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 SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Den moderna palliativa vården har inneburit en möjlighet för anhöriga att bli mer 

delaktiga i vården av närstående, vilket har ökat patienters livskvalitet. Trots att anhöriga 

upplever en stor meningsfullhet i att ta hand om sina närstående innebär det ofta även en 

försämring i deras livskvalitet med stort emotionellt lidande. Det är av stor vikt att anhöriga 

får stöd inför den förändrade livssituationen, och det finns ett stort behov av evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder för att stötta anhöriga i nöd.  

 

Syfte: Att uppdatera kunskapsläget för hur anhörigas livskvalitet påverkas utav att vårda 

närstående med cancer i ett palliativt skede, och presentera aktuella evidensbaserade 

stödåtgärder ur ett salutogent perspektiv.  

 

Metod:  En litteraturstudie med deduktiv ansats. WHOQOL domäner och Antonovskys 

KASAM användes som teoretisk referensram i resultatanalysen.  

 

Resultat: Tolv studier genomgick granskning och analys. Resultatet visade att anhöriga oftare 

lider av psykisk ohälsa, jämfört med övriga befolkningen. Det var vanligt med ångest, 

depression, anticipatorisk sorg samt psykisk utmattning till följd av anhörigbörda och 

belastning. Interventioner i form av psykoedukativa, coping- samt existentiellt inriktade 

program har visat sig kunna reducera anhörigas mentala stress och öka deras beredskap och 

kompetens att vårda närstående. 

 

 

Slutsats: Evidens visar att anhörigas livskvalitet påverkas negativt av att vårda döende 

närstående. Interventionsstudier har gjorts  i form av psykoedukativa, coping- samt 

existentiellt inriktade program med syfte att stödja anhöriga. Dock finns det fortfarande 

alldeles för få interventionsstudier och fler modeller efterfrågas, med tanke på anhörigas 

individuella behov av stöd.   

  

  

Nyckelord: palliativ vård, intervention, cancer, anhöriga, livskvalitet    

  

 



 
 

 

 

ABSTRACT  
 

Background: With modern palliative care, its possible for relatives to be more involved in 

the care for their loved ones, wich has increased patient quality of life. Even though relatives 

often experience o great meaningfulness with their task as caregivers, it also makes an impact 

on their quality of life, resulting in caregiver distress. It is of utmost importance that 

caregivers get all the support they need when they face this new challenge - to give care to 

their loved one. There is a call for more evidence based support programs for caregivers in 

need.  
 

Objective: Knowledge update in the quality of life of caregivers of palliative cancer patients 

and to present evidencebased supportprograms from a salutogenic perspective.  
 

Method: Literature review with a deductive approach. The WHOQOL domains and 

Antonovskys sense of coherence was used as a theoretical framework in the results analysis.  
 

Results: Twelwe studies were reviewed and analysed.  Results show that caregivers more 

often experienced poor mental health compared to normative data in the population. 

Caregivers often had anxiety and depressive disorders, anticipatory grief and was 

psychologically distressed due to caregiverburden and cargegiver strain. Current science  

suggest psycho-educational-, coping skills- and existential behavioural programs 

to reduce mental stress and increase the caregiving prepardeness and competence.  
 

Conclusions: Evidence show that caregivers experience a decrease in their quality of life.  Ev

en though psycho-educational-, coping skills- and existential behavioural interventions to 

support caregivers has shown positive effects, the range of models reamins narrow in relation 

to caregiver individual needs.  
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1. BAKGRUND 

 1.1 Modern palliativ vård och livskvalitet 

Den moderna hospicerörelsen med sjukhusanknutna hemsjukvårdsteam har gett möjlighet till 

de flesta svårt cancersjuka att vårdas i det egna hemmet vilket har visat sig öka livskvaliteten 

hos dem (Hodges et al, 2005 ). Inom modern palliativ vård behandlas patienten och familjen 

som en enhet för vård (World Health Organisation, WHO) och den palliativa vårdfilosofin 

bygger på ett arbetssätt där hänsyn tas till såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

faktorer när bot inte längre är möjlig. Målet med den palliativa vården är att ge patienten god 

livskvalitet och en viktig del av vården, är att ge aktivt stöd till anhöriga, under hela vårdtiden 

och en kort tid efter patientens död (Beck-Friis & Jacobsson, 2012).    

 

I och med en alltmer kvalificerad hemsjukvård finns också möjligheten för anhöriga att bli 

mer delaktiga i svårt sjuka närståendes omvårdnad. Det finns idag 1,3 miljoner anhöriga i 

Sverige som vårdar en sjuk närstående (inte bara i palliativt skede) och sannolikheten är stor 

att man någon gång i sitt liv kommer att få vårda en närstående (Anhörigas Riksförbund, 

AHR).   

  

Trots att anhöriga ofta upplever stor meningsfullhet i att ta hand om sina svårt sjuka 

närstående, påverkar det deras livskvalitet. Med livskvalitet avses i denna studie WHOs 

holistiska  (The World Health Organization Quality of Life, WHOQOL 1995) definition av 

livskvalitet.  ”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån 

den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens 

fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och 

relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön”.  Enligt WHOQOL (1995) omfattar 

livskvalitet flera aspekter innefattande olika beteenden, tillstånd, förmågor, potential, 

subjektiva perceptioner och upplevelser. Till exempel kan smärta beskrivas som en subjektiv 

upplevelse eller erfarenhet, fatigue kan beskrivas som ett tillstånd, mobilitet kan definieras 

antingen som en funktion (förmågan att röra på sig) eller ett beteende (aktivitet). Alla aspekter 

spelar roll för den totala upplevelsen av livskvaliteten. User Manual (WHOQOL, 1998) 

beskriver vilka aspekter som ingår, uppdelade under 6 domäner (se tabell 1). 
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Tabell 1, WHOQOL domäner 
 
Fysisk 
domän 
 

Psykisk domän  
 

Grad av 
oberoende 
 

Sociala 
relationer 
 

Omgivning och miljö 
 

Andlighet, religion 
och personlig tro 
 

Smärta 
och 
obehag 
 
Energi 
och 
fatigue  
 
Sömn 
och 
vila 

Positiva känslor 
 
Tänkande, 
inlärning, minne, 
koncentration 
 
Självkänsla, 
kroppsuppfattning 
och utseende 
 
Negativa känslor 

Mobilitet,  
 
Dagliga  
aktiviteter 
 
Beroendet av 
läkemedel 
eller 
behandlingar 
 
Arbetsförmåga 

Personliga 
relationer 
 
Socialt 
stöd 
 
Sexuell 
aktivitet 
 

Fysisk säkerhet och trygghet 
 
Hemmiljön 
 
Finansiella resurser 
 
Tillgänglighet och kvalitet av 
vård och omsorg 
 
Möjligheter till nya färdigheter 
och ny kunskap 
 
Deltagande i och möjligheter 
till rekreation/fritidsaktiviteter 
 
Fysiska miljön  
(förorening/buller/trafik/klimat)  
 
Transport 
 
 

Den totala 
livskvaliteten och 
den generella 
uppfattningen av 
hälsan 
 

 (WHOQOL User Manual, 1998, s. 19; översättning) 

 

I och med en alltmer avancerad cancervård, utsätts även anhöriga för utmaningar avseende 

hantering av till exempel biverkningar av kemoterapi och strålning såsom illamående och sår. 

Patienter får även avancerade läkemedels-samt nutritionsbehandlingar hemma och uppgifter 

som förut utfördes av sjuksköterskor utförs allt mer ofta av anhöriga (Northouse, 2012). Detta 

kräver en stor tillgång till kunskap och stöd för att anhöriga ska klara av en alltmer utmanade 

vardag. I en studie med 667 anhöriga fann van Ryn et al. (2011) att nästan hälften av 

deltagarna rapporterade behov, men inte erbjöds bland annat träning för administrering av 

läkemedel, hantering av illamående och smärta hos närstående och utföra 

påklädning. Anhöriga önskade även kunskap om hur de skulle hantera närståendes 

emotionella problem (endast 50 %  kände sig säkra med att tillgodose närståendes emotionella 

behov). Anhöriga upplevde också det svårt att hantera närståendes ångest, depression och 

osäkerhet och var i behov av mer professionell vägledning.   
 

Därutöver ligger de anhörigas hälsa och behov ofta i skuggan och längst ner på 

prioriteringslistan  jämfört med patientens. Samtidigt lever anhöriga med en förberedande 

sorg –den antecipatoriska sorgen med känslor som kan pendla mellan hopp och förtivlan som 

tär ytterligare på närståendes psykiska och fysiska ork. Det är vanligt att anhöriga åsidosätter 
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sina egna behov framför närståendes samtidigt som de kan ha skuldkänslor; att inte ha gjort 

tillräckligt mycket för sina närstående (Grimby och Johansson, 2012). En svensk studie visade 

att bland femtio nära anhöriga till svårt cancersjuka, drömde många om livet före sjukdom, 

var nära till gråten och upplevde lidandet som något orättvist. Två av tre kände sig mycket 

ensamma, led av koncentrationssvårigheter och saknade intresse för dagliga aktiviteter. 

Framträdande känslor var saknad av personen före insjuknandet och ökat behov av samtal och 

stöd. Det var vanligt med ilska och irritabilitet. Samtidigt upplevde merparten att de anppassat 

sig till den nya situationen och mobiliserade kraft för att orka. (Grimby & Johansson, 2011). 

