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Abstrakt 

 

För att kunna tillgodose en god palliativ vård i hemmet krävs att anhörigas och närståendes 

behov av hjälp och stöd tillfredsställs. Familjens närhet är en vanlig förklaring till att 

människor väljer att sluta sina dagar i hemmet. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva anhörigas upplevelser av att vårda sina närstående i livets slut i hemmet. Tolv 

artiklar som motsvarade syftet analyserades med kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade 

i fyra kategorier: att vara i den nya situationen, bevara familjelivet och skydda den sjuke, att 

ta allt ansvar när livet och den sjuke förändras, att känna stöd och trygghet i sin roll och att 

känna sig otillräcklig och sakna stöd. I resultatet framkom att anhöriga kände att de hade det 

övergripande ansvaret för vården av den sjuke. En del upplevde att de fick stöd av både 

professionella och familj, men det framkom även missnöje då stöd, service och information 

saknades vilket resulterade i att vårdandet upplevdes tungt. I diskussionen tas informationens 

betydelse upp och hur ett bra samarbete mellan sköterskan, anhöriga och den närstående, kan 

bidrar till att anhöriga upplever och minns sin vårdarroll som något positivt. 

 

Nyckelord: närstående, upplevelse, vårdarroll, palliativ vård, hemmet, ny situation, bevara 

familjelivet, ansvar, stöd, otillräcklighet, information  

 

 

 

 

 

 



 

 

3

God vård i livets slut är enligt patienten att få känna trygghet, delaktighet och förtroende. 

Dessa delar är centrala faktorer i valet av plats för vård i livets slut (Werkander Harstäde & 

Andershed, 2004). Innebörden i begreppet �en god död� är högst individuellt och dynamiskt 

och baseras på perspektiv och erfarenheter. Vad en god död innebär för en person behöver 

inte innebära det samma för en annan. Även patientens fysiska och ekonomiska 

självständighet är viktig för en god död (Kehl, 2006). WHO har definierat palliativ vård som 

en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen genom tvärfackliga vårdlag vid en tidpunkt när 

förväntningarna inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta 

möjliga livskvalitet åt både patient och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, 

psykiska, sociala och andliga behov, den skall också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet 

(WHO, 2005).  

Kommittén för vård i livets slutskede (SOU, 2001:6) ville veta vad man skulle vilja påverka 

eller ha inflytande över om man blev obotligt sjuk. Det vanligaste svaret var: �Att få välja var 

jag vill vårdas och dö� � �helst hemma�, valfriheten ansågs viktigast. Redan i den statliga 

utredningens förslag till bättre vård i livets slutskede (SOU, 1979:59) uttrycktes följande: att 

�den enskilde så långt möjligt själv bör få avgöra om han ska sluta sina dagar på instutition 

eller i hemmet�. Andershed (2005) påpekar att studier som påvisar med statistisk signifikans 

att en vårdform är bättre än en annan inte finns på grund av etiska och metodologiska 

svårigheter.  

 

En studie i Stockholms län mellan åren 1991 och 1996 visar att andelen personer som avlidit 

på sjukhus i det närmaste halverats medan andelen patienter som dött i sitt egna hem 

fördubblats (SOU 2001:6). Enligt en amerikansk studie (Siew, 2003) ville den övervägande 

delen av patienterna dö i hemmet. Familjens närhet var en vanlig förklaring till detta. I 

hemmet har man mer kontroll på omgivningen och störs inte på samma sätt av ljud och 

inskränkningar av privatlivet som på sjukhus. Bland dem som väljer att sluta sitt liv på 

sjukhus är anledningen ofta avsaknaden av familj eller omöjlighet för familjen att ta hand om 

patienten.  

I Sverige startade den avancerade hemsjukvården i slutet av 1970-talet. Grundidén var att ge 

patienter och anhöriga en valmöjlighet som skulle medföra en förhöjd vårdkvalitet. Vård i 

hemmet bör ges om patienten önskar det och anhöriga ställer upp. Den sjukes behov av att få 

vara i sitt eget hem väger mycket tungt i livets slutskede. Patient och anhöriga måste kunna 

känna sig trygga med vården i hemmet. Vårdlag skall finnas tillgängliga dygnet runt, just 

tillgänglighet och pålitlighet är mycket viktigt. I situationer där så behövs skall det alltid gå att 
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få in patienten snabbt i sluten vård. Att vara vårdande anhörig kan göra att det egna livet 

förändras påtagligt (Andersson et al., 1999). 

 

En studie i Malmö (Ahlner-Elmqvist, Jannert, Jordhoy, Fayers & Kaasa, 2004) bland personer 

med cancer i slutstadiet, som valt att dö i hemmet visade, att bland dem med tillgång till 

palliativa team dygnet runt, avled fyra gånger fler i bostaden. Av gruppen personer som inte 

hade denna tillgång valde endast ett fåtal att vistas i hemmet till slutet. Likaså sågs skillnad i 

den tid man var tvungen att spendera på sjukhus under den palliativa tiden. En mycket större 

del av tiden åtgick till sjukhusbesök för dem som inte hade tillgång till palliativa team. 

