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Sammanfattning 

Att vårda sin närstående i livets slut i hemmet kan av anhörigvårdare upplevas både 

psykiskt, emotionellt och fysiskt ansträngande. Det har även visat sig att 

distriktsköterskan upplever det svårt att tillgodose det stöd anhörigvårdarna anser sig 

vara i behov av. Andelen patienter som väljer att avsluta sina liv i hemmet med stöd 

av palliativ hemsjukvård ökar. En litteraturstudie genomfördes med syfte att 

undersöka anhörigvårdarnas upplevda behov av stöd när de vårdar en närstående i 

livets slut i hemmet. Anhörigvårdarnas upplevelse i vad som var stödjande sågs vara 

subjektivt, dock fanns i litteraturstudien gemensamma nämnare med utgångspunkt 

från begreppet stöd så som; instrumentellt stöd, emotionellt stöd samt informativt 

stöd. Behov finns av fortsatt forskning kring den palliativa hemsjukvården då fler 

väljer att avsluta sina liv i hemmet och andelen anhörigvårdare kommer öka. Det 

föreligger då en vikt i att distriktsköterskan är rätt rustad för att tillgodose anhörigas 

upplevda behov av stöd.  
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Abstract 

To be a family caregiver at the end of life in homecare can be experienced as 

psychologically, emotionally and physicaly exhausting. It has also been found that the 

districtnurse finds it difficult to meet the needs of support that the family caregivers 

are in need of. The proportion of patients who choose to end their life at home 

through palliative homecare increases. A litterature study was conducted with the 

purpose of examining the perceived needs of family caregivers when they cared for a 

close one in the end of life at home. The family caregivers experience of support was 

considered subjective, but the literaturestudy showed there were common 

denominators of support such as; instrumental support, emotional support and 

informative support. There is a need for continued research on palliative home care as 

more people choose to end their lives at home and the proportion of family 

caregivers´are increasing. It is therefore important that the districtnurse is properly 

equipped to meet the needs of support that caregiver´s inquire for.  
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Inledning 

De senaste åren har det skett en förskjutning av dödsplatsen från sjukhus till antingen 

hemmet eller särskilt boende. Det har samtidigt skett en begränsning av vårdplatser 

inom slutenvården (Socialstyrelsen, 2006). Håkansson, Öhlen, Morin och Cohen 

(2015) har genomfört en studie vilken undersökte dödsorsak under 2012 som visar att 

nästan hälften av alla som avlidit har varit i behov av någon form av palliativ vård. Av 

dessa har 17,8% avlidit i hemmet och erhållit palliativ hemsjukvård (Håkansson et al., 

2015). 

Palliativ vård kan ges i hemmet men även i andra boendeformer såsom sjukhus, 

omsorgsboende eller på en specialiserad palliativ enhet även kallad hospice. Flera 

olika yrkesgrupper kan vara involverade i vården. Dessa kan bestå av 

sjuksköterskor/distriktsköterskor, läkare, fysioterapeuter, psykologer och kuratorer 

som kan samverka i syfte att uppnå en god palliativ vård (Nationella rådet för palliativ 

vård, 2018). Anhöriga föredrar att få vårda sin närstående i hemmet eftersom hemmet 

är en plats som präglas av trygghet och ger möjlighet till ökad tid tillsammans 

(Morris, King, Turner & Payne, 2015). Vård i hemmet kan bidra till kvarhållande av 

både identitet och upprätthållande av en meningsfull vardag (Millberg et al., 2012). 

Stöd och vägledning i omvårdnadsarbetet efterfrågas utav anhöriga som vårdar sin 

närstående livets slut (Martin Martin, Olano-Lizarraga, & Saracibar-Razquin, 2016). I 

Sverige är det en lagstadgad rätt för anhörigvårdare att erhålla stöd från personal som 

lyder under socialtjänstlagen (SFS 2009: 549). Avsikten med en lagstadgad rätt till 

stöd är att främja hälsa hos anhörigvårdare. Lagen framhåller att det är av betydelse 

att tidigt erbjuda stöd (SFS 2009:549). Anhöriga som vårdar sin närstående kan 

utsättas för vårdsituationer som hen kan uppleva övermäktiga (Proot et al., 2003). 

Distriktsköterskan bör därför tidigt uppmärksamma och kartlägga anhörigas behov av 

stöd vid vård i hemmet av sin närstående i livets slutskede. 

 

Bakgrund  

Palliativ vård i livets slutskede 

Vid palliativ vård bedöms individens allmäntillstånd vara så nedsatt att tillståndet inte 

kan förbättras genom att behandla grundsjukdomen.  Individen förväntas därmed 

avlida utav grundsjukdomen då botande behandling inte längre är möjlig. Palliativ 

vård innebär en vård som bedrivs under en individs sista tid i livet. Det kan röra sig 

om månader, veckor, dagar eller timmar (Socialstyrelsen, 2018). Enligt WHO (2002) 

är syftet med palliativ vård i livets slutskede att lindra lidande och uppnå en så god 

livskvalitet som möjligt för både individ och anhöriga. Palliativ vård kan utgå från 

fyra hörnstenar; teamarbete, symtomlindring, kommunikation/relation och stöd till 

anhöriga. Vidare beskriver WHO (2002) att palliativ vård utgörs av ett 

förhållningssätt som avser att förbättra livskvaliteten för både patient (närstående) och 
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anhöriga. Det palliativa förhållningssättet bygger på en helhetssyn som utgörs av fyra 

dimensioner såsom psykiskt, fysiskt socialt och existentiellt välbefinnande (WHO, 

2002). 

Vård i hemmet 

Studier har visat att allt fler vill vårdas och få möjlighet att avsluta sitt liv i hemmet 

(Milberg et al., 2012). Definitionen av hemsjukvård är enligt Socialstyrelsen (2008) 

otydlig och svår att beskriva. Begreppet definieras som ”hälso-och sjukvård när den 

ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska 

åtgärderna är sammanhängande över tiden” (Socialstyrelsen, 2008, s. 14). En 

samverkan inom olika professioner och vårdgivare är en förutsättning för att en god 

och professionell vård ska kunna ges i syfte att tillgodose närståendes behov. Vård i 

hemmet kan omfatta omvårdnad, rehabilitering och habilitering från hälso-och 

sjukvården som utförs av hälso-och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2008). Morris 

et al. (2015) beskriver att anhöriga föredrar att få vårda sin närstående i hemmet för 

att kunna bibehålla vanor, rutiner och att få möjlighet att spendera tid med nära och 

kära. En familjär hemmiljö bidar till trygghet hos både anhörig och närstående. 

Vidare hävdar Morris et al. (2015) att ett ökat välbefinnande uppstår vid ökad 

trygghet och kontroll över tillvaron. Wennman–Larsen och Tishelman (2002) 

beskriver att vård som ges i hemmet i livets slutskede kan ge trygghet och kontroll 

över den egna tillvaron hos anhörigvårdare vilket kan leda till ökat välbefinnande hos 

närstående. I de tillfällen när anhöriga beslutar sig för att vårda sin närstående i 

hemmet kan det vara så att hen väljer detta för att tillmötesgå den närstående önskan. 

Det kan gälla om den närstående har en önskan om att få avlida i hemmet men 

beslutet kan även grunda sig i att anhörigvårdarna för sin egen del anser det enklare 

att vården förflyttas till hemmet. Anhörigvårdarna behöver då inte slitas mellan 

hemmet och olika sjukvårdsinstanser under vårdtiden (Wennman–Larsen  & 

Tishelman, 2002). 

 

Anhörigvårdare  

Svensk sjuksköterskeförening  (2015) definierar att anhörig inte behöver vara likställt 

med blodsband utan är de individer patienten själv ser som familj eller anhörig. En 

anhörigvårdare kan ses som en människa som väljer att vårda en närstående som är 

långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Millberg et al. (2012) hävdar 

att relationen mellan distriktsköterska och anhörig är betydelsefull för att skapa en 

uppfattning om vilka faktorer som kan påverka hälsa och livskvalitet. Millberg et al. 

(2012) påtalar vidare att anhöriga som ger vård till en svårt sjuk närstående kan få 

konsekvenser för den anhörige i form av osäkerhet, frustration, sömnproblem, 

depression, oro, fatigue och ångest (Milberg et al., 2012; Morris et al., 2015). 

 

När anhöriga vårdar en person i livets slutskede kan känslor och frågeställningar 

uppkomma. En del anhörigvårdare kan uppleva rädsla och stress för att vårda sina 
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närstående i hemmet (Martin Martin et al., 2016). Detta påtalas även av Proot et al. 

(2003) som menar att en fysisk, psykisk och emotionell påfrestning kan uppstå hos 

den anhörige som vårdar sin närstående. Påfrestningen kan hos anhörigvårdare som 

besitter en ökad sårbarhet utgöra hinder för att uppnå en balans mellan bördan att 

vårda och kapaciteten att orka vårda. Vidare hävdar Proot et al. (2003) att det finns 

risk för anhörigvårdare att utveckla utmattning och utbrändhet när de inte får stöd i 

vården av en närstående i livets slutskede (Martin Martin et.al 2016).Wittenberg, 

Haley Buller, Koczywas och Borneman (2017) lyfter fram ytterliggare en problematik 

vilken rör de känslor som som uppstår i samband med vård i livets slut. En del 

anhörigvårdare kan uppleva det svårt att tala om sjukdomen med sin närstående och 

känna att de döljer känslor för varandra med avsikt att inte göra det svårare för den 

andre.  