Anhöriga upplever ofta det både fysiskt och psykiskt påfrestande att fungera som vårdare. De 

lider ofta av stressrelaterade symptom såsom oro och ångest. En anhörig som vårdar en 

närstående har ett stort ansvar och att ta hand om en svårt sjuk närstående är ofta mer än ett 

heltidsjobb. Ofta har anhöriga ingen som helst erfarenhet av vård av svårt sjuka när de blir 

vårdare (Bee et al, 2008). Utan adekvat stöd och information drabbas anhöriga ofta av känslan 

att tappa kontrollen, oförmågan att fatta beslut och svårigheter att vårda den sjuka på ett 

tillfredställande sätt (Bee et al, 2008). Samtidigt visar studier på vikten av en väl förberedd 

anhörig. Studier har visat att desto tryggare anhöriga kände sig med vårdandet desto 

bättre symtomkontroll hos patienterna (Campbell et al., 2004) och patienterna spenderade 

mindre tid till sängs, hade mer energi och bättre livskvalitet när det gällde den psykiska 

domänen (Keefe et al., 2003). Därutöver underlättade anhörigas självupplevda förmåga på 

patientens läkemedelsbehandling (Lau et al., 2010). Hög upplevd självförmåga medförde 

också en minskning i anhörigas fatigue, belastning och påverkade även på anhörigas humör 

(Keefe et al., 2003).  

 

1.2 Närståendes behov  - när det "inte finns något mer att göra"  

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2001:6) bör de närstående erbjudas att delta i vården 

och själva få stöd under patientens sjukdomstid, men även efter dödsfallet. Den vanligaste 

orsaken till att personer som valt att vårdas i  hemmet önskar komma in på sjukhus handlar om 

bristande psykosocialt stöd. För att familjer ska klara av vård i hemmet är det viktigt med stöd 

och tillgång till personal dygnet runt samt möjlighet att vid behov få komma på ett vårdhem. 

Eftersom hemmet är patientens vårdmiljö och arbetsplats för närstående och 

vårdpersonal krävs tillgång till hjälpmedel; rullstolar, höj- och sänkbara 

sängar, tryckavlastande madrasser etc. Det är viktigt att de närstående kontinuerligt får 

information gällande tillgången till både emotionellt och praktiskt stöd. Personal ska 
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vid  behov kunna avlasta närstående, så att de närstående får en chans att vila ut  (SOU 

2001:6).  Dessa behov kan ofta tillgodoses genom den moderna avancerade palliativa 

hemsjukvården. Studier har visat att i jämförelse med konventionell vård lyckas avancerade 

palliativa team tillgodose fler behov hos patient och familj, ge patienter möjlighet att välja var 

de vill dö samt reducera antalet dygn på sjukhus (Hearn & Higginson, 1998).  

 

Harding et al. ( 2011) sökte i en systematisk översikt sammanfatta de interventioner som 

fanns i dagsläget för att stödja anhöriga i deras vård av närstående med cancer och 

som befinner sig i ett palliativt skede av sin sjukdom. Forskarna till studien identifierade olika 

interventionsmodeller, bland annat 1-1 psykologiska modellen (anhörig får psykologiskt 

inriktad intervention, till exempel stödjande telefonsamtal), psykologiska interventioner för 

patient/anhörig (både anhörig och närstående får psykologisk intervention), palliativ 

vård/hospice interventioner (patienter och deras anhöriga som erhåller vård från palliativa 

team eller hospice studeras avseende ex. sorg efter anhörigs död), information och 

färdighetsinterventioner (patienter och anhöriga erhåller information och utbildning som 

intervention) samt gruppinterventioner (till exempel olika psykoedukativa möten där man 

träffas i grupp). Den mest evaluerade modellen var gruppinterventionen tätt följt av 1-1 

psykologiska interventionen. Studien identifierade en snabb ökning av antalet robusta 

interventionsstudier, dock poängterades bristen på mångsidighet när det gällde modeller med 

tanke på anhörigas behov och preferenser.  

 

1.3 Aron Antonovskys hälsobegrepp som teoretisk referensram  

I litteraturstudien används Aron Antonovskys teori som referensram. Israeliska Antonovsky, 

som var professor i medicinsk sociologi, har studerat och identifierat faktorer som främjar 

hälsan . Hans betoning av det friska istället för det sjuka var banbrytande inom hälso- och 

sjukvården. Antonovsky myntade begreppet salutogen från latinets salus vilket betyder välfärd 

och grekiskans genesis (födelse) (Antonovsky, 1987; Jahren Kristoffersen, 2009).   

 

Antonovsky menade att människan har självläkande inneboende resurser som dagligen hjälper 

oss att bemästra både fysiska och psykiska utmaningar. Det centrala i Antonovskys modell är 

människans upplevelse av sammanhang; KASAM ("sense of coherence" SOC) vilket är 

avgörande för hur hen kan gå stärkt ur svårigheter. Detta är något som präglas av en 
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kontinuerlig trygghet, styrka och tillit till att det inre och yttre är något förutsägbart; att allt 

ordnar sig till det bästa möjliga (Antonovsky 1987).    

 

KASAM är en del av identiteten som byggs upp med åren (till ungefär 30-årsåldern), med 

början i  barndomens socialisering, då vi formas till den vi är genom våra erfarenheter och 

upplevelser. Balans mellan under- och överbelastning och delaktighet i beslut är viktiga 

underbyggande faktorer till denna positiva känsla av sammanhang. Begreppet sammanhang 

består enligt Antonovsky av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet . Med begriplighet 

menas att personen kognitivt ska förstå situationen hen befinner sig i. Kunskap och 

information är ledorden och ger trygghet och kontroll. Med hanterbarhet menas att personen 

ska vara delaktig i och kunna påverka sin situation, vidare ska hen ha copingstrategier. Med 

meningsfullhet och enligt Antonovsky den viktigaste komponenten, menas att personen ska 

finna någon mening i situationen, vad som anses meningsfullt kan vara väldigt individuellt  

(Antonovsky, 1987; Jahren Kristoffersen, 2009). 

Även om begreppet KASAM beskrivs som något stabilt efter 30-årsåldern så kan nya 

erfarenheter försvaga känslan och därmed är det av yttersta vikt att sjuksköterskor arbetar för 

att skapa situationer som kan främja denna känsla hos både patienter och deras anhöriga. En 

partner som plötsligt insjuknar i svår sjukdom och med vilken man delat ansvar i hemmet, kan 

vända ut och in på roller och sätta sin prägel på anhörigas livskvalitet. Livet blir sig inte likt, 

inte minst för en anhörig som börjar vårda den svårt sjuke. För att kunna klara av denna 

omställning, krävs det hos individen en stark KASAM och så kallade generella 

motståndsresurser (GMR); biologiska, materiella samt psykosociala faktorer som ger styrka 

att klara av svårigheter i livet. Det kan vara fråga om både inneboende resurser och resurser 

utifrån  (Antonovsky 1987). Sjuksköterskan kan fungera som en GMR och stötta både 

patienter och anhöriga när de upplever motstånd (här svår cancersjukdom) och främja/stärka 

deras KASAM samt fånga upp individer med låg KASAM, för att kunna hjälpa de på ett 

adekvat sätt. Antonovskys salutogena modell anses därför lämplig av författarna att utgöra 

teoretisk referensram för litteraturstudien.   

Forskarna Milberg & Strang (2006) sökte utveckla en teoretisk referensram för anhörigas 

upplevelser av den palliativa hemsjukvården baserat på en sekundär analys av fyra tidigare 

studier. En salutogen referensram tillämpades, med hälsans ursprung som fokus. Material 

samlades från intervjuer med 460 anhöriga. Studien genererade tre block utifrån hur anhöriga 

beskrev sin relation med personalen i det palliativa teamet, där första blocket bestod av fem 

generella motståndsresurser (GMR): kompetens, support, spektrum av service, kontinuitet och 
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tillgänglighet. Andra blocket bestod av två generella motståndsresurser 

och beskrev interaktioner med teamet: vara i centrum och dela vården och tredje blocket ( sex 

hälsa-sjukdom kontinuums) bestod av emotionella och existentiella konsekvenser av stöd 

genom teamet: säkerhet-osäkerhet, hopp-hopplöshet, kongruent inre verklighet - kaos, 

samhörighet - isolering, självtranscendens-känslor av otillräcklighet, bibehållet vardagsliv- 

påverkat vardagsliv.  

Forskarparet jämförde det patogena synsättet med det salutogena, relaterat till den palliativa 

vården, och pekade på hur det i den palliativa fasen blir svårare att ge god vård om man 

fortsätter ha det patogena synsättet då det inte längre finns hopp om bot. Det kan då vara 

lämpligare att sträva mot salutogena mål för vården. Forskarna menade att mycket forskning 

har utförts från det patogena perspektivet: depression, ångest och sömnlöshet. Det finns 

troligen fler viktiga ostuderade aspekter när det gäller anhörigas behov och deras studie kunde 

påvisa tanken. Känslan av trygghet framkom som en viktig del för anhöriga i mötet med det 

palliativa teamet, men denna aspekt har inte  prioriterats inom forskningen. Om den palliativa 

vården ska bedrivas på ett evidensbaserat sätt är det av stor vikt att även existentiella och 

emotionella upplevelser studeras på ett systematiskt sätt samt översätts till  teoretiska och 

vetenskapliga kontext (Milberg & Strang, 2006). 