 

Enligt Exley och Tyrer (2005) är det inte alltid bara patientens önskan som styr valet att vårda 

den sjuke i hemmet utan det är ofta även den anhöriges önskan. Vissa anhöriga beskriver 

döendet på inrättningar som �kallt� och �opersonligt�. Andra upplever åtagandet att vårda 

som en plikt i att uppfylla sin närståendes sista önskan. I en studie har Davies och Stajduhar 

(2005) visat på anledningen till att anhöriga vill vårda sina närstående i det egna hemmet. Tre 

faktorer har identifierats: att uppfylla sin närståendes önskan om att få dö i hemmet, önskan 

att få fortsätta leva ett vanligt familjeliv och anhörigas negativa erfarenheter av institutionell 

vård. Anhöriga har för Kazanowski (2005) berättat om varför de åtog sig att bli vårdare, 

släktskapet till den sjuke och hur bostadsförhållandena såg ut hade centrala roller, de bodde 

tillsammans med den sjuke och det fanns utrymme i bostaden för att vården skulle kunna 

utföras utan att inkräkta på familjelivet allt för mycket. Även deras tro hade betydelse, om 

man älskade någon hjälpte man denna person både i med och motgångar. Anhöriga berättade 

om mål de hade i vårdandet, det var att låta den sjuke finnas kvar i hemmet intill döden, ordna 

så den sjuke hade det bra och var smärtfri.  

 

Stoltz, Lindholm, Udén och Willman (2006) beskriver i sin studie sjuksköterskans åtagande i 

palliativ hemsjukvård. Sjuksköterskan skapar goda möjligheter för familjen att vårda sina 

närstående i hemmet genom att vara stödjande. I detta ingår att tala med den anhörige, vara 

där för denne, uppmuntra och visa uppskattning för det jobb den anhöriga utför. Att skapa en 

relation och lära känna den anhörige är centralt innan man kan �nå� denne. Att fånga upp 

tecken på behov av hjälp är viktigt. Hjälpen man ger till anhöriga är högst individuell och 

ingen situation är den andra lik. Att vara närvarande till 100 procent och att förbereda den 

anhöriga för vad som ska hända är av stor vikt i arbetet. 
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Eftersom allt fler personer väljer att sluta sina dagar i hemmet och anhöriga är de som både 

fysiskt och psykiskt, stöder och hjälper dessa personer blev syftet med vår litteraturstudie att 

beskriva anhörigas upplevelser av att vårda sina närstående i livets slut i hemmet.   

 

Metod 
Litteratursökning 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har skett via databaserna; Medline, Cinahl och 

Academic Search. De sökord som användes var; palliative care, terminal care, terminally ill, 

end of life, dying, home, caregiver, family, relatives, next of kin, informal care, experience 

och qualitative i olika kombinationer. Våra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, inte vara äldre än tio år och gjorda med kvalitativ metod, möjligen med 

inslag av kvantitativ metod. Det kvalitativa metodvalet gjordes eftersom vi ville beskriva 

upplevelser bland personer. Tidsaspekten gjordes utifrån att den palliativa vården utreds och 

utvecklas i mycket snabb takt. Artiklar togs även fram genom att läsa referenser i artiklar samt 

sökning i ämnesspecifika tidsskrifter. Tolv artiklar motsvarade vårt syfte och ingick i ana-

lysen.  

Innan analysen påbörjades kvalitetsgranskades artiklarna enligt protokoll H i Willman och 

Stoltz (2002, s.122-123). För att få hög kvalitet krävdes tydlig beskrivning av syfte, 

datainsamling och analys. Ett etiskt resonemang skulle finnas och resultatet skulle vara klart 

och  tydligt beskrivet. En artikel bedömdes ha låg kvalitet på grund av mycket vag 

analysbeskrivning och avsaknad av referenser i diskussionsdelen. Vi tog med den i vår analys 

för att resultatet i artikeln motsvarade vårt syfte väl. Resultatet av vår kvalitetsbedömning av 

artiklarna redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 12) 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/Analys

Huvudfynd Kvalitet 

Brobäck & 
Berterö 
(2003) 

Kvalitativ 
undersökning 

4 kvinnor 2 
män 

Intervju med 
fenomenologisk 
ansats/tematisk analys 
enligt Giorgi 

Känslan av 
otillräcklighet 
hos anhöriga 
 

Hög 

Cain et al. 
(2004) 

Kvalitativ 
undersökning 

42 personer Intervju i 
focusgrupper/tematisk 
analys 

Vårdandet 
upplevdes 
krävande och 
kostsamt och 
bidrog till 
social isolering 
 

Låg 
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Fortsättning av tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Friedrichsen 
(2003) 
 

Kvalitativ 
undersökning 

11män 9 
kvinnor 

semistrukturerad 
intervju/kvalitativ 
innehållsanalys med 
fenomenologisk metod 
inspirerad av Dahlgren 
och Fallsberg  

Informationens 
betydelse för 
att klara 
vårdandet, 
mentalt, fysiskt 
och psykiskt. 
 