 

Distriktssköterskan  

Arbetet som distriktsköterska vid vård i livets slut innebär huvudsakligen att utföra 

hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet men även att leda, undervisa och stödja 

omvårdnadspersonal, patienter och anhöriga (Arman, Dellve, Wikström & Törnström 

2009). Bergdahl (2013) hävdar att goda vårdrelationer skapas genom ett kontinuerligt 

kunskapsutbyte mellan distriktsköterska, närstående och anhöriga. Enligt Wallerstedt 

och Andershed (2007) är förmågan att samarbeta och stödja närstående och 

anhörigvårdare i vårdandet central, specifikt i den palliativa vården.  

Omständigheter såsom tidsbrist, resursbrist och arbetsbelastning men även brist på 

kunskap och svårigheter med att hantera sina egna känslor utgör svårigheter för 

distriktsköterskan att tillgodose en fullgod vård och därmed förmågan att skapa goda 

vårdrelationer (Bergdahl, 2013; Wallenstedt & Andershed, 2007). Karlsson, Karlsson, 

Barbosa da Silva, Berggren och Söderlund (2013) påtalar vidare att distriktsköterskan 

upplever känslor av oro, maktlöshet och frustration när familjeproblem eller brist på 

tillit uppstår hos distriktsköterskan vilket bidrar till etiska dilemman. Vidare visar 

Martin Martin et al. (2016) att etiska dilemman också kan uppstå när 

distriktsköterskan har otillräckligt med tid vilket leder till sämre förutsättningar att 

erbjuda stöd till anhöriga. Karlsson et al. (2013) hävdar att vård i hemmet ställer olika 

krav på distriktsköterskan som bland annat innebär att vara kompetent, ge en god vård 

och våga möta de utmaningar som vård i hemmet kan innebära.  

Stöd 

Stöd kan enligt Stoltz, Pilhammar Andersson och Willman (2006) ha en vid innebörd. 

Det kan bland annat innebära att psykiskt och emotionellt bära en individ i de fall 

styrkan och modet inte räcker till men det kan även innebära ett praktiskt handlade 

när individen själv inte är kapabel att utföra en handling självständigt. Stöd och 

stödjande kan förekomma i olika kontexter och stöd är som begrepp använt inom 
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många professioner. Enligt Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand (2013) kan stöd 

inom en vårdkontext definieras inom begreppet socialt stöd, där det sociala stödet 

omfattar tre olika dimensioner. De olika dimensionerna är följande; instrumentellt 

stöd, emotionellt stöd samt informativt stöd. Instrumentellt stöd är ett praktiskt stöd 

som erhålls exempelvis genom städ eller hjälp med personlig hygien. Ett emotionellt 

stöd är ett känslomessigt stöd och kan exempelvis erhållas genom tillgång till 

fötroliga och nära relationer. Det informativa stödet syftar till informationstillgången 

och kan exempelvis erhållas genom tillgång till personer som kan erbjuda 

information, råd och vägledning. Stöd är en subjektiv upplevelse för den som tar emot 

stödet, även om givaren har en uppfattning om att den levererar ett stöd är det i 

grunden individen som är i behov av stödet som definierar vilken handling som är 

stödjande (Stoltz et al., 2006).   

Martin Martin et.al (2016) beskriver att en form av stöd skulle kunna innebära att 

erhålla bekräftelse från vårdpersonalen, vilket kan skapa ett ökat självförtroende och 

en känsla av trygghet hos anhöriga när de vårdar en närstående i hemmet. 

Socialstyrelsen (2013) förklarar att stöd har som syfte att stärka anhörigas förmåga till 

att hantera svårigheter samt förebygga ohälsa. Mehta, Chan och Cohen (2013) hävdar 

att brist på stöd från vårdpersonalen till anhörigvårdarna kan innebära att 

anhörigvårdarna upplever oro, stress och en känsla av att vara övergiven. Enligt 

World Health Organisation (WHO, 2002) ska anhöriga till en individ som erhåller 

palliativ vård erbjudas stöd för att kunna hantera situationen och förhindra att ett eget 

lidande uppstår. Stöd till anhöriga skall erbjudas både under och efter vårdtiden. Med 

utgångspunkt i ett existentiellt, socialt, fysiskt och psykiskt perspektiv kan en 

helhetssyn av närstående och anhöriga uppnås. Vårdteamet inom palliativ vård i livets 

slutskede har utifrån denna aspekt som uppgift att stödja både patient och anhöriga så 

att en hanterbar situation kan uppnås (WHO, 2002).  

 

Teoretisk ram 

I denna litteraturstudie kommer Kari Martinsens omvårdnadsteori användas som 

teoretisk referensram. Omvårdnadsteorin utgörs av tre dimensioner som innebär att 

den är relationell, praktisk och moralisk. Den moraliska dimensionen är överordnad 

de andra (i Jahren Kristofersen, 2006). Nyckelkoncepten i teorin innefattar 

sjuksköterskans professionella bedömning och uppfattning, dennes moraliska praxis 

och en personorienterad vård. Sjuksköterskan/distriksköterskan skall erbjuda en vård 

och omsorg där en klinisk blick skall kunna utröna patientens centrala livsuttalanden 

(Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & Rhensfeldt, 2015). Omsorg beskrivs 

som ett grundläggande förhållningssätt som kännetecknas av engagemang, inlevelse 

samt moraliska och professionella bedömningar där ansvar för den svage är 

grundläggande. 
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Martinsens teori utgörs av ett holistiskt synsätt, där människosynen utgörs av 

relationer och gemenskapen ses som grundläggande. Människor anses vara beroende 

av varandra i livets alla skeden. Martinsen menar att denna beroendeform mellan 

människor utgör en omsorg som formar människans existens och är väsentlig då den 

bidrar till förutsättningen för allt mänskligt liv. Beroendet blir mer påtagligt när en 

människa befinner sig i en utsatt situation. Vid detta tillstånd kan behov av empati och 

mänsklig närvaro vara av betydelse (Arman et al., 2015; i Jahren Kristofersen, 2006). 

 

Omvårdnadsteorin syftar till att få patienten att känna välbefinnande genom att 

upprätthålla en viss funktion och undvika försämring. Människor kan hamna i en 

beroendesituation och för att hjälpa och förstå behövs något som förenar dem utifrån 

kunskap om vilka normer och regler som finnas. Människa och miljö har en stark 

koppling till varandra och varje enskild situation är unik och kontextberoende. 

Begreppet hälsa beskriver Martinsen som subjektivt och hälsa utgörs av 

välbefinnande och livsmod. Vidare hävdar Martinsen att grundläggande fenomen för 

omsorg utgörs av interaktion mellan människor som bygger på en gemenskap, 

solidaritet samt förståelse för situationen ( i Jahren Kristoffersen, 2006). 

 

 

Problemformulering 

Det kan vara en svår och ansvarskrävande uppgift för en anhörig att vårda sin 

närstående som befinner sig i livets slutskede. Forskning visar att anhörigvårdare till 

närstående som vårdas i livets slutskede i hemmet kan uppleva det psykiskt, 

emotionellt och fysiskt påfrestande. Det har även framkommit att distriktssköterskan 

kan uppleva det svårt att veta vilket stöd hen skall erbjuda anhörigvårdare. Av den 

anledningen är det angeläget att med hjälp av kvalitativ forskning undersöka 

anhörigas upplevelse när de vårdar sin närstående i livets slut i hemmet.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka anhörigvårdares upplevda behov av stöd 

från distriktsköterskan vid vård i hemmet av sin närstående i livets slutskede 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie och baserades på data i form av 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Litteraturstudien genomfördes utifrån 

metaetnografi som metod. Metaetnografin har sitt ursprung i den tolkande 

vetenskapssynen och är ett av flera tillvägagångssätt för att analysera kvalitativ 

forskning (Atkins, et al., 2008). Metaetnografi är den metod som huvudsakligen 
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används för att analysera fenomen inom vårdkontexter (Atkins et al., 2008; Ring, 

Jepson & Ritchie, 2011).  

Metaetnografin innefattar sju överlappande och repeterande delar i 

metasyntesprocessen (Atkins et al., 2008). Faserna beskrivs under de rubriker där de 

har sin naturliga plats. Fas ett innefattar att finna ett tema eller fenomen av intresse 

som kan besvaras med hjälp av en kvalitativ ansats (Atkins et al. 2008; Hughes & 

Noblit, 2017). Under fas två beslutas vad som är relevant att utforska utifrån det valda 

fenomenet. Fokus sätts på syntes och att finna relevanta studier att granska, 

sökprocessen startar (Atkins et al. 2008; Hughes & Noblit, 2017). Sökprocessen skall 

inledass med en övergripande sökning av valt ämnesområde för att sedan mynna ut i 

mer specifika sökord relaterade till syftet. Under fas två beslutas vilka 

inklusionskriterier och exklusionskriterier som skall ingå samt hur studierna på skall 

kvalitetsgranskas. I fas tre läses de utvalda studierna vid upprepade tillfällen för att 

lära känna innehållet och för att utröna metaforer och teman (Hughes & Noblit, 2017). 

Under fas fyra beslutas hur de olika studierna är relaterade och sammankopplade till 

varandra genom att jämföra framkomna teman och metaforer (Hughes & Noblit, 

2017). I fas fem flätas sedan de olika studiernas teman och metaforer samman för att 

därefter utmynna i fas sex där insamlad data sammanställs. I fas sju presenteras till 

slut de nya synteser och metaforer som framkommit i granskarnas resultat. 

Analysprocessen är inte en linjär process utan granskarna behöver återgå mellan de 

olika faserna genom hela processen (Atkins et al. 2008; Hughes & Noblit, 2017).  