 

1.4 Problemformulering   

Det är av stor vikt att all personal inom hela vårdkedjan besitter kunskaper i hur anhörigas 

situation kan se ut och hur det kan påverka deras livskvalitet, för att kunna bidra med adekvat 

stöd. Att främja livskvaliteten hos både patient och deras anhöriga torde anses som den 

viktigaste uppgiften inom palliativ vård.   

Vidare har forskning visat på luckor när det gäller förståelsen för anhörigas situation och 

behov och det saknas evidensbaserade riktlinjer för hur man bäst stödjer anhöriga som vårdar 

närstående med cancer. Samtidigt finns det endast ett fåtal studier som använt det salutogena 

tankesättet som referensram för sin forskning. Genom att belysa anhörigas livskvalitet och 

behov ur ett salutogent perspektiv finns det möjlighet att lyfta fram kunskap och förståelse 

som kan förbättra den palliativa vården för både patient och närstående.   

 

1.5 Syfte    

Syftet är att belysa hur livskvaliteten hos anhöriga som vårdar vuxna patienter i ett palliativt 

skede av sin sjukdom, påverkas, samt vilka omvårdnadsåtgärder, sett ur ett salutogent 

perspektiv, det finns för att underlätta för anhöriga.   



12 
 

1) Hur påverkas livskvaliteten hos anhöriga som vårdar vuxna patienter i ett palliativt skede 

av sin sjukdom?   

2) Vilka evidensbaserade metoder är beskrivna för att främja anhörigas livskvalitet 

 

2. METOD 

2.1 Design   

Metoden litteraturstudie valdes då en sammanfattning av kunskapsläget efterfrågades för att 

kunna ta fram adekvata omvårdnadsåtgärder för anhöriga som vårdar närstående med cancer i 

ett palliativt skede av sin sjukdom. Litteraturstudien bygger på att kritiskt granska och samla 

in befintlig forskning. Litteraturstudien kan enligt Polit och Beck (2010) bidra till att ge ett 

samlat perspektiv på tillgänglig forskning med både positiva och negativa aspekter.  

 

2.2 Sökstrategi  

Både kvalitativa och kvantitativa referenser söktes till denna studie för att studera ämnet i 

olika perspektiv, vilket enligt Forsberg och Wengström (2003) ökar trovärdigheten, 

Kvalitativa studier efterfrågades till frågeställning 1, dessvärre hittades inte många kvalitativa 

studier.  

Följande inklusionskriterier bestämdes vid litteratursökningen:   

Artiklar på engelska eller svenska   

Artiklar tillgängliga online   

Inte mer än 10 år gamla   

Kostnadsfria   

Originalartiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

 

Artiklar har uteslutits ur studien utifrån följande exklusionskriterier:   

Artiklar som ej svarar mot syfte och frågeställningar   

Artiklar utan omvårdnadsperspektiv  

Artiklar med låg kvalitet  

2.2.1 Databaser   

Litteratursökning har genomförts i de medicinska databaserna, PubMed och 

CINAHL.  PubMed är en gratis databas med mer än 24 miljoner artikelreferenser 

från Medline, tidskrifter och onlineböcker (PubMed, 2015). CINAHL (Cumulative Index 
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to  Nursing  and  Allied Health Literature) är en elektronisk viktig och användbar databas för 

sjuksköterskor då den är mer inriktad på omvårdnad än PubMed, och innehåller mer än 2, 2 

miljoner indexerade artikelreferenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter som 

godkänts, daterat från och med år 1981.   

  

2.2.2 Sökord   

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är det viktigt med hög sensitivitet i sökningarna 

för att fånga in alla relevanta studier och sålla bort material som inte svarar mot syfte.    

Sökorden som använts i litteratursökningen är: livskvaliet (quality of life), cancer (neoplasms, 

cancer), anhörigvårdare (caregivers), omvårdnad (nursing, nurs*), salutogenesis Antonovsky, 

palliativ (palliative) och intervention. Vid sökningarna i PubMed och CINAHL med sökorden 

noterades många artiklar som valts ut vid tidigare sökningar vilket resulterade i att det vid ett 

flertal av sökningarna inte tillkom några nya artiklar.    

Resultatet av sökningen av artiklar redovisas i tabell 2. 

Polit och Beck (2010) hävdar att ett abstract ger en bra inblick av innehållet i artikeln. Därmed 

studerades abstrakten för att göra en första sållning av artiklar.    
Tabell 2, litteratursökning   
Databas   Datum   Sökord   Antal 

träffar   

Lästa 

abstrakt   

Urval 

 1   

Motiv till 

exklusion av 

artiklar   

Urval 

2   

Artikelnum

mer   

Pubmed   151002 

  

Quality of life, 

cancer, caregiver, 

nursing   

458   140   25   Svarade ej mot 

syfte, 

inklusionskriterier 

eller låg kvalitet   

3   1,2,3   

Pubmed   150527 

  

MeshCaregivers, 

quality of life, 

neoplasms, nurs*   

269   0   0   Inga nya funna   0      

Pubmed   150527 

  

+ palliative   73   0   0   Inga nya funna   0      

CINAHL   151002 

  

caregiver, cancer, 

palliative, quality of 

life   

71   40   10   Svarade ej mot 

syfte, 

inklusionskriterier 

eller låg kvalitet   

3   5,6,7   

CINAHL   150527 

  

Quality of life, 

cancer, caregiver, 

nursing   

78   0   0   Inga nya funna   0      

Pubmed   151002 

  

Salutogenesis, 

Antonovsky   

38   1   1   Metanalys   0      

Pubmed   151012  

  

 palliative cancer, 

caregiver, 

intervention     

115      1      1   4   
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2.2.3 Manuell sökning   

Även en manuell sökning genomfördes ur referenslistor i Palliativ medicin och vård (Beck-

Friis och Strang, 2012). Titlar av intresse som hittades ur referenslistorna söktes på PubMed. 

Sammanlagd 12 artiklar valdes ut då abstrakten var lovande med tanke på studiens syfte. 

Artiklarna genomgick granskning av innehåll och kvalitet och utav dessa togs slutligen två 

med i studien (8,12).  

Då för få relevanta artiklar till frågeställning två hittats genomfördes även en manuell sökning 

i  referenslistor ur de valda artiklarna vilket resulterade i  2 nya artiklar (9,10). 

Vi sökte även studier med ett återkommande författarnamn; "Peter Hudson och" Cancer" på 

Pub Med och hittade en relevant artikel (11). 

 
  
2.3 Bearbetning och analys   
 

2.3.1 Kvalitetsanalys   

Samtliga studier granskades och kvalitetsbedömdes av båda författarna var för sig och sedan 

diskuterades kvaliteten tillsammans, utifrån två olika granskningsmallar för kvalitativa 

respektive kvantitativa studier (se bilaga 2 och 3), utformade av William, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Studier som bedömdes ha medel-och hög kvalitet inkluderades i studien 

(se tabell 3 nedan). Fyra studier föll bort på grund av låg kvalitet. 

 
Tabell 3, Kvalitet atiklar (artikelnummer) 

Kvalitet 

Hög 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Medel 1 12 

    

  

2.3.2 Resultatanalys   

I denna litteraturstudie ingår kvantitativa samt kvalitativa studier. Enligt Polit och Beck (2010) 

är det fördelaktigt att flera författare är involverade i analysen av materialet för att uppnå en 

trovärdig sanning, så kallad triangulering.  

I första steget studerades abstrakten som funnits vid sökningen av båda författarna. Abstrakt 

som inte svarade mot studiens syfte exkluderades och resultatet av urvalet jämfördes sedan 

mellan författarna. Om abstrakten var relevanta lästes studien i sin helhet. Här föll 



15 
 

metaanalyser, pilotstudier och studier som inte svarade på frågeställningarna (i flera studier 

var patienterna inte i ett palliativt skede av sin cancersjukdom) eller var mer än 10 år gamla. 

Om studien verkade svara på syfte och uppfyllde inklusionskriterierna så kvalitetsgranskades 

den enligt granskningsmallen (se bilaga 2 och 3) av William, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Studier av låg kvalitet föll bort. 

 

Parallellt utfördes även den manuella sökningen för att hitta fler relevanta studier då oväntat 

många av studierna som genererats genom sökmotorerna, fallit bort. Även studier som 

tillkommit genom den manuella sökningen analyserades med samma procedur som studier 

funna från PubMed och CINAHL, vilket slutligen resulterade i fem nya studier (8,9,10,11,12). 

Efter urval två återstod slutligen 12 studier vilka skulle genomgå resultatanalys.    

Resultatanalysen genomfördes med deduktiv ansats vilket innebär enligt Graneheim och 

Lundman (2012) att analysen sker utifrån en redan utarbetad mall, modell eller teori. Till 

skillnad från induktiv ansats där syftet är att resultatet ska leda till en hypotes (Polit och 

Beck, 2010). I enlighet med  Forsberg & Wengström (2003) sökte författarna mer djupgående 

förstå studierna samt urskilja likheter och skillnader och sedan föra en diskussion och utifrån 

den dra slutsatser.   