Hög  

Kalnins 
(2006) 

Kvalitativ 
undersökning 

16 kvinnor 2 
män 

Semistrukturerad 
intervju/kvalitativ 
innehållsanalys med 
fenomenologisk ansats 

Anhörigas 
förändringar i 
dagliga livet 
när de åtar sig 
vårdarrollen, 
lär nya saker, 
förbereder 
inför döden, 
allt eftersom 
den sjuke 
försämras  

Hög  
 

Koop & 
Strang 
(2003) 

Kvalitativ 
undersökning 

11 kvinnor 4 
män 

Intervju/kvalitativ 
innehållsanalys 

Att anhöriga 
kände sig nöjd 
med vad de 
gjort och att 
detta bidrog till 
att sorgearbetet 
blev lättare 
 

Hög 

Millberg & 
Strang 
(2003) 

Kvalitativ 
undersökning 

10 kvinnor 9 
män 

Semistrukturerad 
intervju/kvalitativ 
innehållsanalys med 
hermeneutisk ansats 
 

Upplevelse av 
meningsfullhet 
i vårdandet 

Hög 

Payne et al. 
(1999) 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
undersökning 

24 kvinnor 15 
män 

Semistrukturerad 
intervju/Carer Strain 
Index och kvalitativ 
innehållsanalys 

Vårdtyngd och 
upplevelsen av 
psykisk stress 
är relaterade till 
varandra, även 
ålder och kön 
bidrar till 
upplevelsen. 
 

Hög 

Perreault et al. 
(2004) 

Kvalitativ 
undersökning 

6 personer Semistrukturerad 
intervju/kvalitativ 
innehållsanalys med 
fenomenologisk ansats 

Anhörigas 
känsla av 
hjälplöshet 
påverkades av 
försämringar 
hos den sjuke 
 

Hög 
 

Proot et al. 
(2003) 

Kvalitativ 
undersökning 

11 kvinnor 2 
män 

Semistrukturerad 
intervju/konstant 
jämförelse analys, 
Grounded Theory 

Ökad 
vårdtyngd ökar 
sårbarheten hos 
den anhörige 
som vårdar 
 

Hög 
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Fortsättning av tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare  
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamlig/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Rhodes & 
Shaw 
(1998) 

Kvalitativ 
undersökning 

41 personer Semistrukturerad 
intervju/tematisk analys 

Den stora 
betydelse av 
hjälp och stöd i 
vårdarrollen för 
att klara det 
 

Hög 

Sherwood et 
al. 
(2004) 

Kvalitativ 
undersökning 

40 kvinnor 3 
män 

Skriftlig 
semistrukturerad 
intervju/kvalitativ 
innehållsanalys 

Betydelsen av 
hjälp, stöd och 
information 
från 
professionella 
för att anhöriga 
ska klara 
vårdarrollen 
 

Hög 

Wennman-
Larsen & 
Thiselman 
(2002) 

Kvalitativ 
undersökning 

11 personer Ostrukturerad 
intervju/kvalitativ 
innehållsanalys 

Anhörigas 
upplevelse av 
att ha ansvar 
för den 
närståendes 
vård och att 
förändra sitt 
eget liv efter 
detta 

Hög 

 

Analys 

Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda sina 

närstående i livets slut i hemmet.  Analysmetoden blev manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Downe- Wamboldt (1992) har den fokus på den mänskliga kommunikationen. Den 

kvalitativa innehållsanalysen ger ordning i den insamlade verbala, visuella och nerskrivna 

datan och tar fram de specifika fenomenen, utan att ingripa i sammanhanget. Meningen med 

analysen är att beskriva fenomen av intresse för ett speciellt syfte. Enligt Burnard (1991) 

fortskrider den kvalitativa analysen genom att den har sin början i nertecknandet av datan, 

fördjupning i materialet, kategorisering med rubriker som sammanförs till allt färre kategorier 

allt eftersom likheter framträder. Validering kan ske enligt Burnard, genom att kollegor 

granskar arbetet och gör upp kategorier utan att ha läst forskarens strukturering, dessa jämförs 

sedan, detta för att öka styrkan i kategorierna och för att minimera forskarens feltolkning. Till 

sist framträder de slutliga kategorierna som täcker alla framkomna aspekter i intervjuerna. 

 

Vår analys är baserad på Burnard (1991) och genomfördes på följande sätt: Först lästes 

artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en känsla av helheten. Därefter identifierade vi 

och skrev ner textenheter på originalspråk, från resultaten i de artiklar vi valt till analysen. Vi 

valde originalspråket för att inte förändring av innehållet skulle ske. Dessa textenheter 
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kondenserades och kodades, för att lätt kunna hittas åter i källan. De kondenserade 

textenheterna översattes till svenska. Analysen fortskred genom att de kondenserade 

textenheterna ordnades i kategorier med övergripande rubrik, som beskrev dess innehåll. 

Första kategoriseringen gav 53 kategorier av de ca 250 textenheterna. Genom att studera 

dessa kategorier och söka gemensamt innehåll i dem, gjordes reduktion av kategorier i flera 

steg, tills inga ytterligare likheter gick att finna och kategorierna var varandra uteslutande. 

Efter fyra kategoriseringar fanns fyra kategorier som svarade mot vårt syfte, och som belyste 

kärnan i de analyserade artiklarna. 

 

Resultat  

Analysen av de tolv artiklarna resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 2. Därefter 

beskrivs kategorierna i löpande text med direktcitat från orginalartiklarna för att belysa 

personernas subjektiva upplevelser. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4). 

