röd tråd” genom alla valda artiklar som 

sedan har bearbetas och lagts upp under olika rubriker. 

Trots att slutsatserna grundas på ett begränsat antal studier, anser författarna att 

materialet utgör tillräckligt statistiskt underlag för att ge en acceptabel 

säkerhetsnivå i analysen. Urvalskriterierna är omsorgsfullt utvalda och 

resultatbilden väldigt samlad. 

 

Som begränsningar av denna studie valde författarna att ha årtalen 2006-2016 i 

sökningen för att få sökträffar på nya studier om det valda ämnet. När sedan olika 

artiklar lästes hittades referenser som ledde till att äldre artiklar från 2003 samt 

2005 använts då de lyfter och relaterar till de andra artiklarna som hittats. Eftersom 

de innehåller relevanta fakta som hittats i dessa artiklar har de ändå valts att ha 

med i resultatet. Även full text var en av begränsningarna från en början men det 

valdes bort då allt för många av sökresultaten försvann. De återstående artiklarna 

var tillräckliga för att fullfölja uppgiften. Författarna tilldelar valda artiklar hög 

trovärdighet, då de innan genomförandet varit föremål för etiska och vetenskapliga 

granskningar, och resultaten efter dess genomföranden dokumenterats och 

presenterats uppfyllandes vetenskapliga krav, vilket är förutsättning för 

publicering. 

 

Etikdiskussion  

Författarna har i urvalet av studier, kontrollerat att alla valda studier har genomgått 

granskning av en etisk kommitté. Författarna har förutsatt att nämnda granskning 

skett objektivt och följt vetenskaplig praxis. 

 
DEN KLINISKA BETYDELSEN FÖR SAMHÄLLET 
 

Resultaten visar att den anhörigas delaktighet i den palliativa vården utgör ett stort 

stöd för patient såväl som för samhället. Det innebär en avlastning, och bättre 

nyttjande av resurser, för samhället, samtidigt som patienten upplever en mer 

personcentrerad vård.  Med god kommunikation och samspel mellan inblandade 
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parter, blir de anhöriga en tillgång. Om vårdare delar med sig av sin kunskap och 

erfarenhet till de anhöriga, leder det till en tryggare och värdigare tillvaro för 

patienterna. Det stärker de anhöriga och patienterna socialt och psykiskt.  

För vårdare är det viktigt att kännas vid de tankar och behov som de anhöriga har 

för att kunna bemöta dessa på rätt sätt och för att tillgodo hålla en bra relation till 

både patient och anhörig. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Forskning kring hur vårdpersonal kan använda IT-verktyg, som exempelvis 

Internet och sociala media, för att förbättra kunskaperna kring palliativ vård för att 

öka omvårdnadens kvalité och ge patienten en ökad känsla av närvaro. Hur 

påverkas de anhörigas liv efter att ha deltagit i palliativ vård i hemmet, efter 

patientens bortgång? – Behövs stöd till den anhörige och i så fall, vad och hur?  

 

SLUTSATS 
 

De anhörigas deltagande har en betydande roll för den palliativa vården. De 

anhöriga och patienten utgör en grund för en trygg och igenkännande gemenskap. 

Som vårdare är förutsättningen för att inge förtroende och trygghet inte lika lätt. 

De måste vara uppdaterade på ny evidensbaserad forskning och dela med sig av 

information. Kommunikationen mellan de anhöriga, patient och vårdare bygger på 

förtroende och respekt. Alla ska känna sig delaktiga och meningsfulla för att 

patienten skall uppleva livskvalité till livets slut.
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Bilaga 1 

Granskningsmall 

Modifierad mall av Willman, A.., Stoltz, B & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, 

C. & Wengström, Y. (2008). 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng: 25 

Kvalitet:                     låg             mellan          hög
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Bilaga 2 

Söktabell 

 

 

Databas 

 

 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

 

Antal 

lästa 

abstract 

 

Antal lästa 

artiklar 

 

Antal 

utvalda 

art till 

resultat 

CINAHL Palliative care 

AND home 

nursing AND 

relatives 
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CINAHL Palliative care 213 
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CINAHL Palliative care at 

home AND 

relatives 
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palliative care 
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AND family care 
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AND palliative 
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experience  
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Palliative care 

AND next of kin 
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AND family 
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CINAHL 

Manuell 
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Co-creating 

possibilities for 

patients in 

palliative care to 

reach vital goals- 

a multiple case 

study of home- 

care nursing 

encounters 
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Bilaga 3 

 

Resultat tabell Sammanställning av artiklar (n=11) som sammanfattar resultatet. 