  

Författarna började med att sammanfatta samtliga studier och kategorisera dessa utifrån vilken 

frågeställning som besvarats. Varje artikel fick ett artikelnummer. Avslutningsvis sökte 

författarna göra en analys av resultatet utifrån WHOQOL domäner för livskvalitet samt ur ett 

salutogent perspektiv. Författarna valde att analysera resultatet för frågeställning ett utifrån 

WHOQOL domäner för livskvalitet. Det vill säga hur anhörigas livskvalitet påverkades inom 

samtliga domäner. Frågeställning två analyserades utifrån ett salutogent perspektiv och hur 

omvårdnadsåtgärderna lyckades främja anhörigas KASAM. Då studien har en deduktiv 

ansats innebar det att det resultat, när det gällde livskvalitet, som inte kunde kategoriseras 

utefter WHOQOL domäner uteslöts.  

 

Sex studier behandlade anhöriga som fick stöd utav palliativt hemsjukvårdsteam, tre studier 

behandlade anhöriga till patienter som för tillfället vårdades på sjukhus, en studie behandlade 

både anhöriga som fick stöd av palliativt hemsjukvårdsteam och anhöriga med närstående 

som för tillfället var inskrivna på sjukhus. En studie behandlade anhöriga till patienter precis 



16 
 

innan de skulle erhålla palliativt hemsjukvård. Slutligen behandlade en studie anhöriga vars 

närstående vårdades på hospice.  

Båda författarna hade en viss förförståelse för ämnet, då erfarenheter fanns av att vara anhörig 

till närstående med cancer. För att detta inte skulle prägla resultatet identifierades och 

diskuterades tidigare upplevelser att vårda en närstående med cancer. Vid 

resultatanalysen bortsågs personliga kunskaper och upplevelser inom ämnet och inget uteslöts 

på grund av detsamma. 

 

2.4 Etiska överväganden   

Kraven för god forskning ska uppnås enligt de lagar och författningar som styr och en 

forskare har ytterst själv ansvaret att forskningen är moraliskt acceptabel och av god kvalitet 

(Codex, 2010). Samtliga studier har genomgått en granskning av etisk kommitté. 

Litteraturstudie valdes som metod då frågeställningarna ansågs vara av känslig karaktär och 

skulle kräva större etiska överväganden om de skulle besvaras med hjälp av en kvalitativ 

studiedesign vilket också övervägts.    

 

3. RESULTAT   

Samtliga 12 studier är av medel till hög kvalitet. Av dessa hade två studier kvalitativ ansats 

och tio kvantitativ ansats. De inkluderade studierna presenteras i en övergripande tabell 

(Bilaga 1). Resultatet presenteras  utifrån WHOQOL domäner för livskvalitet under följande 

rubriker: fysisk hälsa, psykisk hälsa, grad av oberoende, sociala relationer, omgivning och 

miljö samt andlighet, religion och personlig tro. De evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärderna tolkades utifrån hur interventionerna lyckades främja 

anhörigas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, enligt Antonovsky (1987).   

 

3.1 Livskvalitet hos anhöriga som vårdar vuxna närstående med cancer     

3.1.1 Fysisk hälsa    

När det gällde anhörigas fysiska hälsa kom studierna fram till olika resultat. Studien  av 

Wadhwa et al. (2011) evaluerade livskvaliteten hos anhöriga som vårdar närstående med 

avancerad cancer men som ännu ej fått palliativ vård på institution eller i hemmet och kom 

fram till att anhöriga generellt mådde bra fysiskt sett (poäng 52,5 enligt SF-

36v2). Bättre än normen i USA (poäng 50 eller högre) och bättre än de resultat som 
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rapporterats i samband med palliativt hemsjukvård (poäng 46,0). Även Götze et 

al. (2014) visade  att det inte fanns någon signifikant skillnad på anhörigas fysiska hälsa (SF-

8)  jämfört med populationen i övrigt. 

  

Studien av Morishita & Kamibeppu, (2014) visade däremot att livskvaliteten hos anhöriga, 

mätt med livskvalitetsinstrumentet SF-36, gällande alla de ingående aspekterna, inklusive 

den fysiska hälsan, var sämre än riksgenomsnittet. 

Multipel regressionsanalys avslöjade att den fysiska komponenten av livskvaliteten 

(PCS) var bättre vid lägre ålder hos anhöriga, när de såg sin egen hälsa såsom god och när 

patientens ålder var lägre. Resultatet visade vidare att nöjdhet med vården inte var relaterat 

till den fysiska hälsan. Studien av Osse et  al. (2006) visade att anhöriga själv upplevde sina 

fysiska symtom - myalgi eller ledvärk (47 %) och fatigue (65 %) som vanliga problem 

(uppfattades som stora problem av 10 % eller mer av alla anhöriga). En av fem anhöriga med 

fysiska symtom såsom fatigue, myalgi och sömnproblem önskade dock ingen hjälp för dessa 

problem. Fler kvinnliga vårdare uppgav sömnproblem (71 % vs 34 % för män) och 

myalgi (64 % vs 38%) 

 

3.1.2 Psykisk hälsa    

Studien av Osse et al. (2006) visade att anhörigas rädsla för en oförutsägbar framtid 

och att acceptera patientens sjukdom var de mest prevalenta problemen med 80 % respektive 

69 % av anhöriga som upplevde dessa problem. Hopp inför framtiden (68 %), meningen med 

döden (54 %) var andra prevalenta problem. 

I samtliga studier visade resultatet på en dålig psykisk hälsa hos de anhöriga. Hudson et 

al. (2010) visade att nära hälften (44%) av alla anhöriga hade en sannolik ångest och/eller 

depressionssjukdom, Fyrtio procent  av anhöriga uppfyllde kriteriet för en sannolik 

ångestsjukdom  och 20 % för en sannolik depression. Ungefär 15 % uppfyllde kriteriet 

för anticipatorisk sorg och omkring 10 % rapporterade moderata till allvarliga nivåer av 

uppgivenhet. I enlighet med Hudson et al. (2010) visade även Götze et al. (2014) att  33% av 

anhöriga var drabbade av höga ångestnivåer och 28% av depression. Det fanns vidare ett 

signifikant samband mellan anhörigas och närståendes grad av ångest och depression. Mätt 

med alla delskalor för mental hälsa, (förutom vitalitet) var anhörigas livskvalitet betydligt lägre 

än hos befolkningen i övrigt. Studien påvisade ingen könsskillnad när det gällde psykisk 

utmattning. Makar hade högre grad av psykisk utmattning än andra vårdgivare. I genomsnitt 



18 
 

var patienterna betydligt mer deprimerade än deras anhöriga. Å andra sidan, led anhöriga mer 

av ångest jämfört med patienterna. Studien av Götze et al. (2014) visade vidare på att 

faktorer som predikterade högre grad av psykisk utmattning var ekonomisk börda på grund av 

vård av närstående, brist på socialt stöd, och att vara maka/ make till närstående.  

Även Wadhwa et al. (2011) visade att anhörigas mentala hälsa (MH) var  lägre än normen i 

USA. Multipel regressionsanalys avslöjade att bättre livskvalitet (QOL) hos anhöriga 

var relaterat med bättre mental hälsa(MH) hos anhöriga. Studien visade också att 

en sämre mental hälsa (MH) var relaterat med kvinnligt kön, sämre emotionellt välbefinnande 

hos närstående, fler timmar anhöriga spenderade åt att vårda närstående och ändringar i 

arbetssituationen.  

 

Hudson et al. (2010) visade att kvinnor rapporterade större anticipatorisk sorg jämfört med 

männen. Att vara sammanboende med närstående var relaterat med större anticipatorisk sorg.      

Vidare visade resultatet att vårda maka/make var relaterat med större anticipatorisk sorg 

jämfört med att vårda en förälder. Anhörigas nuvarande hälsa var också relaterat till den 

anticipatoriska sorgen;  större sorg predikterade sämre hälsa. Samma studie visade att desto 

bättre självupplevd förmåga som vårdare, desto större var den anticipatoriska sorgen. Vidare 

var större påverkan på anhörigas schema relaterat med högre ångestnivåer  hos anhöriga. Det 

visade sig också att anhöriga med bättre självupplevd förmåga som vårdare även hade 

mer ångest. Dessutom var större påverkan på anhörigas schema och lägre grad 

av optimism  hos anhöriga relaterat med högre grad av depression hos anhöriga. Slutligen 

visade studien att desto bättre självupplevd förmåga som vårdare desto högre grad 

av depression. Sömnlöshet visade sig vara relaterat till högre grad av uppgivenhet hos de 

anhöriga. Anhöriga som hade en sannolik ångest och /eller depressionssjukdom rapporterade 

också högre grad av anticipatorisk sorg. 

 

Studien av Hudson et al. (2010) visade vidare att allvarliga finansiella problem i 

bakgrunden var relaterat till högre grad av uppgivenhet hos anhöriga. Större påverkan på 

schemat, hälsopåverkan och dysfunktionella familjeförhållanden samt sämre kompetens 

och lägre grad av optimism var relaterat med högre grad av uppgivenhet.  

 

I studien av Morishita & Kamibeppu (2014) var den mentala komponenten av livskvaliteten 

(MCS) bättre när anhörigas ålder var högre. Den mentala hälsan var också bättre när anhöriga 
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uppfattade sin egen hälsa såsom god i överenstämmelse med fynd gjorda av Wadhwa et al. 