Kategorier 

Att vara i den nya situationen, bevara familjelivet och skydda den sjuke 

Att ta allt ansvar när livet och den sjuke förändras 

Att känna stöd och trygghet i sin roll 

Att känna sig otillräcklig och sakna stöd 

 

Att vara i den nya situationen, bevara familjelivet och skydda den sjuke 

Anhöriga beskrev hur de stod inför en ny situation där de var tvungna att tänka, handla och 

leva annorlunda än de gjort tidigare, de var tvungna att hitta rutiner som fungerade 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Den nya situationen kunde liknas vid att börja ett nytt 

arbete där det förväntades att man skulle kunna allt (Cain, Maclean & Sellick, 2004). 

Anhöriga beskrev att de fick hitta lösningar i sin situation, t.ex. genom att komma på knep att 

få vila, lindra smärta, (Rhodes & Shaw, 1999) och hur förflyttningar kunde göras (Wennman-

Larsen & Tishelman, 2002). De fick skaffa information och pröva sig fram för att klara sin 

situation (Kalnins, 2006). Någon anhörig uttryckte att de lärde sig mycket av denna erfarenhet 

(Sherwood, Given, Doorenbos & Given, 2004). 
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Anhöriga försökte återgå till gamla rutiner (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). De 

försökte vårda och bevara familjelivet så normalt som möjligt. Det var viktigt att få vara fru 

och inte bara inneha rollen som sjuksköterska för sin make (Sherwood et al., 2004). Anhöriga 

ville bevara den sjukes integritet, t.ex. vid duschning (Rhodes & Shaw, 1999). De ville även 

skydda den anhörige från sådant som kunde göra honom/henne upprörd, besvära eller oroa 

genom att inte berätta allt för denne (Friedrichsen, 2003; Rhodes & Shaw, 1999). I några 

studier beskrev anhöriga att de hade svårt att tala om döden med den sjuke, eller med övriga 

familjen (Friedrichsen, 2003; Proot et al., 2003). Anhöriga i studier kunde även förneka det 

som skulle komma att ske genom att inte ta emot hjälp och därigenom skydda sig själva och 

den sjuke från sanningen (Rhodes & Shaw, 1999).  

 

  I don�t tell her everything. Not because I don't dare to talk 

about it with her, but really because I think it doesn't serve any 

purpose. I don't want to bother her. She doesn't need to know, 

she will only worry about it all (Proot et al., 2003, s 116). 

  

Att ta allt ansvar när livet och den sjuke förändras 

Anhöriga upplevde att de hade det övergripande ansvaret för vården av den sjuke och att 

andra som hjälpte till endast gjorde enstaka sysslor (Sherwood et al., 2004; Brobäck & 

Berterö, 2003). När det blev tungt att bära detta ansvar fick de intala sig själva att det skulle 

kännas bättre nästa dag och det var ofta så de orkade vidare (Proot et al., 2003). Livet 

förändrades och fick en annan mening för anhöriga (Friedrichsen, 2003). Anhöriga beskrev att 

de var tvungna att ställa upp i rollen att vårda den sjuke, eftersom det inte fanns någon annan 

som kunde göra det (Rhodes & Shaw, 1998; Kalnins, 2006).  

 

Anhöriga beskrev att de fick göra allt som ex. hushållssysslor, sköta räkningar, sjukhusbesök, 

omvårdnad, beställning av hjälpinsatser, sköta sitt eget arbete och stötta den sjuke emotionellt 

(Cain et al., 2004; Proot et al., 2003). Detta upplevdes mentalt påfrestande och ledde till 

utmattning inte bara för dem själva utan även för den sjuke (Perrault, Fothergill-Bourbonnais 

& Fiset, 2004; Cain et al., 2004). 

 

I have had moments that I thought, damn, I can't take it any      

longer, this is too much for me. The hospital visits, keeping the 
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house neat and tidy, buying groceries, cooking, ironing, the whole 

kit and caboodle� (Proot et al., 2003, s.115). 

 

Anhöriga beskrev hur ekonomin blev lidande, och uttryckte besvikelse över att sakna 

ekonomiskt stöd. De fick ta tidig pension, sluta sina arbeten och i vissa fall leva på social 

hjälp, vilket upplevdes förnedrande. De kände också att de sparade pengar åt staten genom att 

vårda sina närstående i hemmet utan ersättning (Cain et al., 2004). 

 

Anhöriga följde förändringarna i den sjukes tillstånd (Milberg & Strang, 2003). När 

funktionsförmågan förändrades till det sämre beskrev anhöriga i studier att det kände som om 

den sjuke försvann bit för bit (Payne, Smith & Dean, 1999; Sherwood et al., 2004). Anhöriga 

påverkades själva av den sjukes tillstånd (Milberg & Strang, 2003). De kände sig välmående 

när den sjuke mådde bra och inte led av smärta (Proot et al., 2003) men kände ofta oro för den 

sjuke (Cain et al., 2004). 

 

Anhöriga upplevde det svårt när den närstående genomgick mentala förändringar som kunde 

innebära att den närstående kunde vara oförutsägbar och pendla i humör (Cain et al., 2004; 

Proot et al., 2003). Trots medvetenhet om att den närstående skulle komma att genomgå 

psykiska förändringar, var anhöriga ändå inte förberedda på dessa. De psykiska 

förändringarna kunde vara så totala att det upplevdes chockerande och anhöriga kände att den 

de vårdade blev en främling (Sherwood et al., 2004). 