Urval 

Inklusionskriterierna som valdes ut var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

åren 2013-2018. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och svenska. Artiklarna 

skulle även vara etiskt granskade eller innehålla ett etiskt resonemang. Tillgängligt 

abstract och fulltext valdes som avgränsning. I databaser där det var möjligt valdes 

även human samt peer reviewed som avgränsning. Deltagarna i de granskade 

studierna skulle vara över 18 år och vårda en närstående i hemmet som befann sig i 

livets slut. De granskade studiernas resultat skulle belysa anhörigas upplevelser av att 

vara anhörigvårdare och samt erhålla vård från distriktsköterskan eller motsvarande 

profession i det land studien var genomförd i. Exklusionskriterier var artiklar som 

studerade närståendes eller distriktsköterskans perspektiv, barn samt rewied studier.  

 

Datainsamling 

Efter att ha formulerat problemformulering och syfte utfördes inledningsvis en 

osystematisk fritextsökning i databaserna Pubmed och Cinahl. Sökningen syftade till 

att kartlägga aktuell forskning utifrån valt ämne och bilda sig en uppfattning om 

mängd tillgänglig forskning. Fritextsökningen visade på flera olika synonymer som 



 

 

 7 

kunde leda till lämpliga söktermer. Dessa söktermer kontrollerades sedan i 

databasernas respektive uppslagsverk (tesaurus) för att ta reda på den korrekta 

betydelsen av termerna samt avgöra om de hade relevans för studiens syfte. I 

databasen CINAHL benämndes detta som CINAHL-heading och i PubMed´s 

uppslagsverk hette det Medical Subject Headings (MeSH). 

Valet av databaser avgjordes utifrån syftet med utgångspunkt i ämnesområdena 

omvårdnad samt vård och medicin. Utifrån valda ämnesområden valdes databaserna 

Academic Search Elite, Cinahl, PsycInfo, PubMed samt SweMed+ ut. Sökningarna 

utfördes under September 2018. Följande sökord användes; end of life care, palliativ 

care, terminal care ,home care, home care services, home nursing, hospice AND 

palliative care, caregive*, caregiver, caregivers, narrative AND caregiver, support, 

social support samt support caregivers. Sökorden kombinerades med varandra. För att 

få en bredd på sökningarna användes boolesk söklogik, med AND och OR som 

innebar att sökorden kopplades ihop genom olika kombinationer. En dokumentation 

av litteratursökningen utfördes utifrån valda söktermer, använd databas, samt när 

sökningen genomfördes. Valda sökord samt sökhistorik redovisas i bilaga A och B. 

 

Sökningarna i databaserna resulterade i 619 träffar. De titlar som svarade mot studiens 

syfte avgjorde om abstracten valdes ut att läsas, detta resulterade i 305 lästa abstract. 

Av dessa visade sig 30 artiklar vara dubbletter. Av de 275 abstract som lästes valdes 

57 artiklar ut att läsas i sin helhet då de antogs motsvara till litteraturstudiens 

problemformulering och syfte. Slutligen ansågs 16  av de 57 artiklar som lästes i 

fulltext motsvara syftet, vilket resulterade i att de valdes ut till resultatet. 

Resultatartiklarna kvalitetsgranskades utifrån den mall som statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, (SBU, 2017b) utformat. I sökordsöversikt enligt 

Tabell 1 samt sökhistorik i Tabell 2 presenteras de sökningar som resulterade i artiklar 

som var relevanta till studien, se bilaga A och B. 

 

Dataanalys 

De utvalda reslutatartiklarna lästes flera gånger av båda författarna för att bli bekanta 

med materialet och för att kunna finna teman och metaforer. De olika teman och 

metaforer som ansågs vara essentiella utifrån valt syfte kodades och sammanställdes. 

Kodningen genomfördes för att lättare besluta hur de olika studierna var relaterade 

och sammankopplade till varandra. Metaetnografi som metod bidrar inte till att ny 

forskning framkommer utan syftar till att sammanställa tidigare resultat av kvalitativ 

forskning. Metaetnografin ger forskaren tillgång till data från flera kvalitativa studier 

vilket ger möjlighet till olika perspektiv av samma fenomen än från endast en studie 

(Atkins et al., 2008; Hughes & Noblit, 2017). Analys av funna teman och metaforer 

resulterade i en tabell med kategorier och subkategorier, se bilaga D. Slutligen 
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presenterades kategorierna i litteraturstudiens resultat (Atkins, et al. 2008; Hughes & 

Noblit, 2017). 

Etiska överväganden 

Litteraturstudien belyser anhörigvårdares upplevda stöd från distriktsköterskan när de 

vårdar en närstående i hemmet i livets slutskede. Anhöriga som befinner sig i palliativ 

hemsjukvård kring någon de har en nära relation till kan uppleva sig känslomessigt 

påverkade (Proot et al., 2003). De artiklar som valdes till denna litteraturstudie skulle 

visa på ett forskningsetiskt resonemang alternativt vara etiskt godkända. Enligt SBU 

(2017a) bör en etisk och social frågeställning utgöra grunden vid formuleringen av 

frågeställningen samt utgöra en fortlöpande aspekt under hela studiens 

utvärderingsprocess. 

Endast de artiklar som blivit granskade och godkända av en etisk kommitté eller 

möter de krav som Helsingforsdeklarationen (2013) ställer på medicinsk forskning av 

människor har inkluderats i studien. I Helsingforsdeklarationen (2013) ska forskning 

på människor ta hänsyn till fyra etiska huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Helsingforsdeklarationen, 2013).  

I forskningssammanhang bör ur en etisk synpunkt en medvetenhet finnas över att den 

anhöriga kan befinna sig i en utsatt situation, vilket författarna tagit i beaktning när 

studierna analyserats. Författarna besitter en viss förkunskap inom valt ämne och har 

haft som ambition att analysera artiklarna utifrån de reslutat som presenteras. 

Artiklarna lästes ett flertal gånger både var för sig och gemensamt. Detta i syfte att 

tolka anhörigas upplevelse objektivt och neutralt samt undvika författarnas egna 

upplevelser. Studien kan påvisa missförhållanden som kan vara en nackdel ur 

distriktsköterskans perspektiv. Nyttan med studien anses dock överskrida riskerna då 

studien endast kommer att bestå av publicerat material som är etiskt godkänt samt att 

resultatet kan öka kunskapen om hur distriktsköterskan kan få en ökad förståelse för 

vilket stöd anhöriga kan vara i behov av vid vård av en närstående i livets slutskede. 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier; Instrumentellt och praktiskt stöd, emotionellt 

stöd samt informativt stöd. Se bilaga D 

Instrumentellt  

Anhörigvårdare upplevde ett behov av instrumentellt och praktiskt stöd i form av att 

koordinera och samordna vården gällande dess olika vårdinsatser kring den sjuke 

närstående (Holdsworth, 2015; Mohammed, et al., 2018; Robinson, Bottorff, McFee, 
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Bissel & Fyles, 2017). Flera av studierna visade även på att anhörigvårdarna upplevde 

en komplexitet i vårdkedjan och att de besatt ett huvudansvar för vården i hemmet för 

den sjuke närstående (Mohammed et al., 2017; Tottman, Pistrang, Smith, Hennessey 

& Martin, 2015). Anhörigvårdarna ansåg att det inte hade varit möjligt att bedriva 

vård i hemmet och känna trygghet som anhörigvårdare utan det praktiska stöd och den 

samordning de erhöll från distriktsköterskan och vårdteamet (Borland, Glackin & 

Jordan, 2014; Mohammad et al., 2018; Robinsson et al., 2016; Röen, et al., 2018; 

Totman et al., 2015). Flera studier visade även att anhörigvårdarna upplevde det 

tryggt och stödjande när distriktsköterskan fanns att tillgå dygnet runt (Borland et al., 

2014; Holdsworth, 2015; LaVally, 2018; Robinson et al., 2017; Röen et al., 2018). 

Anhörigvårdarna beskrev en önskan om att erhålla avlösning i vårdandet. 

Avlösningen gav anhörigvårdarna möjlighet att samla kraft för egen del, upprätthålla 

en vardag men även att se till sina andra sociala relationer (Aoun et al., 2015; 

Holdsworth, 2015; Jack et al., 2014; Jack et al., 2016; Robinson et al., 2017; 

Mohammad et al., 2018). Instrumentiellt stöd från distriktssköterskan kunde också 

innebära att anhörigvårdarna fick hjälp med medicinhantering och omvårdnadsteknik, 

de upplevde då ett delat ansvar av omvårdnaden för den sjuke närstående (LaVally, 

2018; Robinson et al., 2017; Thomas, et al., 2018).  Anhörigvårdarnas upplevelse av 

önskat instrumentiellt stöd kunde även innebära tillhandahållande av utrustning som 

kunde inverka på den sjuke närståendes livskvalitet, detta med hjälp av 

distriktsköterskans kompetens och kunskap (Jack, Mitchell, Cope & O´Brien, 2016). 

När anhörigvårdare efterfrågade ett behov av att erhålla ett instrumentellt stöd kunde 

det ibland leda till negativa känslor i form av otillräcklighet och ifrågasättande av sin 

kompetens av att vårda sin närstående (Robinson et al., (2017). 

Instrumentellt stöd kunde också innebära att distriktsköterskan tog över administrativa 

uppgifter efter döden hade inträffat vilket kunde bidra till att anhörigvårdarna 

upplevde en minskad känsla av press och tillät dem att bara få sörja, vilket de ansåg 

vara stödjande (Mohammed et al., 2018).   