 

 

Författarre 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Design 

Metod 

 

 

Deltagar

e 

 

Resultat 

 

Kvalitets grad 

Berg, L.,  

Borstad, I. 

 

2009 

Sverige 

Next-of-kin´s 

experiences from a 

palliative home nursing 

team 

The purpose of the study is 

to elucidate the relatives 

experiences of a palliative 

home-nursing team. 

Kvalitativ  

 

 

n=13 De anhöriga var tacksamma för känslan av säkerhet, men upplevde 

sig sårbara, vilket dök upp som ett övergripande tema. De upplevde 

en viss säkerhet och hade en tillit till palliativa teamet. Ändå 

konstaterades det att de resurser som palliativa teamet hade inte var 

alltid tillräckligt, vilket bekräftas i tidigare forskning. Patienter 

samt släktingar är unika och har därför olika behov av ett palliativt 

team. 

Hög  

92% 

Berterö, C., 

Brobäck.,G 

 

2003 

Sverige 

How next of kin 

experience palliative 

care of relatives at 

home  

The purpose of this paper 

is to explore the meaning 

of palliative care in the 

home as experienced by 

the next-of-kin. 

Kvalitativ studie  

Intervjuer med 

anhöriga 

dataanalyserade

s i sju steg med 

Giorgi metoden. 

 

 

 

 

n=6 En känsla av otillräcklighet är fenomenet, som genomsyrar alla fem 

teman: anpassning, medvetenhet, att uppfattas som en person, 

emotionella effekter och känslor av osäkerhet. Eftersom den 

informella vårdaren är en viktig bidragsgivare till palliativ vård i 

hemmet, är det viktigt att främja känslor av kontroll. 

Hög  

88% 



2 

 

Carlander, I., 

Ternstedt, B-

M., Sahlberg-

Blom, E., 

Hellström I. & 

Sandberg,. J. 

2011 

Sverige 

Being Me and Being 

Us in a Family Living 

Close to Death at 

Home 

Is to describe how 

everyday life close to 

death is experienced and 

dealt with in families 

where one member has a 

life-threatening illness. 

Kvalitativ studie 

Tolkande 

metodik 

beskrivning av 

intervjuer. 

 

n=19  Att leva nära döden och hantera den situationen på ett ultimat sätt 

för att få ut det bästa av situationen här och nu. Att vara 

tillsammans och få bättre självkännedom och meningen med livet , 

gav en ny innebörd.    

Hög 

80% 

Carlander, I., 

Ternestedt B-

M.,Sandberg., 

J & 

Hellström.,I. 

2013 

Sverige 

Constructing family 

identity close to death. 

Was to deepen the 

understanding of 

individual experiences that 

are important in 

constructing family 

identity close to death at 

home. 

2 kvalitativa 

studier  

En sekundär 

analys av 

kvalitativ data 

av två studier. 

Intervjuer som 

fokuserade på 

hur 

familjemedlem

mar hanterade 

vardagslivet 

nära döden. 

 

 

 

 

 

 

  

n=29 

(!:a  

studien 

n=10  

2;a 

studien  

n=19). 

 

Tre sammanängande mönster av erfarenhet med att leva nära döden 

i hemmet framkom. Att bli sedd och respekterad som en person 

som lever nära döden. Vara behjälplig för den döende med fysiska 

och ibland med psykiska behov. Tillsammans uppleva en 

existentiell ensamhet i livet nära döden.  

Hög 

80% 



3 

 

Fridlund, B., 

Munck, B., 

Mårtensson,.J. 

2008 

Sverige 

Next-of-kin caregivers 

in palliative home care- 

from control to loss of 

control.  

This paper is a report of a 

study to describe situations 

influencing next-of-kin 

caregiver´s ability to 

manage palliative care in 

the home. 

En kvalitativ 

studie där 

critical incident 

technique 

använts vid 

genomförandet. 

9 anhöriga 

valdes 

strategiskt ut 

och data 

samlades in 

genom 

inspelade 

intevjuer 2005.  

n=9  

 

Analysen resulterade i två huvudområden: Att upprätthålla kontroll 

och tappa kontrollen. De anhöriga ville behålla kontrollen över sina 

liv genom att vara ständigt tillgänglig 24 timmar om dygnet och 

genom att stödja och ta fullt ansvar för alla patienter behöver. 

Hög  

84% 

Fridlund, B., 

Munck, B., 

Mårtensson, 

J., 

Sandgren.,A. 

2012 

Sverige 

Next-of-kin´s 

conceptions of medical 

technology in palliative 

homecare 

To describe next-of-kin´s 

conception of medical 

technology in palliative 

homecare.  