 

                          Sometimes it was like caring for a total stranger with glimpses 

                          of the man he used to be (Sherwood et al., 2004, s.72). 

 

Att känna stöd och trygghet i sin roll 

Anhöriga uttryckte hur viktigt det var att bli tagen på allvar. Att få tillgång till den 

information som man önskade och känna att man kunde fråga om allt gjorde tillgången på 

professionellt stöd så viktig för de anhöriga (Proot et al., 2003). Inom familjen var det vanligt 

att övriga familjemedlemmar kunde hjälpa till med det praktiska och någon gång ordna en hel 

natts sömn för den anhörige (Brobäck & Berterö, 2003; Wennman-Larsen & Tishelman, 

2002; Perreault et al., 2004). Att ha personer som kunde hjälpa i sin närhet uppskattades 

mycket av anhöriga som då upplevde att de inte var ensamma i sin roll som vårdare (Proot et 

al., 2003).   
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Anhöriga uttryckte att det ofta var distriktsvården, palliativa team eller hemsjukvården som 

utgjorde de kontakter som bidrog till att de kände sig trygga. Likaså var det viktigt att kunna 

tala med någon om hur man själv mådde och vad man upplevde i olika situationer 

tillsammans med den sjuke (Rhodes & Shaw, 1999). Genom att få tillgång till hjälp nattetid 

för att få sova själv, och vetskapen om att kunna nå någon dygnet runt som kunde ge hjälp 

eller råd gjorde att anhöriga klarade situationen bättre (Payne et al., 1999). I en studie 

(Friedrichsen, 2003) beskrev anhöriga att informationen hade stor betydelse för att de skulle 

känna sig mentalt förberedda och därigenom uppleva trygghet i sin vårdarroll.  

 

On the day he was discharged, arrangements were made for 

medication and for a Macmillan nurse to visit. All in all, we felt 

that care had been taken to make sure we had all the information 

needed to look after him at home, that there was a point of con-

tact, either through the Macmillan nurses or directly back to the 

hospital, should we need it if things deteriorated or got difficult 

(Rhodes & Shaw, 1999, s.44). 

 

Att känna sig otillräcklig och sakna stöd 

I vissa vårdsituationer kände sig anhöriga otillräckliga för att de inte kunde ge den hjälp de 

önskade (Milberg & Strang, 2003). I flera studier beskrev anhöriga att de fick skuldkänslor 

och upplevde det hemskt när de inte kunde lindra lidandet. De fick panikkänslor när hjälpen 

dröjde, och upplevde osäkerhet när de inte visste vad eller hur de skulle göra (Perreault et al., 

2004; Kalnins, 2006; Koop & Strang, 2003). När de inte fick tillgång till den information de 

önskade, upplevdes ångest och ängslan (Friedrichsen, 2003). Anhöriga beskrev i en studie att 

de själva var tvungna att aktivt skaffa sig information (Brobäck & Berterö, 2003) de kände 

inte till vilken hjälp som fanns att få (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). De saknade 

information om diagnos och sjukdomens fortskridande (Kalnins, 2006) och tyckte inte att 

läkaren gav den information som de behövde för att hjälpa den närstående att klara av det 

dagliga livet (Sherwood et al., 2004).  

 

Anhöriga beskrev ofta trötthet på grund av för lite sömn, många av de sjuka fick rubbad 

dygnsrytm (Cain et al., 2004; Milberg & Strang, 2003). Framför allt nattetid var det svårt att 

inte ha någon som kunde avlasta, eller att som anhörig inte ha någon att ringa när det kändes 

tungt (Proot et al., 2003). Det kunde bli problem när den sjuke inte ville ta emot hjälp av 
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någon annan än den närstående (Cain et al., 2004). Anhöriga beskrev att de kände sig 

utmattade, att de gett allt och inte orkade mer. Det värsta var inte den psykiska utmattningen, 

utan den fullständiga emotionella torka de kände. Det var så många känsloladdade ögonblick 

att de till slut inte orkade känna (Cain et al., 2004). Den närstående hade behov av att tala om 

sin situation, men var själva för emotionellt utmattad för att orka höra, eller kunna ge stöd 

(Kalnins, 2006). Många anhöriga beskrev att de inte hade kunnat föreställa sig hur tungt det 

skulle bli (Rhodes & Shaw, 1999). 

 

Anhöriga beskrev att det kändes som om de inte hade något eget liv (Cain et al., 2004) den 

sjuke var alltid i centrum (Proot et al., 2003). Anhöriga upplevde att de inte blev sedda som en 

egen person, ingen frågade hur de mådde eller hur de klarade sin uppgift och det togs för givet 

att de skulle vara där (Brobäck & Berterö, 2003). Anhöriga märkte att vännerna undvek att 

besöka och några bröt kontakten helt. De trodde att vännerna var besvikna eftersom de inte 

själva kunde uppehålla kontakten som tidigare (Cain et al., 2004; Rhodes & Shaw, 1999).  En 

del anhöriga önskade att den sjuke skulle dö för att få ett slut på den hemska situation som de 

befann sig i (Perreault, 2003; Proot et al., 2003).  