(2001).  Detta stämde också när närstående inte var make/maka.  

 

Morishita & Kamibeppu (2014) visade att nöjdhet gällande stödet från läkare och 

sjuksköterskor hade inverkan på den mentala komponenten (MCS) av livskvaliteten. Desto 

nöjdare anhöriga var beträffande stödet, desto bättre mental hälsa rapporterade dem. 

Därutöver hade anhöriga som rapporterade lägre grad av "familjebelastning" och  högre grad 

av nöjdhet beträffande " psykoexistentiell vård" bättre mental hälsa.   

 

 
I studien av Carlander et al. (2010) kom forskarna fram till att tre mönster karaktäriserade de 

anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i hemmet. Dessa bildade ett centralt tema -

en modifierad självbild med utmanade ideal, tänjda gränser och ömsesidigt beroende.   

Utmanade ideal beskrevs som att i vissa situationer kände de anhöriga inte igen sig själva, 

trötthet kunde till exempel manifestera sig såsom ilska mot andra familjemedlemmar och 

förbjudna tankar såsom att vilja utöva våld mot andra familjemedlemmar. Anhöriga upplevde 

också känslor av otillräcklighet. "Förbjudna tankar" kolliderade med idealen om att vara en 

bra vårdare. Anhöriga uttryckte även känslor av tristess och rastlöshet. Känslor av 

otillräcklighet kunde upplevas när till exempel hälso-och sjukvårdspersonal ansåg att anhöriga 

hade kunskap inom ett område som de själva inte tyckte sig ha kunskap inom.   

 
Tänjda gränser beskrevs som att anhöriga var tvungna att tänja på sina gränser när det gällde 

intimitet och privata sfär. Detta var kopplat till hur nära de ansåg sig kunna vara sina döende 

närstående och i vilken utsträckning de kunde tänja på de naturliga gränserna för relationen. 

Tänjda gränser uppstod till exempel i samband med vård av cancersår och trycksår. Anhöriga 

upplevde att den konstanta närvaron av kroppen påverkade deras vokabulär; de var tvungna 

att släppa efter för tillåtna saker att prata om såsom intima kroppsdelar. Anhöriga beskrev 

också känslan att vilja fly emotionellt, och en anhörig beskrev hur hon funderade på att dricka 

sig full för att döva tankarna och känslorna när hon inte kunde utstå mer. När döden närmade 

sig upplevde anhöriga att det var skönt att vara tillsammans och att dela tankar och känslor 

med den döende. Emellertid kunde det inte alltid uppfyllas och det framgick att gränser 

nåddes där man inte längre kunde dela tankar som förut på grund av rädslan att prata om 

döden. Anhöriga beskrev också positiva aspekter av den modifierade självbilden till 

exempel att de uppskattade livet mer och kände sig "mer levande".   
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3.1.3 Grad av oberoende    

Studien av Wadhwa et al. (2011) visade att hälften av anhöriga som vårdade närstående 

arbetade och 25 % hade en förändring i arbetssituationen efter närståendes diagnos. Anhöriga 

vårdade sina närstående i genomsnitt 3,5 timmar per dag. Kvinnor spenderade lite mer tid till 

att vårda i jämförelse med männen. (3,7 kvinnor, 3,3 män).  

I Carlander et al. (2010) intervjuer med anhöriga beskrev de anhöriga ett ömsesidigt beroende i 

relationen med sina närstående. Alla anhöriga beskrev att vårdandet av den närstående 

upplevdes som något naturligt - de hade inget annat val än att ge vård och det gav dem en 

möjlighet att vara nära en älskad familjemedlem. Anhöriga upplevde sig själva vara 

huvudsakligen ansvariga för vården av sin närstående som blivit mer och mer beroende i 

relationen. Det beskrevs som en komplex och krävande situation och en strategi anhöriga 

beskrev var att flytta fokus från sig själv och mot närstående. Men när den närståendes behov 

var prioriterade upplevde de anhöriga också att de egna behoven undertrycktes till viss 

del. Ibland upplevde anhöriga det svårt att urskilja närståendes upplevelser från sina egna när 

de pratade om det dagliga livet.   

   

3.1.4 Sociala relationer    

En kinesisk longitudinell studie av Leow et al. (2014) visade att anhöriga som vårdade 

närstående med hjälp av palliativt team, i genomsnitt hade 2,24 personer som gav stöd vid 

studiens början och vid tvåmånaders-uppföljningen. Stödet gavs bland annat i form av hjälp att 

slappna av, acceptera de anhöriga, finnas där när de känner sig nere, och trösta när de känner 

sig ledsna. Socialt stöd erhölls mestadels genom vänner (32,3 %) följt av syskon (26,6 %) och 

barn (14,8 %). Demografisk data ur studien avslöjade att 53,8 % av anhöriga hade hemhjälp 

som hjälpte de med vården av närstående samt hushållet; vilket är vanligt i Kina och där det är 

prisvärt jämfört med andra länder. Detta kan reducera anhörigbördan.  
 

Endast 2,5 % rapporterade stöd av hälso-sjukvårdspersonal men anhöriga visade sig vara 

generellt nöjda med det sociala stödet. Nöjdhet med stödet var relaterat med antal personer 

som gav stöd. Kvinnor, gifta, anhöriga med kroniska sjukdomar, högre ålder hos anhöriga och 

närstående, och anhöriga som rapporterade högre grad av andlighet, var mer nöjda beträffande 

sociala stödet. Anhöriga med högre utbildning och som tillhörde en religion visade sig ha fler 

stödpersoner. 
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Enligt studien a Götze et al. (2014) var det nästan ingen av de anhöriga som deltog i studien 

som erhöll professionellt psykologiskt stöd.  Det var 17,1 %  av anhöriga som rapporterade att 

de saknade socialt stöd.  Anhöriga som uppgav stöd under den senaste månaden,  hade 

fått det från familj (90 %) och vänner (70 %) i likhet med studien av Leow et al. 

(2014). Sjuttiofem procent hade fått stöd av palliativt team och 2/3 hade fått psykosocialt stöd 

från husläkaren samt endast  5 % hade fått professionellt stöd från psykolog. 

 

3.1.5 Omgivning och miljö   

 

Enligt studien av Osse et al. (2006) där anhörigas behov identifierades med hjälp av ett 

instrument; Palliative Care Questionnaire-Caregiver form, så önskade mer än hälften av 

anhöriga mer information såsom information relaterat till närståendes progressiva sjukdom 

och hur hantera situationen, alternativmedicin, dödshjälp (notera studie från Nederländerna 

där dödshjälp erbjuds), praktiska problem och nutrition.  Yngre vårdare upplevde det svårare 

att hantera närståendes smärta och rapporterade finansiella problem och svårigheter med att 

fortsätta med sina sociala aktiviteter som förut. 

En av fyra anhöriga hade önskat få mer professionell uppmärksamhet när det gällde problem 

relaterat till deras färdighet som informella vårdare. Tjugofem procent önskade mer kunskap 

om de fysiska tecken som man skulle uppmärksamma hos närstående och  21 % önskade mer 

kunskap om hur hantera närståendes smärta. Tjugotre procent ville ha mer professionell 

uppmärksamhet inför deras behov av skriftlig information. Anhöriga ville också relativt ofta 

ha mer uppmärksamhet för problem gällande vårdkvaliteten: svårigheter att koordinera vården 

given av professionerna (22 %) få hjälp av olika nämnder (22 %) och få en second opinion 

från en annan läkare (21 %).  Sjutton procent hade uppskattat mer uppmärksamhet inför de 

extra utgifter de hade, nio procent önskade mer uppmärksamhet relaterat till reducerad 

inkomst.  Fler kvinnor upplvede problem med transport av närstående ( 29 % vs 5 %). Män 

upplevde det svårare att koordinera vården (66 % vs 35 % för kvinnor), och fler ville ha info 

om dödshjälp (74 % vs 36 %).   
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3.1.6 Andlighet, religion och personlig tro    

 

Leow et al. (2014) från Kina lyckades med en longitudinell ansats visa att anhörigas andligt  

relaterade interaktioner ökade från studiens start och två månader framåt (parad t-test, t=2,33, 

P=0,001). Multivariat regressionsanalys visade att anhöriga som tillhörde en religion hade 

bättre livskvalitet (QOL).  

Andligheten (Spiritual Perspective Scale, SPS) vid studiens början beräknades såsom 

tillfredställande. Deskriptiv data avslöjade en ökning i andligheten generellt vid uppföljningen 

men detta nådde ej statistisk signifikans. Deskriptiv data visade även en ökning av andligt 

relaterade interaktioner och andliga åskådningar över tid.   

 

Jämfört med befolkningen hade anhöriga oftare andliga åskådningar; både vid studiestart och 

uppföljning, vilket enligt de kinesiska forskarna tydde på deras ökade medvetenhet om sitt 

innersta själv och känslan av tillhörighet till ett högre väsen.   

Icke-Kinesiska anhöriga, anhöriga med religion, anhöriga som deltagit i palliativt 

hemsjukvård under längre tid och närstående med religion hade högre grad av andlighet. 

Resultat tydde på att anhöriga engagerade sig mer i andligt relaterade aktiviteter när deras  

livskvalitet blev sämre. 