Emotionellt stöd 

Anhörigvårdarnas upplevda emotionella stöd från distriktsköterskan stod i många fall 

i beroende till vilket förtroende anhörigvårdarna kände för distriktsköterskan (Borland 

et al., 2014; Holdsworth, 2015; Jack et al., 2016; Jack et al., 2014; LaVally, 2018; 

Mohammed et al., 2018; Röen et al., 2018; Tabler et al., 2015; Thomas et al., 2018; 

Totman et al., 2015). För att anhörigvårdarna skulle erhålla ett förtroende för 

distriktsköterskan hade de behov av att bli sedda och bekräftade av distriktsköterskan 

i deras känslotillstånd (Auan et al., 2015; Borland et al., 2014; Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl, 2013; Donovan & Williams, 2015; Holdswoth, 2015; Jack et al., 2016; Jack 

et al., 2014; LaValley, 2018; Lee et al., 2013; Röen et al., 2018; Tabler, et al., 2015; 
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Totman et al., 2015). Anhörigvårdarna upplevde ett emotionellt stöd när 

disriktsköterskan aktivt tog kontakt, stannade upp och lyssnade samt visade ett 

engagemang och en förståelse för anhörigvårdarnas situation. När anhörigvårdarna 

kände sig sedda och bekräftade i vårdandet av sin närstående kunde en känsla av 

trygghet och erkännande infinna sig. (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; LaValley, 

2018; Lee et al., 2013; Röen et al., 2018; Totman et al. 2015). Jack et al., (2014) 

skriver att anhörigvårdarna kunde uppleva en osäkerhet kring vårdandet, där de 

ifrågasatte sina egna kunskaper. Distriktsköterskan kunde genom att ge ett  

emotionellt stöd i form av uppmuntran bidra till att anhörigvårdarna försäkrades om 

att de utförde ett gott vårdarbete och på så sätt uppstod känslor av trygghet och 

meningsfullhet (Aoun et al., 2015; Lee et al., 2013; Totman et al., 2015).  

Emotionellt stöd kunde även innebära att anhörigvårdare upplevde trygghet över att 

det förelåg en personalkontinuitet och inplanerade besök av distriktsköterskan 

(Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; Holdsworth, 2015; Jack, O´Brien, Scrutton, 

Baldry & Groves, 2014). Personalkontinuiteten sågs även utav anhörigvårdarna som 

en förutsättning för att kunna bygga upp en relation med distriktsköterskan. 

Relationen i sig uppgavs vara ytterligare en faktor som fick anhörigvårdarna att känna 

sig trygga och stöttade och en förutsättning för att erhålla emotionellt stöd (Borland et 

al., 2014; Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; Holdsworth, 2015; Röen, et al., 

2018). Lee et al., (2013) hävdar att när distriktsköterskan tog sig tid och var fysiskt 

närvarande för anhörigvårdarna upplevde de känslor av trygghet i att erhålla ett 

emotionellt stöd. 

Anhörigvårdarna kände en meningsfullhet i att få tillgodose den närståendes önskan 

om att få avsluta sitt liv i hemmet (Borland et al., 2014; Jack et al., 2016; Robinson et 

al., 2017; Tabler et al., 2015; Totman et al., 2015). Att få möjlighet att behålla sin 

närstående i hemmet gav anhörigvårdarna en känsla av självbestämmande 

(Holdsworth, 2015). Anhörigvårdarna upplevde att hemmet kunde vara en källa till 

upplevt emotionellt stöd. Hemmet kunde erbjuda emotionellt stöd i form av närhet till 

platser, objekt och sociala relationer. Anhörigvårdarna beskrev även att de 

identifierade hemmet med sin identitet och att de värdesatte att få bibehålla sina 

vardagliga rutiner (Horsefall, Leonard, Rosenberg & Noonan, 2017). 

Anhörigvårdarna upplevde även att den närstående kunde erhålla trygghet i hemmet 

då anhörigvårdarna hade ansvar för vårdandet. Erhållandet av vård i hemmet bidrog 

också till en känsla av tacksamhet hos anhörigvårdarna (Borland et al., 2014; Jack et 

al., 2016). När anhörigvårdarna fattat beslutet att den närstående skulle få avsluta sitt 

liv i hemmet uttryckte de även en önskan att beslutet respekterades av 

distriktsköterskan, detta genom att distriktsköterskan inte försökte skicka den 

närstående till sjukhus vid eventuell försämring (Horsefall et al., 2017, Jack et al., 

2016). Anhörigvårdarna uttryckte inte bara positiva aspekter kring att vårda sin 
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närstående i hemmet utan kunde också uppleva att hemmet gick från att vara ett hem 

till en institution. När distriktsköterskan var involverad i vården kunde 

anhörigvårdarna uppleva att de tog över hemmet som då inte längre upplevdes vara en 

plats till trygghet och återhämtning (Borland et al. 2014; Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl, 2013). 

Anhörigvårdarna beskrev en önskan att erhålla emotionellt stöd vid dödsögonblicket, 

de lade vikt vid att den närstående skulle få avlida utan lidande och upplevde att detta 

kunde gå till mötes om distriktsköterskan var närvarande vid dödsögonblicket 

(Borland et al., 2014; Holdsworth 2015; Lee et al., 2013; Jack et al., 2016; Jack et al., 

2014; Tottman et al., 2015). En del anhörigvårdare efterfrågade även närvaro av 

distriktssköterskan för att undvika känslor av rädsla som stod i kontrast till att den 

sjuke närstående inte skulle behöva avlida i ensamhet (Totman et al., 2015). När den 

närstående avlidit upplevde anhörigvårdarna det  emotionellt stödjande när 

distriktsköterskan genomförde efterlevandesamtal efter att döden inträffat 

(Holdsworth, 2015; Mohammed et al., 2018).  

 

Informativt stöd 

Information från distriktsköterskan sågs av anhörigvårdarna som en källa till stöd. 

Informationen kunde ge upphov till en känsla av kontroll, mindre rädsla samt en 

trygghet i hur anhörigvårdarna kunde bidra med en bättre vård för den sjuke 

närstående (Aoun et al., 2015; Borland et al., 2014; Tabler et al., 2015). 

Anhörigvårdarna uppmärksammade och lade vikt vid hur informationen gavs, den 

önskades vara sann, ärlig, begriplig och utförlig (LaVally, 2018; Röen et al., 2018; 

Totman et al., 2015). Vidare skriver Totman et al. (2015) att snedvinklad information 

från distriktsköterskan kunde medföra att anhörigvårdarna kände sig förvirrade och 

upplevde att information undanhölls. Röen et al. (2018) visade i sin studie att för lite 

information till anhörigvårdarna hade en negativ inverkan på deras förberedelse inför 

den närståendes döende. 

Anhörigvårdarna uttryckte en önskan om att bli tillfrågade av distriktsköterskan om 

vilket stöd de faktiskt var i behov av i sin roll som anhörigvårdare i hemmet. Detta 

gav även distriktsköterskan en möjlighet att ta reda på vad anhörigvårdarna önskade 

vara delaktiga i kring vården av den sjuke närstående (Aoun et al., 2015; Borland et 

al., 2014; Holdsworth, 2015; Jack et al., 2016; Thomas et al., 2018).  

Information som syftade till att tillgodose behov för den sjuke närstående såsom; 

kroppsliga symtom, prognos, symtomhantering, nutrition, medicinering och 

hjälpmöjligheter efterfrågades frekvent (Lee et al., 2013; Röen et al., 2018; Thomas et 



 

 

 12 

al., 2018). Informativt stöd kring behoven hos den sjuke närstående sågs av 

anhörigvårdarna som en av distriktsköterskans centrala arbetsuppgifter (Thomas et al., 

2018). Aoun et al. (2015) påvisade att med hjälp av ett systematiskt frågeformulär 

kunde information erhållas genom att anhörigvårdarna fick möjlighet att öppna upp 

för samtal kring behov, prioriteringar och lösningar. På så sätt synliggjordes vilka 

behov av informativt stöd som efterfrågades hos anhörigvårdarna vilket inte hade 

synliggjorts annars. 

Anhörigvårdarna uttryckte ett behov av informativt stöd i form av förberededande 

kunskap över vad som händer när döden inträffat (Mohammed et al., 2018; Röen et 

al., 2018; Holdsworth, 2015). Detta visade även Tabler et al., (2015) som påtalade att 

anhörigvårdarna inte kände sig involverade vid avsaknad av information. Att erhålla 

information specifikt kring döden hade betydelse för anhörigvårdarnas möjlighet att 

förbereda sig inför döendet och själva dödsögonblicket (Borland et al., 2014; 

Holdsworth, 2015; Mohammed et al., 2018; Röen et al., 2018).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka anhörigvårdares upplevelser där endast 

kvalitativa artiklar ansågs kunna svara till syftet. Till litteraturstudien valdes Noblit 

och Hare´s (1988) metaetnografi som metod. Metaetnografi är en tolkningsmetod som 

ursprungligen utvecklats av Noblit och Hare (1988) där fakta och värderingar vävs 

ihop mellan enskilda personers erfarenheter i förhållande till andra människor och 

sammanhang för att få fram likheter och olikheter. Metaetnografi grundar sig i att 

undersöka kvalitativa studier och anses vara den vanligaste metoden för att syntetisera 

kvalitativ forskning. (Atkins et al., 2008). Metoden bestod av sju överlappande faser 

som var tydliga att förstå och följa. En tydlighet i litteraturstudiens metod samt 

följsamhet i Noblit och Hare´s (1988) metaetnografi kan generera en ökad 

trovärdighet samt ökad överförbarhet för litteraturstudien (Polit och Beck, 2012).  