 

Rädslan bland anhöriga, för att lämna och gå ifrån, ledde till social isolering (Rhodes & Shaw, 

1999). Att vara ensam med den sjuke väckte ängslan hos anhöriga. De var rädda för att 

smärtorna skulle bli svåra och att de inte skulle kunna hjälpa (Proot et el., 2003). Anhöriga 

uttryckte även rädsla för vad som skulle hända när döden närmade sig och hur de skulle 

hantera det (Payne et al., 1999). 

 

                       I was scared, scared because I knew so little about how to 

help him. What to do, if there is anything more. There are 

those pain medications, but maybe something more  

                        (Kalnins, 2006, s.131). 

 

                        I felt uncomfortable... I saw him suffer and I could not do 

anything (Perreault et al., 2004, s.138). 
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Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av att 

vårda sina närstående i livets slut i hemmet. Analysen resulterade i fyra kategorier; att vara i 

den nya situationen, bevara familjelivet och skydda den sjuke, att ta allt ansvar när livet och 

den sjuke förändras, att känna stöd och trygghet i sin roll och att känna sig otillräcklig och 

sakna stöd.  

 

I vår litteraturstudie framkom att anhöriga hamnade i en ny situation och att de i och med 

detta försökte bevara familjelivet som det varit tidigare. Gunnarsson och Öhlén (2006) 

förklarar detta i sin studie som beskriver anhörigas sorgearbete under den palliativa tiden. 

Anhöriga i studien bestämde sig för att familjelivet skulle behållas så normalt som möjligt. De 

försökte bevara de vardagliga aktiviteterna och normaliserade sin situation för att hantera 

sorgen. Genom att vara upptagen med någon hobby eller aktivitet kunde de distraheras från 

den outhärdliga verkligheten och hålla känslor som kopplades till den förestående döden på 

distans. Även Woodgate (2006) beskriver hur familjen fortsätter sitt liv som tidigare så långt 

det går. Anhöriga låter inte den närståendes sjukdom inskränka på familjelivet, detta är ett sätt 

att hantera den nya situationen och skydda varandra från verkligheten.  

 

Allt eftersom den närståendes sjukdom fortskrider blir det svårt att bevara familjelivet som 

tidigare, framkom i vårt resultat. Dawson, Kristjanson och Toye (2004) visar i sin studie på 

svårigheterna i att leva ett normalt familjeliv. De beskriver att anhöriga till personer med 

Huntingtons sjukdom upplevde detta som en svår uppgift. Den servicen de mottog i hemmet 

var livsviktig men fick kompromissas med livskvaliteten, speciellt när sjukvårdspersonal 

dagligen kom till hemmet och därmed begränsade privatlivet. 

 

I vår litteraturstudie framkom att livet förändrades och fick en annan mening för anhöriga. 

Liknande redogör även Paulson, Norberg och Söderberg (2003) i en studie som beskriver 

kvinnors upplevelse av att leva med en partner med fibromyalgi. Kvinnorna i studien 

upplevde att livet inte längre kunde levas så impulsivt som tidigare, då sjukdomen krävde 

konstant hänsyn. Vidare framkom i litteraturstudien att anhöriga ansåg sig få ta ett mycket 

stort ansvar både i vårdandet och i det dagliga livet. I Rose (1998) studie om anhörigas 

upplevelser relaterade till tiden, beskrivs hur den anhöriges ökade ansvar ger upphov till 

tidsbrist, vilket ökar de anhörigas känslor av stress och tar mycket energi från den anhörige. 

Anhöriga i vår litteraturstudie uttryckte att bördan blev allt tyngre allt eftersom den närstående 
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försämrades, många av de anhöriga var tvungna att sluta sina jobb och därför blev även 

ekonomin lidande, vilket även det bidrog till att vårdandet upplevdes tungt. 

 

Ekwall, Sivberg och Rahm Hallberg (2004) har tagit reda på faktorer som påverkar 

livskvaliteten för anhörigvårdare. Där framkommer att en försämrad socio-ekonomisk 

situation var den största orsaken till upplevd låg mental och fysisk livskvalitet. I en annan 

svensk studie av Borg och Hallberg (2006) fann man vad som påverkade anhörigas upplevelse 

av tillfredsställelse i sin situation som vårdare genom att jämföra med tillfredsställelse med 

livet bland anhöriga som inte var vårdare. Det som påverkade känslan av låg tillfredsställelse 

bland anhöriga i vårdarrollen var att inte ha möjlighet att träffa sina vänner och bekanta, eller 

att inte ha tillgång till dessa. Deras egen fysiska hälsa bidrog likaså. Det tredje utmärkande var 

känslan av utmattning av att inte kunna sova ordentligt. Det som anhöriga uttalade skulle höja 

deras tillfredsställelse var att ha någon att prata med, kunna komma från och få tid för sig 

själv, få praktisk hjälp i vårdandet och hjälp med de dagliga sysslorna i hemmet. Det 

ekonomiska bidrog även till upplevelsen av tillfredsställelse, där låg och medelinkomst sågs 

minska tillfredsställelsen.      