 

3.2  Evidensbaserade åtgärder med syfte att stödja anhöriga som vårdar närstående med 

cancer -  att främja begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet   

 
Fem studier som svarade på den andra frågeställningen var RCT-studier med syfte att på ett 

eller annat sätt främja anhörigas livskvalitet genom att förbättra deras begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet relaterat till att vårda närstående.  
 

Genom en psykoedukativ intervention lyckades Hudson et al. (2014) reducera graden av 

psykisk utmattning hos anhöriga till närstående med avancerad cancer och som erhöll 

avencerad palliativ hemsjukvård. Interventionen syftade till att öka anhörigas copingförmåga 

med antagandet att desto mer kapabel den anhöriga är eller desto mer resurser finns till dennes 

förfogande för att bemästra olika situationer kan adaptiva beteenden ses. Anhöriga skulle få 

resurser såsom känslor av beredskap, kompetens, adekvat skräddarsydd information, färre 

otillfredställda behov och fokus på postiva aspeter av vårdarrollen, i syfte att öka det pyskiska 

välbefinnandet. Anhöriga fick en egen stödsjuksköterska för att hjälpa hemsjukvården med att 
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bedöma behov och upprätta en vårdplan. Sjuksköterksan sökte även identifiera resurser och 

positiva aspekter av vårdandet. Tanken var också att förbereda anhöriga inför närståendes död 

och sorgeprocessen. Anhöriga fick även skriftlig information om strategier och resurser. 

Graden av psykisk utmattning mättes för att evaluera interventionseffekter och det visade sig 

att den kunde reduceras över tid, med ett hembesök och tre telefonsamtal. Interventionen 

nådde statistisk signifikans jämfört med kontrollgruppen och gruppen med två hembesök och 

två telefonsamtal. Resultatet visade vidare signifikanta skillnader för ålder och kön. Yngre 

anhöriga och kvinnor rapporterade högre grad av psykisk utmattning och åtta veckor efter 

närståendes död ökade graden av psykisk utmattning i kontrollgruppen signifikant mer än den 

ökade i interventionsgruppen med ett hembesök och tre telefonsamtal.   

 

Även Holm et al. (2015) psykoedukativa interventionsgrupp sökte öka anhörigas beredskap att 

vårda närstående med hjälp av tre tvåtimmars- gruppsessioner, en gång i veckan, baserat på en 

manual efter en teoretisk referensram av Andershed och Ternestedt (2001). Ramverket 

förklarar anhörigas involvering i den palliativa vården av närstående och fokuserar på ”att 

veta”, ”att vara” och ”att göra”. Att veta innebär att vara medveten om närståendes allvarliga 

sjukdom och vårdarrollen. Att veta vad som kan förväntas och vad som kan göras. Att vara är 

relaterat till hur anhöriga hanterar sina egna och närståendes känslor. Att göra täcker de 

praktiska aspekterna av vårdandet och inkluderar diverse aktiviteter. 

I gruppen, lett av läkare, sjuksköterska och socialarbetare/präst diskuterades följande 

ämnen: palliativ diagnos, symtomlindring, daglig vård, nutritionsproblem, stöd och  

existentiella frågor. Med  interventionen lyckades forskarna öka anhörigas begriplighet 

och hanterbarhet. Resultatet visade nämligen på kortsiktiga effekter;  

signifikant ökad beredskap och kompetens sågs hos anhöriga när det gällde 

att vårda närstående från start till interventionens slut, jämfört med kontrollgruppen. Däremot 

lyckades de inte främja anhörigas meningsfullhet i lika stor grad då inga signifikanta effekter 

uppnåddes i belöningar att vårda, anhörigbörda, självupplevd hälsa eller ångest och 

depression. Interventionen resulterade även i långsiktiga (två månader efter interventionens 

slut) och signifikanta effekter på beredskap att vårda  jämfört med kontrollgruppen. Notera att 

vid studiens start mådde anhöriga generellt bra (både i kontrollgrupp och 

interventionsgrupp) och rapporterade låga till måttliga grad av anhörigbörda, ångest och 

depression och hög grad av självupplevd hälsa. Författarna till studien ansåg att det fanns en 

risk att mer utsatta individer inte vill delta i denna typ av intervention.   
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Walch et al. (2007) sökte även dem, med hjälp av en edukativ intervention evaluera effekten 

av extra stöd för anhöriga till närstående som erhöll vård från specialiserade palliativa 

hemsjukvårdsteam, och led av psykisk utmattning. Interventionen bestod utav 6 veckovisa 

stödjande hembesök ämnade att minska anhörigas grad av psykisk utmattning genom att öka 

deras begriplighet och hanterbarhet. Stödet gavs av en sjuksköterska som gjorde en 

omfattande utredning av anhörigas behov. Frågor gällande dåtid, nutid och framtid 

diskuterades. Råd, information och emotionellt stöd gavs där så behövdes. Mötena fortsatte 

även efter att närstående gått bort. Sjuksköterskan såg till att alla domäner för anhörigas  

behovsområden tillgodosågs: vård av närstående, fysisk hälsa, möjlighet till avlastning, 

planering inför framtiden, psykisk hälsa, relationer och nätverk, relation med hälso-och 

sjukvården samt andra instanser för stöd samt ekonomi. 

Resultatet visade att hos ungefär 1/3 av anhöriga reducerades graden av psykisk 

utmattning under tröskelvärdet (5/6) mätt med General Health Questionnaire (GHQ). Detta 

gällde dock både interventionsgrupp och kontrollgrupp.   

Graden av psykisk utmattning i interventionsgruppen hade minskats vid fyra- och nio-veckors 

uppföljningen men ökade igen vid tolvveckors uppföljning. Även om interventionsgruppen 

verkade uppleva större förbättringar uppnådde det inte statistiskt signifikans. Inga skillnader 

sågs på sorg eller nöjdhet med vården 4 månader efter närståendes död. Forskarna intervjuade 

även de anhöriga och det visade sig att den mest värdesatta aspekten relaterat till nöjdhet 

med vården var extra emotionellt support. Färre anhöriga rapporterade värdet av ytterligare 

information, råd och praktisk och ekonomisk hjälp. En femtedel av de intervjuade kände att 

interventionen kom försent i den palliativa fasen och en 1/3 önskade fler sessioner med 

rådgivaren.   

 

Däremot lyckades McMillan et el. (2005) med hjälp av en copingintervention för ahöriga till 

närstående på hospice, förbättra anhörigas livskvalitet (QOL) 

samt minska anhörigbördan relaterat till patientsymtom och anhörigsysslor genom att öka 

deras begriplighet och hanterbarhet.  Utöver standard hospice vård fick de lära sig en 

problemlösningsmetod av en interventionssjuksköterska. Metoden skulle hjäpa de att bedöma 

och hantera närståendes symtom. Modellen Family COPE användes som koncept och består 

av fyra komponenter: Kreativitet - att se problem ur olika perspektiv för att utveckla nya 

strategier till att lösa vårdarrelaterade problem, exempelvis ”Vad kan jag göra för att 

distrahera pappa från smärtan?”. Optimism - att ha en positiv men realistisk attityd inför 
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problemlösningsprocessen, exempelvis ”Jag tror att jag kan hjälpa pappa med smärtan”.  

Planera - sätta upp realistiska mål och ligga steget före, exempelvis ”Hur kan jag förbereda 

pappa inför släktmiddagen”. Expertinformation - när söka professionell hjälp och vad kan 

man göra själv?, exempelvis ”var vänder jag mig för att få hjälp med pappas smärta? 

Skattning av symtom ingår i den sistnämnda komponenten då det är viktigt att veta när 

professionell hjälp behövs.  

Genom COPE-interventionen lärde sig anhöriga att bättre tolerera närståendes symtom såsom 

smärta, förstoppning och bättre klara av sysslor som att ge personlig vård. I en 

jämförelsegrupp som fick emotionellt stöd istället för COPE-support, fann man inga 

signifikanta effekter på de studerade variablerna (QOL, anhörigbörda, coping, förmåga att 

hantera situationer relaterat till att ta hand om närstående) jämfört med bara 

standardvård vilket tydde på att enbart emotionellt stöd kan i sig vara uppskattat hos anhöriga 

men verkar vara ineffektivt när det gäller att förbättra livskvalitet och minska anhörigbörda 

relaterat till närståendes symtom.   

 

Fegg et el. (2012) sökte även dem med existentiell beteendeterapi minska den mentala stressen 

och öka livskvaliteten (QOL) hos anhöriga till palliativa närstående.  

EBT bestod av 6 gruppsessioner, totalt 22 timmar med en beteendeterapeut. Det första mötet 

var en introduktions- och lära känna varandra-möte. Under andra mötet behandlades ämnena 

döden, sorg och mindfullness utövades (deltagarna fick en CD-skiva med övningar och 

uppmuntrades till att utöva mindfullness 2 gånger om dagen i minst 5 minuter). Under tredje 

mötet lärde deltagarna sig att aktivera resurser och finna mening i att hantera olika situationer. 

Fjärde mötet behandlade stresskontroll och att ta hand om sig själv. Under femte mötet 

diskuterades personliga värden för reorientering. Sjätte mötet: säga adjö och nya steg. Vid 

inledningen av varje session gavs de anhöriga möjlighet att diskutera individuella existentiella 

frågor/problem såsom närståendes förestående död, sin egen dödlighet, hantera ensamhet och 

isolering och meningen med livet.   