Urvalet av databaser framkom från ämnesområden som författarna ansåg motsvara till 

litteraturstudiens syfte. Totalt genomfördes sökningar i fem olika databaser, varav tre 

databaser genererade i flest resultatartiklar, se bilaga B. Sökningar genomfördes sedan 

i ytterligare två databaser vilket inte genererade i större fynd varav sökningarna 

avslutades. Möjligheter finns att variation och tillförlitlighet hade ökat om 

sökningarna genomförts i flera databaser än vad som används.  

Valet av sökord baserades på studiens syfte och genomfördes i olika 

sökkombinationer för att relevanta artiklar skulle finnas. Alla resultatartiklar återfanns 

genom sökningar med de valda sökorden, vilket kan spegla sökordens relevans. För 
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att kunna identifiera vilka indexeringsord som fanns i de olika databaserna användes 

specifika sökord, så kallade tesaurusar (SBU, 2017a). Detta utfördes för att utesluta 

misstolkning av deras innebörd och styrka deras relevans utifrån litteraturstudiens 

valda syfte. Enligt Polit och Beck (2012) skall en systematisk datainsamling 

genomföras för att kunna erhålla ett material som svarar mot syftet. Trots att 

sökningarna var strukturerade var träffarna många i relation till vilka artiklar som till 

slut svarade mot syftet. En bättre kunskap i databassökning kunde eventuellt ha gjort 

att färre irrelevanta träffar uppstod i samband med databassökningarna 

Tidsbegränsning var en faktor som var bidragande när databassökningarna valdes att 

avslutas. 

Vid den osystematiska fritextsökningen som initialt genomfördes visade det sig att det 

fanns stora mängder tillgänglig forskning inom valt ämne. Konsten låg i att uppnå en 

balans mellan önskan att finna stora fynd i resultaten och kunna erhålla ett hanterbart 

material att granska (Atkins et al. 2008). Ett av de valda inklusionskriterierna var att 

artiklarna inte skulle vara äldre än fem år. Denna inklusionskriterie valdes för att 

synliggöra den senaste forskningen, men även för att erhålla ett hanterbart antal 

sökträffar att granska. För att säkerställa en vetenskaplig kvalité på artiklarna valdes 

”peer reviewed” samt att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Detta 

bidrog till att artiklarna lättare kunde läsas i sin helhet. Exkluderandet av artiklar på 

övriga språk kan ha medfört att väsentliga artiklar gått förlorade. De artiklar som 

söktes skulle vara tillgängliga i fulltext. Exkluderandet av artiklar som inte 

tillhandahölls i fulltext men även artiklar med missvisande titel, där abstract inte 

lästes, kan ha resulterat i en påverkan på litteraturstudiens resultat. För att lyfta fram 

de etiska aspekternas betydelse förelåg ett krav på att artiklarna skulle vara granskade 

av en etisk kommitté. 

Noblit och Hare (1988) hävdar att tyngdpunkten i urvalet av studier ska vara att 

inkludera studier med högst kvalité. För att bedöma inkluderade studiers kvalitét 

genomfördes en kvalitetsgranskning enligt SBU:s granskningsmall (SBU, 2017b). De 

valda studierna hade tydligt beskrivna analysprocesser vilket kan styrka deras 

trovärdighet (SBU, 2017a). Till litteraturstudien exkluderades de studier som ansågs 

vara av låg vetenskaplig kvalité och litteraturstudiens resultat bygger således endast 

på artiklar som bedömts vara av hög eller medelhög kvalitet enligt använd 

granskningsmall, se bilaga E.  

De 16 vetenskapliga artiklarna som analyserats hade en stor variation av länder 

studierna var utförda i. Variationer av det studerade fenomenet kan ha funnits med 

tanke på skillnader i kultur och sjukvårdssystem i de olika länderna. Detta kan 

innebära en påverkan på hurvida litteraturstudiens reslutat kan anses överförbart till 

svensk vårdkontext. De analyserade studierna studerade fenomenet i hemmet eller en 
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liknande vårdmiljö vilket ansågs motsvara den svenska vårdkontexten. En 

medvetenhet av dessa aspekter har legat till grund hos författarna när artiklarna har 

valts ut samt granskats och analyserats. 

Av de 57 artiklar som lästes i fulltext exkluderades de artiklar som inte studerade 

anhörigvårdarnas perspektiv, även om artiklarnas syfte svarade väl mot 

litteraturstudiens syfte. Svårigheter förelåg i tolkningarna kring vårdkontexten 

gällande hur och av vem vården i hemmet bedrevs av i de olika länderna. Endast 

artiklar där det tydligt framgick att det förelåg en relation mellan en distriktsköterska 

och anhörigvårdare analyserades till litteraturstudiens reslutat. Detta kan ha påverkat 

litteraturstudiens generaliserbarhet men även utfallet på resultatet, då artiklar med 

otydlighet exkluderats   

Resultatartiklarna analyserades enligt Noblit och Hares (1988) metaetnografi. 

Artiklarna analyserades först individuellt och sedan gemensamt för att styrka 

framkomna resultat och öka trovärdigheten i litteraturstudien. Genom analysprocessen 

och bearbetning av resultatet kan metaetnografi som metod skapa ny insikt vilket kan 

ge en djupare förståelse av det fenomen som undersöks. (Atkins et al., 2008; Hughes 

& Noblit, 2016). Denna metod anses därför öka möjligheten till trovärdighet vilket 

kan bidra till ökad tyngd för litteraturstudiens generaliserbarhet. Enligt SBU (2017a) 

har kvalitativ forskning ifrågasatts på grund av att det är beroende av sitt 

sammanhang. Det anses även vara upp till den som tolkar studiens resultat att avgöra 

om det är överförbart i sitt kliniska sammanhang eller ej. Reslutatet i litteraturstudien 

anses vara överförbart till de vårdsammanhang som berör palliativ hemsjukvård, där 

anhöriga vårdar sin närstående i livets slut.  

Enligt Polit och Beck (2012) är det noggrannheten i att beskriva forskningsprocessen 

som avgör för läsaren om resultatet är överförbart eller ej. Noblit och Hare (1988) 

menar att tolkningsprocessen i syntesen är känslig eftersom den utgörs av både 

forskarens tolkning samt innehållet i studien som undersöks. Metaetnografi som 

metod anses däremot vara betydelsefull för att erhålla en ökad förståelse för 

individens behov och preferenser (Atkins et al., 2008; Ring, Jepson & Ritchie, 2011). 

Det kan därför vara av betydelse om två personer utför kvalitetsgranskning av valda 

artiklar då det kan ge större värde åt de subjektiva tolkningarna (Polit & Beck, 2012).  

Litteraturstudien kan ha påverkats av föreliggande förförståelse. Enligt SBU (2017a) 

kan förförståelsen bidra till minskad mottaglighet och begränsa förmågan att hantera 

ny kunskap. Därför ska forskaren eftersträva en medvetenhet och ett aktivt 

förhållningssätt till sin förförståelse. Författarna har i denna litteraturstudie tidigare 

erfarenhet som sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården och har därmed en 

viss förförståelse inom forskningsområdet. En medvetenhet av denna aspekt har 
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funnits hos författarna under hela processen och en strävan efter att upprätthålla en 

neutralitet har eftersträvats för att inte lägga in tidigare erfarenhet och kunskap samt 

personliga värderingar i samband med analysen. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka anhörigvårdares upplevda behov av stöd 

från distriktsköterskan vid vård i hemmet av närstående i livets slutskede. 

Upplevelsen av stöd hos anhörigvårdare mynnade ut i tre olika kategorier vilka visade 

sig vara; instrumentellt och praktiskt stöd, emotionellt stöd samt informativt stöd. 

Resultaten från de granskade artiklarna visade att anhörigvårdarna upplevde att de 

befann sig i en komplex situation. Anhörigvårdarna upplevde att de tog ett 

huvudansvar kring vården av sin sjuke närstående (Mohammed et.al, 2018; Tottman 

et al., 2015). Anhörigvårdarna beskrev att utan stöd och samordning från 

distriktsköterskan hade vården till den närstående i hemmet inte möjliggjorts 

(Borland, et al., 2014; Mohammad, et al., 2018; Robinsson, et al., 2016; Röen et al., 

2018; Totman et al., 2015). Detta stämmer överens med en studie genomförd av 

Martin Martin, et al. (2016) som hävdar att anhörigvårdare är i behov av hemsjukvård 

för att orka med den svåra hemsituationen de befinner sig i. Kari Martinsens (i Jahren 

Kristoffersen 2006) omvårdnadsteori uttrycker att alla kan befinna sig i en utsatt 

situation och för att förstå vad varje individ är i behov av behövs något som förenar 

dem utifrån kunskap om vilka normer och regler som finns.  

 

Enligt Kari Martinsen (i Jahren Kristoffersen 2006) föreligger det två olika 

omsorgsrelationer; varav den ena innefattar en balanserad ömsesidighet och den andra 

en oegennyttig ömsesidighet. Resultatet i litteraturstudien talar för att vårdrelationen 

mellan anhörigvårdaren och den närstående bygger på balanserad ömsesidighet där 

båda parter på något sätt är i behov av varandra. Relationen mellan distriktsköterskan 

och anhörigvårdaren bygger däremot på oegennyttig ömsesidighet vilket 

kännetecknas av att den mottagande partnern erhåller hjälp utan att den givande 

partnern förväntar sig något tillbaka. Skillnaden i dessa relationer anses också vara en 

aspekt distriktsköterskan bör ta i beaktning när hen agerar stödjande och bedriver 

omvårdnad vid vård i livets slut i hemmet där det finns anhörigvårdare. 