 

I litteraturstudien framkom att en del anhöriga i studier hade tillgång till både professionellt 

stöd och stöd från vänner och närstående vilket bidrog till att de inte kände sig ensamma och 

upplevde trygghet i vårdarrollen. Coyne (1997) beskriver hur föräldrar till barn med cystisk 

fibros anpassar sig till sjukdomen och att en signifikant copingstrategi var att dela 

belastningen med familjemedlemmar eller någon utanför familjen. Att etablera ett stödsystem 

inom familjen för att dela på bördan som sjukdomen gav, minskade risken för stress. 

Liknande beskriver Rose (1998) om hur anhöriga som hade möjlighet att hantera situationen 

bäst var de som kunde balansera vårdandet med hjälp av vänner, professionella och övriga 

familjemedlemmar. Anhöriga kunde få hjälp både i det praktiska vårdandet, information och 

emotionell support, och kunde därmed upprätthålla jämvikt i livet. 

  

I vår litteraturstudie framkom även att anhöriga kände sig otillräckliga och de upplevde att de 

inte kunde ge den hjälp de önskade till den närstående. Rose (1998) kom fram till i sin studie 

att när tillståndet för den närstående försämrades och tidsbristen för den anhörige blev allt 

större, påverkades det normala livet allt mer och den anhörige upplevde trötthet som ledde till 

att vårdandet upplevdes tungt, de kom in i en ond cirkel. De förändringar och den stress 
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anhöriga upplever gör dem sårbara och de känner att de inte klarar av vårdandet eftersom den 

närstående försämras. 

 

I litteraturstudien framkom att anhöriga kände sig otillräckliga och saknade stöd. Brist på 

information gav upphov till känslor av ångest och ängslan. Milberg och Strang (2004) 

beskriver den öppna informationen som kan gälla bl.a. den sjukes hälsa, behandling och 

framtid som i huvudsak läkaren framför, men också annan sjukvårdspersonal. Brist på öppen 

information kan ge upphov till svårigheter för den anhörige. Till exempel om den sjuke inte 

vill/orkar tala med den anhörige om sina upplevelser av sjukdomen, då börjar den anhörige 

söka information från andra källor, som symboler. Symboler handlar om verbala eller icke 

verbala ledtrådar som tolkas av den anhörige. Den anhörige kan se eller uppfatta delar av 

information och tolkar detta med en personlig innebörd. Detta resulterar i att något neutralt 

tolkas som något mer positivt eller negativt. Symtom hos den sjuke som smärta, illamående, 

andningssvårigheter eller fatigue kan förknippas med symboler av försämring och död. 

 

I en studie av Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2005) belystes 

kroppsspråkets betydelse i informationen. De pekade på hur viktigt det var att information och 

kroppsspråk hos läkaren var överensstämmande. Även om anhöriga hörde att läkaren gav 

hoppfull information var det kroppsspråket som de tydde. Om inte den sjuke hade uppvisat 

några speciella symtom, gav information om diagnos upphov till stress, chock och 

misstänksamhet. Informationen var oftast mer förvirrande för anhöriga, än för den sjuke.  

 

I vår litteraturstudie framkom att anhöriga upplevde skuldkänslor, emotionell utmattning, 

känsla av panik i situationer då hjälp dröjde och vid social isolering. Chapman och Pepler 

(1998) undersökte sambandet mellan generella copingstrategier, hopp och förutseende sorg 

hos familjemedlemmar till personer med terminal cancer. De kom fram till att personer som 

använde sig av emotionella copingstrategier i högre grad svarade med förtvivlan, ilska, förlust 

av kontroll och social isolering. Dessa personer hade även mindre känsla av hopp. 

 

Lauker, Austin, Caress och Halett (2000) har i sin studie beskrivit vikten av att lära känna 

patienten och familjen är det viktigaste för att det ska bli bra palliativ vård i hemmet, där 

målet är att patienten ska ges möjlighet att få dö i hemmet om det är dennes önskan. För att 

bygga upp en bra relation ska kontakt knytas tidigt i förloppet. Kontinuitet är viktigt och att 

det är samma sjuksköterska som står för denna. Likaså ska det ges tid för möten utöver den tid 
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som åtgår till eventuell handling. Att ge tid gör att sjuksköterskan kan se och få vetskap om 

sådant som motsvarar de individuella behoven bäst. Författarna tar även upp dilemmat när 

antingen patienten eller den anhörige inte vill att den andre ska veta om diagnosen. Vem ska 

sjuksköterskan vara lojal mot? Om sjuksköterskan berättar mot någons vilja kommer han/hon 

sannolikt inte att bli kvar i relationen. Önskemålet från sjuksköterskor är att ett möte mellan 

sjuksköterska, patient och anhörig ordnas där samtliga talar om sina upplevelser och 

förväntningar inför försämringen i sjukdomen som kommer att leda till döden. Detta utgör 

kärnan i relationen och det är ett mycket mentalt tungt och tidskrävande jobb för 

sjuksköterskan.   