Mätningar av interventionens effekt gjordes vid studiens start, pre-och postintervention samt 

efter 3 och 12 månader. Det förelåg ingen signifikant förväntad effekt mellan baslinje och 

preintervention men en trend mot större ångest i EBT-gruppen. Vid postintervention-

uppföljningen rapporterade deltagarna att de utövade formell mindfullness 3,4±3,8 

gånger/vecka och informell mindfullness 5,7±9,2 gånger/vecka. Existentiell beteendeterapi 

lyckades främja anhörigas KASAM i viss utsträckning. EBT gav medel till stor effekt på 
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ångest (BSI) och livskvalitet (QOL) (SWLS, WHOQOL-BREF, QOL-NRS). Inga signifikanta 

skillnader sågs på somatisering, och en trend observerades för depression. Multivariatanalys 

mellan pre och 12 månader visade signifikans. Efter 1 år visade EBT måttliga effekter på 

depression (BSI) och livskvalitet (QOL-NRS), och små effekter på livskvalitet mätt 

med WHOQOL-BREF och SWLS (se bilaga 1 för förklaring av förkortningar). Ingen 

effekt sågs på ångest och somatisering (BSI). Vidare hade EBT -deltagare signifikant mindre 

negativ affekt och tendens till mer positiv affekt när man jämförde mätningar vid pre- och 

postintervention.  Vid tremånaders uppföljning fanns en trend åt samma håll men nådde ej 

signifikans. Vid 12-månaders uppföljning fanns signifikant mindre negativ affekt och en trend 

till positiv affekt i EBT jämfört med kontrollgruppen.   
 

 

 4. DISKUSSION 

 

Tolv studier genomgick granskning och analys. Resultatet visade att anhöriga oftare lider av 

psykisk ohälsa, jämfört med övriga befolkningen. Det var vanligt med ångest, 

depression, anticipatorisk sorg samt psykisk utmattning till följd av anhörigbörda och 

belastning. Interventioner i form av psykoedukativa program, existentiell 

beteendeterapi samt copinginriktade program, har visat sig kunna reducera anhörigas mentala 

stress och öka deras beredskap och kompetens att vårda närstående. 

  

 4.1 Resultatdiskussion   

4.1.1 Livskvalitet 

 Resultat visade på att den fysiska hälsan var bättre hos yngre vårdare och när närståendes 

ålder var lägre (Morishita & Kamibeppu, 2014) och sämre när anhöriga vårdade fler (Götze et 

al. 2014;  Morishita & Kamibeppu, 2014;  Wadhwa et al., 2011). En av fem anhöriga med 

fysiska symtom såsom fatigue, myalgi och sömnproblem önskade ingen hjälp för dessa 

problem vilket kan tolkas som att trots att anhöriga upplever motstånd i samband med 

vårdandet av närstående, besitter de på inneboende resurser till att hantera dessa problem 

själva enligt Antonovskys teori om KASAM. 

 

I en studie fann man anmärkningsvärt att livskvaliteten beträffande fysisk hälsa var högre än 

normen (Wadhwa et al. 2011). I denna studie mättes anhörigas fysiska hälsa vid inledningen 
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av palliativ vård. Anhörigbördan kan ha varit lättare relaterat till närståendes sjukdom och 

fysiska funktionsförmåga. 

Det kan även bero på att anhöriga skattar sin fysiska hälsa högre än övrig befolkning med 

tanke på att de lever med en allvarligt sjuk närstående och ser sin egen fysiska hälsa i skuggan 

av den närståendes sjukdom. Anhöriga kan också uppleva det som själviskt att klaga på sin 

egen hälsa med tanke på att de inte ser det så allvarligt som de 

ser på sin närståendes försämrade fysiska hälsa. 

 

När det gällde den psykiska hälsan visade samtliga studier på  att anhöriga som vårdar 

närstående  med cancer, ofta mår sämre än befolkningen i övrigt (Hudson et al. 2010; Götze et 

al. 2014; Wadhwa et al. 2011). De lider ofta av ångest och depression  (Hudson et al. 2010; 

Götze et al. 2014) i likhet med de fynd gjorda i tidigare studier (Bee et al, 2008). Det framkom 

också att anhöriga kände anticipatorisk sorg för sin döende närstående. Sorgen var större när 

anhöriga led av ångest och depression (Hudson et al., 2010). Den dåliga psykiska hälsan hos 

anhöriga kan diskuteras i ljuset av KASAM genom att reflektera över om dessa 

anhöriga hade svårigheter när det gällde begripligheten, hanterbarheten eller 

meningsfullheten i denna omvälvande livshändelse. Det kan diskuteras om huruvida hälso-

och sjukvården lyckats tillgodose anhörigas behov av samtal och stöd. Det skulle vara 

intressant att studera anhörigas hälsa utifrån hur de bedömer sin KASAM. Finns det en 

relation mellan psykisk ohälsa hos anhöriga och deras känsla av sammanhang? Tidigare 

studier har visat bland annat att hög upplevd självförmåga att vårda medförde en minskning i 

anhörigas fatigue, belastning och påverkade även på anhörigas humör (Keefe et al., 

2003). Resultat här visade tvärtemot att desto bättre upplevd självförmåga som vårdare, desto 

större var den anticipatoriska sorgen och det medförde också mer ångest och depression. Kan 

det vara så att desto mer anhöriga blir involverade och engagerade i vården, desto starkare blir 

deras anknytning till närstående och därmed svårare att acceptera en förestående upplösning 

av denna anknytning? Samtidigt visar studien av Osse et al. (2006) att det finns ett behov av 

stöd när det gäller begripligheten och hanterbarheten att vårda: en av fyra anhöriga önskade 

sig mer professionell uppmärksamhet när det gällde problem relaterat till deras färdighet 

som informella vårdare. Tjugofem procent önskade mer kunskap om de fysiska tecken som 

man skulle uppmärksamma hos närstående och  21 % önskade mer kunskap om hur hantera 

närståendes smärta.   
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Det framkom i resultatet tre mönster som karaktäriserade de anhörigas upplevelser av att 

vårda en närstående i hemmet. Dessa bildade ett centralt tema -  en modifierad självbild 

med utmanade ideal, tänjda gränser och ömsesidigt beroende. Detta kan tolkas som att 

anhöriga besitter på inneboende egenskaper och resurser, redo att hjälpa dem med den nya 

situationen; att vårda en sjuk närstående och allt vad det innebär; en vardag präglad av både 

svårigheter och meningsfullhet.  Men återigen - att leva med tanken att förlora sin närstående i 

en nära förestående framtid, och behöva upplösa denna anknytning till en kär familjemedlem 

som man så ömt vårdat under en lång tid kan öka graden av ångest och depression. Förmågan 

och viljan att vårda är inte alltid ekvivalent med en bra mental hälsa. Anhöriga kan ha 

adekvata copingstrategier och en stark KASAM men känslorna inför att förlora en kär 

familjemedlem kan inte undermineras, anhöriga ska tillåtas ge utlopp för sina känslor i en 

naturlig process. En försämrad mental hälsa kanske är en naturlig del av sorgeprocessen. Att 

hjälpa anhöriga mot den "friska" sidan av hälsa-sjukdom kontinuumet och finna 

meningsfullhet skulle kunna vara en lämplig strategi. 

  

Studien av Götze et al. (2014) visade att faktorer som predikterade högre psykisk utmattning 

var ekonomisk börda på grund av vård av närstående och brist på socialt stöd. Studien av Osse 

et al. (2006) visade vidare på att yngre vårdare rapporterade fler finansiella problem Även 

studien av Hudson et al (2010) visade att allvarliga finansiella problem i bakgrunden var 

relaterat till högre poäng för anhörigas känsla av uppgivenhet. Större påverkan på 

schemat, hälsopåverkan och dysfunktionella familjeförhållanden samt sämre kompetens 

och lägre grad av optimism var relaterat med starkare känsla av uppgivenhet. Resultat 

(Morishita & Kamibeppu, 2014) visade att anhöriga som rapporterade lägre grad 

av "familjebelastning" också hade bättre mental hälsa. 

Den palliativa vården lyckas inte alltid främja anhörigas begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet när så är nödvändigt. Det verkar vidare föreligga ett behov av både praktiskt 

och emotionellt stöd. Anhöriga tycks vara i behov av avlastning från vårdandet och det är upp 

till den palliativa vården att anordna detta. Detta kan stödjas ytterligare med tanke på dem 

fynd av Morishita & Kamibeppu (2014) som visade att nöjdhet gällande stödet från 

sjuksköterskor hade inverkan på den mentala komponenten av livskvaliteten. Desto nöjdare 

anhöriga var beträffande stödet, desto bättre mental hälsa rapporterade dem.  
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Resultat visade på att högre ålder (jämfört med att låg ålder predikterade bättre fysisk hälsa) 

predikterade bättre mental hälsa samt att inte vårda fler än en närstående (Morishita & 

Kamibeppu, 2014; Hudson et al. 2010). Sämre mental hälsa var associerat med att vara 

make/maka (Götze et al., 2014, Morishita & Kamibeppu, 2014). Att vara äldre och utsättas för 

den belastning det kan vara att vårda närstående torde sätta sin prägel på den mentala 

hälsan. En förklaring till varför äldre ändå skattar sin hälsa bättre än de yngre, kan vara att 

äldre upplever det mer "naturligt" att utsättas för påfrestningar i form av till exempel 

sjukdomar, i det stadie i livet de är, och därmed tenderar att skatta sin hälsa bättre. Att yngre 

anhöriga har sämre mental hälsa kan bero på att de utsätts för mer påfrestningar då de 

fortfarande ofta arbetar, tar hand om barn osv. Wadhwa et al. (2011) studie visade att kvinnor 

hade sämre mental hälsa vilket kan bero på att kvinnor oftare tar hand om närstående och 

därmed utsätts för större påfrestningar. Det kan även bero på den roll kvinnor har i samhället 

med allt vad det innebär att ta hand om hem och barn och samtidigt arbeta. Kvinnor kanske 

förväntas ha en mer "vårdande" roll jämfört med männen. och samtidigt inte får uppskattning 

för sina prestationer i lika hög grad som männen.  