 

I en studie genomförd av Seamark et al., (2014) lyfts det fram att stress hos 

anhörigvårdare kan uppstå vid avsaknad av tydliga handlingsplaner och samtidig 

ovisshet i att inte veta vem som är ansvarig för de olika delarna av vården. Informativt 

stöd i form av tydliga planer och instruktioner över vem som är ansvarig kring vården 

som ges kan underlätta för anhörigvårdare och på så sätt förhindra att stress uppstår 

hos dem. Litteraturstudiens framkomna resultat visar även att när distriktsköterskan 

stöttar anhörigvårdare genom att erbjuda dem instrumentellt stöd i form av guidning 

och praktiska råd kring vården av sin närstående kan detta bidra till att trygghet och 
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en känsla av erkännande (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; LaValley, 2018; Lee 

et al., 2013; Röen et al., 2018; Totman et al. 2015). Distriktsköterskan har därmed en 

viktig roll  i att vägleda anhörgvårdarna så att trygghet främjas. Proot et al., (2003) 

menar att avsaknad av närvaro och stöd från personal kan bidra till att 

anhörigvårdarna har en ökad risk för psykiska ohälsa. 

 

Personalkontinuitet och tillgänglighet är faktorer som bidrar till att anhörigvårdare 

känner sig trygga och därigenom även upplever ett emotionellt stöd. Upplevd trygghet 

har setts vara en förutsättning för att erhålla en god relation mellan anhörigvårdare 

och distriktsköterska ( Borland et al.,  2014; Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; 

Holdsworth, 2015; Jack et al., 2014; Röen et al., 2018). Resultatet visar på att 

anhöriga har ett behov av erhålla ett emotionellt stöd i form av att känna sig sedda och 

bekräftade så en god livskvalité kan uppnås och en god vård kan ges till sin 

närstående. Personcentrerad vård utgår från att tillgodose individens behov av stöd 

och denna form av vård skulle kunna användas som ett verktyg av distriktsköterskan 

för att tillgodose dessa behov (Ekman et al., 2011). Detta påtalas även i studie av 

Cingel et al. (2016) vilka hävdar att en personcentrerad vård utgörs av förståelse, 

bekräftelse och engagemang i en ömsesidig och förtroendeingivande relation mellan 

distriktsköterskan och den person hen vårdar, vilket i litteraturstudien avser 

anhörigvårdarna.  

 

Martin Martin, et al. (2016) lyfter att stödet till anhörigvårdare kan vara en utmaning 

för distriktssköterskan. I relation till resultatet av denna litteraturstudie och Kari 

Martinsens omvårdnadsteori skulle anhörigas upplevda behov av stöd från 

distriktsköterskan kunna översättas med att stödet är subjektivt, individuellt och 

situationsstyrt. Stöd bör då utformas med utgångspunkt i vad varje individuell 

anhörigvårdare anser vara stödjande. Vidare menar Kari Martinsens (i Jahren 

Kristoffersen, 2006) att distriktsköterskan måste erbjuda omsorg med utgångspunkt i 

varje enskild individs situation. Detta uppnås genom ett visat intresse och 

engagemang. Denna form av omsorgsrelation utgörs av ett grundläggande och 

generellt förhållningssätt där fokus sätts på att ansvara för den som är svag utan att 

förvänta sig något i gengäld. Andra faktorer som kan bidra till trygghet för 

anhörigvårdarna är fysisk närvaro och tid (Lee et al.,  2013). Distriktsköterskan kan 

bidra till ett instrumentellt och praktiskt stöd genom avlösning och stöd kring 

medicinska moment (LaVally, 2018; Robinson, et al., 2017; Thomas et al., 2018). 

 

Kari Martinsen (i Arman et al. 2015) menar även att när en människa är lidande och i 

en utsatt situation måste relationen och omsorgen utgöras av erkännande och 

förståelse som grundar sig i tillit och respekt utifrån den specifika situationen. Detta 

lyfts fram i resultatet som pekar på att erhållande av bekräftelse som baseras på tillit i 

form av ett emotionellt stöd kan minska anhörigvårdarnas rädsla (Borland et al., 2014; 

Holdsworth, 2015; Lee et al., 2013; Jack et al., 2016; Jack et al., 2014; Tottman et al., 
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(2015). Martinsen (i Jahren Kristoffersen, 2006) menar att etik och moral är 

grundläggande i de mänskliga relationerna, där känslor i form av tillit, hopp, 

medkänsla och kärlek kan ingå. Resultatet visade att distriktsköterskans bekräftelse i 

form av ett emotionellt stöd kan medföra att anhörigvårdare känner sig erkända och 

sedda i sin vårdande roll, vilket kan bidra till en känsla av meningsfullhet och 

trygghet (Auan et al., 2015; Borland et al., 2014; Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 

2013; Donovan & Williams, 2014; Holdswoth, 2015; Jack et al., 2016; Jack et al., 

2014; LaValley, 2018; Lee et al., 2013; Röen et al., 2018; Tabler et al., 2015; Totman 

et al., 2015). Ett lyssnande och bekräftande förhållningssätt förespråkas även av Kari 

Martinsen. Kari Martinsen menar att det föreligger en vikt i att distriktsköterskan 

använder sig av en lyssnande dialog där distriktssköterskan kan utröna det 

underförstådda i motpartens behov (Arman et al., 2015; Jahren Kristoffersen 2006).  

Genom detta förhållningssätt kan distriktsköterskan tillmötesgå behovet av 

emotionellt stöd. 

  

Reslutatet pekar på att anhörigvårdare kan sakna informativt stöd som kan medföra en 

bättre förberedelse inför döden och dödsögonblicket (Borland et al., 2014; 

Holdsworth, 2015; Mohammed et al., 2018; Röen et al., 2018; Tabler et al., 2015). 

Kari Martinsens menar att när en människa är lidande och i en utsatt situation måste 

relationen och omsorgen utgöras av förståelse utifrån personens specifika situation 

(Arman et al. 2015), vilket skulle kunna utgöra en grund för distriktsköterskan när hen 

ger informativt stöd till anhörigvårdarna. Distriktsköterskan har en betydelsefull roll 

vid tillhandahållande av information och att informationen är utformad efter 

individens behov. Mehta et al. (2013) menar att anhörigvårdare kan känna sig 

stressade, övergivna och isolerade vid brist på information från distriktsköterskan, 

vilket ytterligare belyser distriktsköterskans betydelse av informativt stöd.   

Kari Martinsens omvårdnadsteori belyser att miljö och människa är beroende av 

varandra (Arman et al. 2015). Vilket även litteraturstudiens resultat visat på, när 

distriktsköterskan tar över vården i hemmet kan anhörigvårdare uppleva att hemmet 

omvandlas till en institution, vilket kan bidra till en avsaknad av trygghet och 

minskad möjlighet till återhämtning (Borland et al. 2014; Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl, 2013). Distriktsköterskan bör således vara medveten om att  miljön är av 

betydelse för anhörigvårdarna och att det kan föreligga negativa aspekter av att 

erhålla vård i hemmet. Vård som ges i hemmet har hos flera anhörigvårdare lyfts fram 

som en trygg plats att vara på och ett sätt att tillmötesgå de närståendes önskan. 

Anhörigvårdare beskrev också en tacksamhet och positiva känslor i form av 

tillfredsställelse i att få möjlighet att vårda sin närstående i livets slut i hemmet 

(Borland et al., 2014; Holdsworth, (2015); Horsefall et al., (2017); Jack et al., 2014; 

Jack et al., 2016; Robinson et al., 2017; Tabler et al., 2015; Totman et al., 2015). 

Detta påtalas även av Morris et al. (2015) och Millberg et al. (2012) vilka skriver att 
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anhörigvårdare upplever det värdefullt och tryggt i att få vara hemma och vårda sin 

närstående vilket bidrar till kontroll och att rutiner kan upprätthållas samt att sociala 

relationer kan möjliggöras. För att anhörigvårdare ska kunna ge en god vård och orka 

med tillvaron är behovet av emotionellt stöd från distriktstköterskan grundläggande 

men utan instrumentellt stöd och informativt stöd hade detta varit svårt att uppnå.  

Kari Martinsens teori belyser att beroendet av andra människor formar individens 

självständighet och självförverkligande (Arman et al., 2015). Framkommet resultat 

pekar på att när anhörigvårdare upplever att de erhåller det stöd de efterfrågar för att 

möjliggöra att en vardag kan upprätthållas kan känslor av självständighet och 

meningsfullhet uppstå (Aoun et al.,  2015; Holdsworth 2015; Jack et al., 2014; Jack et 

al., 2016; Robinson et al., 2017; Mohammad et al., (2018).  

 

Varje enskild situation är unik i sitt sammanhang och det finns en komplexitet mellan 

anhörigvårdarna och de relationer som ingår kring den vård som ges vid vård i livets 

slut i hemmet. Den personcentrerade vården syftar till att sätta individens egna 

upplevelser av behövt stöd i fokus. Utifrån denna aspekt och de funna resultaten är det 

därför viktigt att distriktsköterskan är lyhörd inför de önskemål och förväntningar 

anhörigvårdarna har på den vård som skall bedrivas i hemmet för att kunna tillgodose 

behovet av det stöd som efterfrågas. Emotionellt, instrumentellt och informativt stöd 

är enligt framkommet resultat essentiella för anhörigvårdare när de vårdar en 

närstående i livets slut. Enligt Enfors et al., (2013) är dessa tre dimensioner av stöd 

grunden för det sociala stödet, vilket har betydelse för individens hälsa, mående och 

livssituation. Det ses även vara av vikt att distriktksöterskan ur ett etiskt perspektiv 

kan förhålla sig till anhörigvårdarna och tillmötesgå anhörigvårdarna det specifika 

stöd som varje enskild anhörigvårdare faktiskt efterfrågar eller är i behov av.  