 

Sjuksköterskan bör initiera avlastning, men om den anhörige inte vill lämna den sjuke, kan 

hemtjänst och/eller nattpatrull vara alternativ till stöd och vila för den anhörige. Clark, 

Ferguson och Nelson (2000) skriver att avlastningsservice handlar om att ge anhöriga tid att 

komma ifrån vårdarrollen och lämna över ansvaret. Denna typ av stöd kan visa sig vara 

oacceptabelt för dem som är ovilliga att lämna den sjuke. Avlastningen är utformad för att ge 

praktiskt och emotionellt stöd åt både cancerpatienter och deras anhöriga. 70 procent av de 

anhöriga i studien fann detta stöd värdefullt. Skilbeck et al. (2005) förtydligar hur anhöriga 

som fått tillgång till avlastning bättre orkade med vårdandet. En nackdel som framkom var att 

några anhöriga i studien uttryckte att deras inarbetade rutiner med den sjuke hade förändrats 

så att deras arbete blev mer betungande efter avlastningsperioden.  

 

Att finna sätt som gör att informationen blir förståelig och att ge tid till reflektion bör 

eftersträvas anser vi. I en studie gjord av Hudson, Aranda och McMurray (2002) beskriver 

anhöriga och sjuksköterskor vad som är viktigt i stödet för anhörigvårdarna. Anhöriga 

önskade att bli informerade om hur det är att vara en anhörigvårdare innan de inträdde i 

rollen. Både anhöriga och sjuksköterskor var överens om att informationen inte bara skulle 

vara verbalt given av sjukvårdspersonal utan också t.ex. genom videofilmer och skriftlig 

information. Sjuksköterskor tyckte även att det var viktigt att den anhörige hade ett fåtal 

sjuksköterskor att vända sig till. Sjuksköterskor i studien ansåg att det sällan fanns någon 

lämplig privat stund med den anhörige under tiden de befann sig hos familjen, men menade 

att det borde vara något som erbjuds och som det ska finnas resurser för. 

 

I litteraturstudien framkom att anhöriga inte tyckte att de hade något eget liv, inte blev sedda 

eller tillfrågade om hur de mådde. Grande, Farquhar och Todd (2004) tog reda på vad 
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anhöriga tyckte var det viktigaste i stödet från personer i palliativa vården i sin vårdarroll. Det 

allra viktigaste i denna support var tillgängligheten och att det fanns tillgång till hjälpmedel, i 

detta ingick även önskemål om upplysning om ekonomisk hjälp. Bemötandet i relationen med 

de professionella var viktigt, att anhöriga kunde känna förtroende och tillit. Information om 

den närståendes sjukdomsutveckling och symtom kontroll var likaså viktigt.  

 

Metoddiskussion 

Vår litteraturstudie utfördes med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt 

Granheim och Lundman (2004) och Downe-Wambolt (1992) ska texten återges exakt och 

fokus ska ligga på vad texten faktiskt säger. Eftersom alla artiklar var skrivna på engelska kan 

delar av informationen i och med översättningen till svenska ha gått förlorad. För att undvika 

detta i möjligaste mån har vi försökt att hålla oss textnära i analysförfarandet samt återvänt till 

ursprungstexten för att säkerställa validiteten i textenheterna under kategoriseringsfasen, vil-

ket Granheim och Lundman (2004) förespråkar. De artiklar vi använt oss av i analysen 

kvalitetsgranskades enligt Willman och Stoltz (2002) modell för kvalitetsgranskning. Detta 

gör kvaliteten på våra ingående artiklar god och trots att materialet inte är stort kan resultatet 

anses trovärdigt. Enligt Polit och Beck (2004) är nyckeln i kvalitativa studier att ta fram 

största möjliga information ur de få deltagare som ingår i studien, det är inte mängden som är 

det viktigaste utan kvalitén. Pålitligheten i vår litteraturstudie styrks genom att läsaren alltid 

kan gå tillbaka till originalkällan, vilket enligt Burnard (1991) är fördelen med manifest 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Slutsatser 

Litteraturstudien belyste upplevelsen av att vårda sin närstående i livets slut i hemmet. Det 

framkom att anhöriga fick ta ett övergripande ansvar kring vården av den sjuke vilket ledde 

till att de upplevde det som en börda. Anhöriga kunde känna sig otillräckliga, sakna stöd och 

uppleva det svårt att lämna den sjuke vilket kunde leda till isolering. Rollen som vårdare kan 

sammanfattningsvis beskrivas som betungande när anhöriga upplever avsaknad av stöd. Vi 

tittade på informationens betydelse som är en viktig del i stödet för anhöriga. Milberg och 

Strang (2004) beskriver hur anhöriga, om de fått en bristfällig information, kan tolka denna 

med en personlig innebörd som kan vara långt ifrån sanningen. Vi anser att hur informationen 

utformas, vad den innehåller och att den är individuell för varje person är viktigt. 

Sjuksköterskan har en mycket viktig funktion i detta arbete. Det är sjuksköterskan som möter 

den sjuke och anhörige i hemmet och det är viktigt att relationen är bra så att den anhörige 
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känner förtroende och därmed vågar fråga. Vi hoppas att den framtida palliativa vården i 

hemmet ska utformas så att endast ett fåtal sjuksköterskor är engagerade i varje enskilt fall. Vi 

anser att det kräver mycket av sjuksköterskan att orka gå in i dessa relationer och vara den 

som ger stödet och tryggheten. Hon/han ska dessutom kunna visa empati, vara mycket 

observant och lyhörd för att kunna tolka och uppfatta sådant som inte framkommer i ord, för 

att kunna ge hjälp.  
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