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer med 

anhöriga till 

patienter i 

palliativ 

hemsjukvård 

blev analyserade 

i en sju-

stegsprocess 

som resulterade 

i 5 beskrivande 

kategorier. 

n=15 

 

Medicinsk teknik i palliativ hemsjukvård krävde ansvar av anhöriga 

genom övervakning eller genom praktisk hjälp. Det innebar också 

osäkerhet för de anhöriga på grund av oro för sin säkerhet eller på 

grund av en felaktig hantering. 

Hög 

80% 



4 

 

Milligan, 

C.,Turner, 

M.,Blake, S., 

Brearley, 

S.,Seamark, 

D., Thomas, 

C.,Wang, X & 

Payne.,S. 

2016 

England 

Unpacking the impact 

of older adult´s home 

death on family care-

givers´ experiences of 

home 

With the aim of eliciting 

their experiences of 

supporting the home death 

of an older family member 

both before and after death 

 

Kvalitativ studie 

Gjord på 

Intervjuer. 

Intervjuerna var 

designade för att 

få fram ett 

kronologiskt 

konto av 

anhörigas 

erfarenhet av att 

dö hemma.. 

n=59  

 

Hur man balanserade arbete, ansvar som anhörig vårdade i sitt eget 

hem eller hos patienten. Hur man hanterar förändring i sin 

hemmiljö och livssituation under och efter döden.  

Hög 

80% 

Bergdahl, E., 

Benzein, E., 

Ternestedt, B-

M.,Elmberger, 

E &  

Andershed.,B.  

2012 

Sverige 

 

Co-creating 

possibilities for 

patients in palliative 

care to reach vital 

goals-a multiple case 

study of home-care 

nursing encounters. 

Was to explore planned 

home-care nursing 

encounters in palliative 

care. 

Kvalitativ 

studie. 

En studie 

baserad på data 

insamling av 

observatione. 

 

n=62 

 

 

Relationens betydelse för att få patienten att känna sig omvårdad 

och att relationen mellan patient , anhörig och vårdare hade 

betydelse för en trygg atmosfär i hemmet, vilket hade stor betydelse 

i kommunikationen mellan vårdare, anhörig och patient. 

Hög  

88% 

Brazil, 

K.,Bainbridge,

D.,Ploeg, J., 

Krueger, 

P.,Taniguchi, 

A & Marshall, 

D. 

2012 

Kanada 

Family caregiver views 

on patient-centred care 

at the end of life. 

The purpose of the study 

was to evaluate the patient 

centredness of community 

palliative care from the 

perspective of family 

members who were 

responsible foe the care of 

a terminally ill family 

member. 

Kvalitativ studie 

En 

enkätundersökni

ng som 

analyserades. 

n=243  De anhöriga informerades om vart de skulle vända sig för att få 

hjälp av vårdare. Tillgängligheten av omvårdnad var inte alltid vad 

som förväntades. Resultaten visade även att patienterna var nöjda 

med sina önskningar. 

Hög 80% 



5 

 

Dahlborg 

Lyckhage, 

E & 

Lindahl, B. 

2013 

Sverige 

Living in 

Liminality-Being 

Simultaneously 

Visible and 

Invisible: 

Caregivers´Narrati

ves of Palliative 

Care 

Describe and interpret 

the meanings of being 

the primary caregiver 

of a close one who is 

terminally ill. 

Kvalitativ 

studie. 

Fenomenolog

isk 

hermenutisk 

intervjumeto

d för 

omvårdnads 

forskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=6  Att vara anhörig i den palliativa vården innebär att ens 

personliga behov åsidosätts, och att man öppnar upp 

hemmet för professionella vårdare. 

Hög 

88% 



6 

 

 

White, K., 

Wilkes .M. 

L. 2005 

 

Australien 

 

The family and 

nurse in 

partnership: 

Providing day-to-

day care for rual 

cancer patients 

To explore demands 

made on family 

members in managing 

symptoms and 

providing to de day-

to-day care for 

relatives with cancer. 

Tvärsnitts 

kvalitativa 

studier i 2 

grupper.  

En grupp 

med anhöriga 

till 

cancersjuka 

patienter och 

en grupp med 

vårdpersonal. 

 

Intervjuer 

som spelades 

in. 

n=29 

(19anh

öriga,  

10 

vårdper

sonal 

Att ta hand om en patient i palliativ vård var utmanande. 

Sjuksköterskorna behövde ta hänsyn till alla aspekter av 

patienterna och de anhörigas livsmiljö. 

 

Hög  

80% 

 