 

Konklusion/ Implikation 

Anhörigvårdares upplevda behov av stöd när de vårdar sin närstående i hemmet har 

visat sig innehålla subjektiva önskningar med många likheter. Gemensamt för 

anhörigvårdarna i litteraturstudien var att de genom emotionellt stöd, informativt stöd 

samt instrumentiellt stöd önskade att erhålla en känsla av meningsfullhet och 

trygghet. Anhörigvårdarna beskrev relationen och förtroendet för distriktsköterskan 

som viktiga komponenter för upplevelsen av stöd. Litteraturstudiens resultat pekar på 

att anhörigvårdare har ett starkt behov av att känna sig sedda och bekräftade, både i 

sin roll som anhörigvårdare men även i sitt känslotillstånd. I takt med att allt fler 

palliativa patienter väljer att vårdas och avsluta sitt liv i hemmet ökar även andelen 

anhörigvårdare. Distriktsköterskan har en komplex roll och står således inför en 

utmaning att utröna vad stöd innebär för anhörigvårdare som vårdar sin närstående i 

livets slut i hemmet eftersom varje situation och individ är unik. Vidare forskning bör 
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bedrivas inom området för att distriktsköterskan skall erhålla klarhet och få en ökad 

förståelse för hur hen bäst bör agera för att upplevas stödjande ur anhörigvårdares 

perspektiv.  

Självständighetsdeklaration 

Therese Levander och Jessica Westergren har i lika stor omfattning bidragit till alla 

delar av magisteruppsatsen.  
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BILAGA A  

 

 Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl Pubmed Psychinfo 
Swemed+ Academic search 

elite 

Pallitiv vård Palliative care 

Terminal care [Mesh]  

Home care 

services[Mesh] 

Palliative care [Mesh]  

Palliative care     

 

 

 

Terminal 

care 

 

 

Terminal care 

Vård i hemmet Home care services 

Hospice AND  

Palliative care nursing 

Home nursing [Mesh] 

Home nursing 

 

 

Home 

nursing 

 

Home care 

Anhörigvårdare 

Caregiver* 

Narrative AND 

caregivers 

Caregivers[Mesh] 
caregiver, 

caregivers 

Caregivers Caregivers 

Stöd Support 
Social support? 

Support 

Social support, 

support 

 Support 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

180911 Pubmed 

”Caregivers”[MeSH]AND 

“terminal care”[MeSH]AND 

“home care services” 47  38  6  2 

180911 Pubmed 

“hospice and palliative care 

nursing” [MeSH]AND 

“Caregivers”[MeSH] 6  6 (2*) 2  0 

180912 Pubmed 

Home nursing” AND “caregivers” 

AND “terminal care” AND 

“Support” 65(3*) 65(3*) 8 4 

180916 Swemed+ 

”Home nursing”AND “Caregivers” 

[MeSH]AND “terminal care” 20(3*) 16(3*) 5 0 

180912 Cinahl 

“Palliative care” AND “Home 

nursing” AND “Caregiver” 29 13 1 1 

180912 Cinahl 

“Narrative”AND 

“Caregiver”AND”Pallitaive care” 16(2*) 4(2*) 1 0 

180913 Cinhal 

“Caregiver”AND”Palliative 

care”AND”Home care 

services”AND”Support” 18 (2*) 7 2  2 

180914 Cinahl 

“Caregive*”AND”Support”AND 

”Palliative care OR end of life 

care” 126(8*) 34(8*) 6 3 

180914 Cinahl 

“Caregive*”AND”Support”AND 

”Palliative care” 99(2*)  24(2*) 7 2  

180916 Psych info 

“Caregivers”AND”Palliative 

care”AND”Home nursing” 11(2*)  11(2*) 5 0 

180917 Psych info 

“Support caregivers” AND “home 

care AND “palliative care” 98(3*) 33 (3*) 5 1 

180919 Psych info 

“Social support”AND”Caregivers” 

AND”Palliative care” 39 (3*) 39(3*) 5 0 

180919 

Academic 

search elite 

Support AND terminal care AND 

caregiversAND home care 45(1*) 15(1*) 4 1 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Aoun S, Deas K, Toye C, Ewing G, Grande G, Stajduhar K Supporting family caregivers to identify 

their own needs in end-of-life care: Qualitative findings from a stepped wedge cluster trial. 
Land  

Databas 
Australien 

Pubmed 

Syfte Att beskriva erfarenheter hos familjevårdare till palliativa patienter som använder sig av 

interventionen för Carer Support Needs Assesment Tool (CSNAT) vid palliativ hemsjukvård.  
Metod:  

Design 
Semistrukturerade telefonintervjuer. 

Kvalitativ ansats. Tematisk analys. 

Urval 233 anhörigvårdare 

Datainsamling Finns beskriven 

Dataanalys Finns beskriven 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Anhörigvårdare uppskattade värdet av ett vårdstödsverktyg som innebar att de fick sätta ord på 

behov, prioriteringar och lösningar. Verktyget presenterades som ett  
Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög kvalite 
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Artikel 2 

Referens Borland, R., Glackin, M. & Jordan, J. (2014). How does involvement of a hospice nurse specialist 

impact on the experience on informal caring in palliative care? Perspectives of middle-aged partners 

bereaved through cancer. 

Land  

Databas 

Irland 

Pubmed 

Syfte Att i efterhand utforska en anhörigs förståelse och erfarenhet i relation i att vårda sin käresta med 

terminal sjukdom, med särskilt fokus på rollen av specialistsjuksköterskan från hospicevård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 7 

Datainsamling Finns beskriven 

Dataanalys Finns beskriven  

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Insikter i värdet av palliativ hemsjukvård, där sjuksköterskor överför ”Hospice standard” till 

hemmet. Ett holistiskt synsätt på palliativ hemsjukvård är stödjande för både patient och 

anhörigvårdare i syfte att bibebålla vården i hemmet vid palliativt skede.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medelhög 

 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens  Dahlborg Lyckhage, E. & Lindahl, B. (2013). Living in liminality – Being simultaneously visible and 

invisible: Caregivers´narrative of palliative Care. Journal of Social Work in End-Of-Life & Palliative 

Care, 9, 272-288.  DOI: 10.1080/15524256.2013.846885 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinhal 

Syfte Beskriva och tolka innebörden av att vara anhörigvårdgivare till en närstående som är i terminalt 

skede. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod baserad på livsvärldsperspektiv och med ett fenomenologiskt hermetiskt perspektiv. 

Kvalitatova intervjuer.  

 

Urval 6 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Anhörigvårdare löper en överhängande risk för att känna sig övergivna. Professionell 

sjukvårdspersonal bör ta ansvar och tillgodo se dessa, ofta outtalade, behov.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel hög 
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Artikel 4 

Referens Donovan, R. & Williams, A. M. (2015). Care-giving as a Canadian-Vietnamese tradition: It’s like 

eating, you just do it`. 

Land  

Databas 

Canada 

Cinhal 

Syfte Att utforska hur vietnamesiska vårdgivare uppfattar, hanterar och upplever vård i livets slut av deras 

svårt sjuka familjemedlem.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

fallstudie 

Urval 18 

Datainsamling Finns beskriven 

Dataanalys Finns beskriven  

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Traditioner och kultur påverkar tillvägagångssättet för vårdgivare samt deras benägenhet att 

tillhandahålla stöd och tjänster. Forskningen bekräfta behovet av kulturella tjänster och att 

vietnameser inte bara värderar utan även använder hälsovård och sociala tjänster om inga språkliga 

hinder föreligger, som bygger på förtroende, respekt för värderingar som individer oavsett kultur. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medelhög 
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Artikel 5 

Referens Holdsworth, L. (2015). Bereaved carers´accounts of the end of life and the role of care providers in a 

´good death´: A qualitative study. Palliative Medicine, 29(9), 834-841.  DOI: 

10.1177/0269216315584865 

Land  

Databas 

Storbritanien  

Pubmed 

Syfte Beskriva livets slutskede från anhörigvårdares perspektiv specifikt inriktat på vilket roll hälso och 

sjukvården spelar i att påverka den upplevelsen.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativa djupintervjuer 

Urval 44 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Faktorer som påverkar anhörigvårdares upplevelse av en god död: Upprätthålla relationer och social 

samvaro, empatisk vårdpersonal, självsäker vårdpersonal, presentationen av den döda kroppen samt 

samtal efter döden inträffat. Vårdgivare bör vara medvetna om vilken påverkan de har på familjen 

och anhörigvårdaren.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 6 

Referens Horsfall, D., Leonard, R., Rosenberg, J. & Noonan, K. (2017). Home as a place of caring and 

wellbeing? A qualitative study o finformal carers and caring networks lived experiences of providing 

in-home end-of-life care. Health & Place, 46, 58-64. 
Land  

Databas 
Australien 

Cinhal  

Syfte Undersöka vad det är anhörigvårdare gör när de vårdar en närstående i hemmet, vad är det de 

behöver, hur tillgodoser hemmet behovet att vårda, vad rapporterar människor som erfarit denna 

livserfarenhet. 
Metod:  

Design 
 

Intervjuer och fokusgrupper 

Urval 127 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Att få stanna i hemmet för att vårda en närstående i livets slutskede har stor betydelse för 

anhörigvårdare. Hemmet i sig kan utgöra ett stöd för anhörigvårdarens upplevda välmående under 

vårdtiden.  
Vetenskaplig  

kvalitet 
Medel hög 
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Artikel 7 

Referens Jack B.A., Mitchell T.K., Cope L.C., O'Brien M.R. Supporting older people with cancer and life-

limiting conditions dying at home: a qualitative study of patient and family caregiver experiences of 

Hospice at Home care. 

Land  

Databas 

England 

Pubmed 

 

Syfte Att utforska patienters och anhörigvårdarnas erfarenheter och uppfattningar av hospicevård i hemmet. 

 

Metod:  

Design 

En beskrivande kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer  

Urval 41 deltagare (16 patienter och 25 anhörigvårdare)  

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Gett ytterligare insikter om värdet av hemsjukvård där sjuksköterskan hjälper till med att ge vård i 

hemmet. Hjälpen bidrar till att stödja äldre som dör och deras vårdgivare, att leva så bra som möjligt 

och underlätta deras önskan att vårdas och dö i sitt eget hem. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög kvalité 
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Artikel 8 

Referens Jack, B., O´Brien, M., Scrutton, J., Baldry, C. & Groves, K. (2014). Supporting family carers 

providing end-of-life home care: a qualitative study on the impact of a hospice at home service. 

Journal of Clinical Nursing, 24, 131-140. doi: 10.1111/jocn.12695 

 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Beskriva anhörigvårdares upplevelser och uppfattningar om palliativ hemsjukvård.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ intervjustudie 

Urval 20 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Personal som genomgått palliativ utbildning hade positiv effekt på anhörigvårarna. Personalen bör 

arbeta för att den sjuke närstående skall få kvarvara i hemmet sina sista dagar i livet med hjälp av stöd 

från anhörigvårdaren och vårdpersonal. Att stödja anhörigvårdare i alla aspekter bör beaktas av 

vårdpersonal som viktigt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 9 

Referens LaValley, S. A. (2018). End-of-Life Caregiver Social Support Activation: The Roles of Hospice 

Clinicians and Professionals 

Land  

Databas 

USA 

Psych Info 

Syfte Undersöka vilka typer av informativt och känslomässigt stöd som efterfrågas och erhålls från nya 

sociala nätverk inklusive hospicehälsovårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, 

vårdpersonal och eller fysioterapeuter) liksom juridiska eller finansiellt yrkesverksamma, under tiden 

de har fått erfarenhet av att vårda sin älskade med livsbegränsad sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 61 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats En ökad förståelse för hur anhörigvårdare tar emot skräddarsydd känslomässig och informativt stöd 

från ett socialt nätverk av professionella 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 10 

Referens Lee, H-T. S., Melia, K. M., Yao, C-A. & Hu, W-Y. (2013). Providing Hospice Home Care to the 

Terminally Ill Elderly People With Cancer in Taiwan: Family Experiences and Needs. American 

Journal of Hospice & Palliative Meidicine, 31, 628-635. doi: 10.1177/1049909113499603 

 

Land  

Databas 

Taiwan 

PubMed 

Syfte Få fram upplevelser och erfarenheter och behov genom ett års insamlad data av hemsjukvård av äldre i 

terminalt skede i Taiwan 

Metod:  

Design 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 44 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Anhörigvårdare som accepterade patientens döende behöver informellt stöd och information. 

Vårdgivare i hospicehemvård som upplevde svårigheter tenderade att söka emotionellt stöd och 

information uteslutande under hela vårdprocessen. Med en större förståelse av anhörigvårdares 

upplevelser och behov kan sjuksköterskor sköta vårdgivarnas negativa känslomässiga reaktioner genom 

att aktivt tillgodose deras behov under denna process. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 11 

Referens Mohammed, S., Swami, N., Pope, A., Rodin, G., Hannon, B., Nissin, R., Hales, S. & Zimmermann, C. 

(2018). I didn´t want to be in charge and yet I was: Bereaved caregivers´accounts of providing home 

care for family members with advanced cancer. Psycho-Oncology, 27, 1229-1236. doi: 

10.1002/pon.4657 

 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinhal  

Syfte Beskriva anhörigvårdares upplevelse av att vårda en cancersjuk närstående i hemmet, där de interagerar 

med hemsjukvård. 

Metod:  

Design 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 61 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Anhörigvårdare tvingas ofta in i ett ansvar för att kompensera för den palliativa hemsjukvårdensbrister. 

Policys, kvalitetsindikatorer och riktlinjer måste försäkra tillgången till omfattande interdisciplinär 

hemsjukvård.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 12 

Referens Robinson, C., Botttorff, J., McFee, E., Bissell, L. & Fyles, G. (2017). Caring at home until death: 

enabled determination. Support Care Cancer, 25, 1229-1236. Doi:10.1007/s00520-016-3515-5 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinhal 

Syfte Att beskriva erfarenheten av att vara anhörigvårdare till svårt sjuka cancer patienter där man lyckats 

uppnå en god död i hemmet. 

Metod:  

Design 

 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

Urval 29 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Att synliggöra anhörigvårdares mål och att erbjuda dem stöd i vad de anser sig behöva möjliggör att 

chanserna att uppnå en god död i hemmet ökar.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 13 

Referens Röen, I., Stifoss-Hanssen, H., Grande, G., Brenne, A-T., Kaasa, S., Sand, K. & Knudsen, A.K. (2018). 

Resilience for family carers of advanced cancer patients-how can health vare providers contribute? A 

qualitative interview study with carers. 

Land  

Databas 

Norge 

Cinhal 

Syfte Utforska metoder som främjar anhörigvårdgivares motståndskraft baserat på anhörigvårdares erfarenhet 

och preferenser av vårdgivares stöd 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Urval 14 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Hälso-och sjukvårdspersonal kan förbättra vårdgivarens motståndskraft genom en rad enkla insatser. 

Utbildning bör tillgodose vårdbehov. Systematisk bedömning av vårdgivares stödbehov 

rekommenderas. Det finns behov av vidare utredning i hur sjukvårdspersonal kan hjälpa vårdgivare och 

patienter i att kommunicera om döden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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 Artikel 14 

Referens Tabler, J., Utz, R., Ellington, L., Reblin, M., Caserta, M., Clayton, M. & Lund, D. (2015). Missed 

opportunity: Hospice care and the family. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 11, 

224-243. DOI: 10.1080/15524256.2015.1108896 

 

Land  

Databas 

Amerika 

Academic search elite 

Syfte Undersöka styrkor och svagheter i hospiceverksamhet med fokus på anhörigvårdares upplevda 

erfarenheter. 

Metod:  

Design 

 

Semistrukturerade telefonintervjuer.  

Urval 19 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Anhörigvårdarna ansåg att hospicepersonal gjorde det möjligt att vara en anhörigvårdare och vårda sin 

närstående i hemmet. Hospice personal kan missa att ge anhörigvårdarna stöd som endast är till nytta 

för anhörigvårdarna, då stödet från hospicepersonalen ofta var riktat mot att gagna den sjuke 

närstående.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 15 

Referens Thomas, C., Turner, M., Payne, S., Milligan, C., Brearley, S., Seamark, D., Wang, X. & Blake, S. 

(2018). Family carers´experiences of coping with the deaths of adults in home settings: A narrative 

analysis of carers´relevant background worries. Palliative Medicin, 32, 950-959. doi: 

10.1177/0269216318757134  

 

Land  

Databas 

England 

Cinhal  

Syfte Illustrera om bakomliggande orosmoment hos anhörigvårdgivare till en palliativ närstående är relevant 

för hälso- och sjukvårdpersonal 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Observations och intervjue studie 

Urval Observation 59 

Intervju 30 

Datainsamling Finns beskrivet 

Dataanalys Finns beskrivet 

Bortfall Redovisas 

Slutsats Den kliniska vården hade förbättrats om specialiserade palliativa team i kommunal hemsjukvård besatt 

kunskap i att identifiera och svara mot efterfrågat stödbehov associerade till de anhörigas 

bakomliggande orosfaktorer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel hög  
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Artikel 16  

Referens Totman, J., Pistrang, N., Smith, S., Hennessey, S. & Martin, J. (2015). `You only have one chance to 

get it right`: A qualitative study of relatives` experiences of caring at home for a family member with 

terminal cancer. 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Utforska känslomässiga utmaningar som anhörigvårdare står inför och deras erfarenhet av hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design 

Halvstrukturerade intervjuer 

 

Urval 15 

Datainsamling Finns beskriven 

Dataanalys Finns beskriven 

Bortfall Redovisas  

Slutsats Deltagarnas erfarenhet i att vara vårdgivare och erhålla professionellt stöd var varierande. Existentiell 

psykologi ger ett teoretiskt perspektiv för att kunna stå emot psykologiska komplexiteten och 

emotionella utmaningar som vårdgivare möter och kan vara till nytta i kliniks verksamhet. Professionell 

uppmärksamhet kan ha effektför att förhindra ångest, minska isolering, och göra det möjligt för 

anhöriga att känna meningsfullhet i att vårda. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög  

 

 

 



BILAGA D  

 

Analysöversikt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 

Subkategorier Kategorier 

Kontinuitet 

Tid 

Närvaro 

Avlösning/Avlastning 

Samordning 

Möjlighet till kontakt 

Delat ansvar 

Ssk ta över ansvar 

Avlida utan lidande 

Hjälp med medicinering 

Omvårdnadsteknisk utrustning 

Relation 

Upprätthålla rutiner 

Instrumentellt stöd 

Engagemang 

Ta kontakt 

Inte förbise 

Fråga om stöd 

Bli sedd 

Delaktighet 

Känslomässigt stöd 

Uppmuntran 

Försäkran 

Erkännande 

Lyhörd  

Önskan att avlida hemma 

Trygghet 

Närhet till viktiga objekt 

Identitet 

Emotionellt stöd 

Hjälpmöjligheter 

Prognos 

Sann och ärlig 

Förståelse för beslut 

Förbereda sig för döendet 

Den döende kroppen 

Efterlevandesamtal 

Informativt stöd 

  



BILAGA E  

 

Granskningsmall  
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