 

  

4.1.2 Evidensbaserade åtgärder 

 

Interventionsstudierna visade att anhörigstöd i form av utbildning, copingstrategier och 

existentiellt stöd, i linje med de interventioner presenterade i den systematiska översikten av 

Harding et al. (2011), kunde förbättra anhörigas livskvalitet, och minska den stress som var 

relaterat till den belastning som det innebar att vårda en närstående. Detta styrker studiens 

referensram: att främja anhörigas KASAM och deras begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i deras vardag att vårda en närstående. Psykoedukativa interventionen av 

Hudson et al. (2014) syftade till att öka anhörigas copingförmåga med antagandet att desto 

mer kapabel den anhöriga är eller desto mer resurser finns till dennes förfogande för att 

bemästra olika situationer kunde adaptiva beteenden ses. Anhöriga skulle få resurser såsom 

känslor av beredskap, kompetens, adekvat skräddarsydd information, färre otillfredställda 

behov och fokus på postiva aspeter av vårdarrollen, i syfte att öka det pyskiska 

välbefinnandet. Genom en stödsjuksköterska som anhörigas generella motståndsresurs (GMR) 

och relativt få möten (ett hembesök och några telefonsamtal) kunde anhörigas psykiska 

utmattning reduceras över tid. 
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Även Holm et al. (2015) psykoedukativa gruppintervention lyckades öka anhörigas beredskap 

och kompetens till att vårda närstående med hjälp av tre tvåtimmars-gruppsessioner, en gång i 

veckan, baserat på en manual efter en teoretisk referensram av Andershed och Ternestedt 

(2001). Ramverket förklarar anhörigas involvering i den palliativa vården av närstående och 

fokuserar på ”att veta”, ”att vara” och ”att göra”. Effekterna styrker vidare tanken att ge 

anhöriga den kunskap, stöd och resurser de efterfrångar för att kunna vårda närstående på ett 

tillfredställande sätt. Walch et al. (2007) edukativa intervention i form av extra stöd till 

psykiskt utmattade anhöriga till närstående som erhöll vård från specialiserade palliativa 

hemsjukvårdsteam visade däremot inga signifikanta effekter jämfört med kontrollgruppen 

som erhöll standardvård. De stödjande hembesöken utförd av sjuksköterska, syftade till att 

minska anhörigas grad av psykisk utmattning, genom att öka 

deras begriplighet och hanterbarhet, med hjälp av rådgivning, information och emotionellt 

stöd. Resultatet visade att hos ungefär 1/3 av anhöriga reducerades graden av psykisk 

utmattning under tröskelvärdet både i interventionsgrupp och kontrollgrupp. Faktum att 

anhöriga uppgav att de önskade mer sessioner och att stödet kom försent i den palliativa fasen 

visar vikten i att stödåtgärder sätts in i tid och att det utarbetas en plan för hur anhörigstödet 

ska ges direkt när vården övergår till palliation. 

Däremot lyckades McMillan et el. (2005) med hjälp av en copingintervention för anhöriga till 

närstående på hospice, förbättra anhörigas livskvalitet (QOL) 

samt minska anhörigbördan relaterat till patientsymtom och anhörigsysslor genom att öka 

deras begriplighet och hanterbarhet.  Problemlösningsmetoden som lärdes ut av en 

interventionssjuksköterska bestod av komponenterna: kreativitet, optimism, planering och 

expertinformation. Genom COPE-interventionen lärde sig anhöriga att bättre tolerera 

närståendes symtom såsom smärta, förstoppning och bättre klara av sysslor som att ge 

personlig vård. I en jämförelsegrupp som fick emotionellt stöd istället för COPE-support, fann 

man inga signifikanta effekter på QOL, anhörigbörda och coping jämfört med bara 

standardvård vilket tydde på att enbart emotionellt stöd verkar vara ineffektivt när det gäller 

att förbättra livskvalitet och minska anhörigbörda relaterat till närståendes symtom. Detta 

styrker vidare tanken att främja anhörigas KASAM genom att hjälpa dem med att begripa, 

hantera och finna mening i situationen.  

 

Fegg et el. (2012) existentiella beteendeterapi lyckades minska den mentala stressen och öka 

livskvaliteten (QOL) hos anhöriga till palliativa närstående.  
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EBT bestod av 6 gruppsessioner lett av en beteendeterapeut. Ämnen som behandlades var 

döden och sorgen. Mindfullness utövades, resurser aktiverades och anhöriga fick hjälp med 

att finna mening i att hantera olika situationer. Andra ämnen som behandlades var 

stresskontroll och självvård. Diskussioner fördes gällande individuella existentiella 

frågor/problem såsom närståendes förestående död, anhörigas egen dödlighet, hantering av 

ensamhet och isolering och meningen med livet.   

Existentiell beteendeterapi lyckades främja anhörigas KASAM i viss utsträckning. 

EBT gav medel till stor effekt på ångest och livskvalitet  Efter 1 år visade EBT måttliga 

effekter på depression och livskvalitet. Vidare hade EBT -deltagare signifikant mindre negativ 

affekt jämfört med kontrollgruppen. Studien visar vikten i att anhöriga ges möjlighet att 

diskutera existentiella problem sådom döden. Detta kan hjälpa anhöriga att finna 

meningsfullhet i tillvaron. Studien av Morishita & Kamibeppu (2014) visade att anhöriga som 

rapporterade högre grad av nöjdhet beträffande"psykoexistentiell vård" hade 

bättre mental hälsa. Detta visar hur viktigt det är att anhöirga även ges möjlighet att bejaka 

sina andliga behov.  

 

 

Resultat från studien av Osse et al. (2006) visade också att anhöriga höll många problem inom 

sig, och vilka de önskade mer professionell uppmärksamhet för. De största problemen var 

rädslan inför en oförutsägbar framtid och den emotionella belastningen anhöriga kände. 

Studien visade vikten på att ta reda på vad de anhöriga behövde hjälp med; för det kunde vara 

väldigt individuellt; allt ifrån att få ekonomisk rådgivning till att få prata med en 

psykolog. Det kan vara lämpligt att anpassa omvårdnadsåtgärderna efter individen, som kan 

ha en hög känsla av sammanhang, men ändå behöva hjälp inom ett visst specifikt område till 

exempel information gällande närståendes diagnos. 

 

Även forskarparet Milberg & Strang  (2003) refererar i sin studie till hur hälso- och 

sjukvårdvårdspersonalens förmåga att stötta anhöriga på bästa möjliga sätt, är beroende på 

deras förståelse för den enskilda individen. Ett viktigt sätt att stödja anhöriga är att använda 

konceptet för coping. Copingteorier har traditionellt sett fokuserat på stress, ehuru finns det 

växande evidens på att man trots svårigheter, såsom att vårda en närstående, kan må relativt 

bra. Resultatet från studien genererade fyra olika resurser när det gällde anhörigas haterbarhet: 

styrka, kompetens, tillgänglighet och stöd. Styrkan beskrevs som en resurs som hade sitt 

ursprung i patienten, den anhöriga själv, familj och vänner. Kompetensen utgjordes 
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av anhörigas och teamets förmågor och kunde bestå av medicinering, vård och 

kommunikation. Tillgänglighet handlade om själva teamet men även anhörigas familj, vänner 

och närstående. Stödet till anhörig och närstående underlättade hanterbarheten för anhöriga. 

Stödet kunde vara emotionellt, praktiskt och informativt. Resultat ur 

studien av Milberg & Strang (2003) bekräftar författarnas tanke om att salutogena aspekter 

bör få en större uppmärksamhet inom den palliativa vården. Viktiga mål inom den palliativa 

vården: såsom att ge aktivt stöd till anhöriga, kan uppfyllas genom att ge de salutogena 

teorierna större intresse. Att inte underskatta anhörigas egna resurser och känsla av 

sammanhang och förmåga att finna mening i tillvaron borde styra det stöd de erhåller.  

  

Sedan, att bara mäta livskvalitet och identifiera problem räcker inte för att bedriva en god 

palliativ vård. När man kommit så långt att identifiera anhörigas eventuella problem gäller det 

också att de behov som uppdagats får den professionella uppmärksamhet de kräver. Detta har 

vi kanske inte alltid tid till inom hälso-och sjukvården. Och där kommer frågan igen – vem 

ska vi prioritera? Patienten eller de anhöriga? Att ständigt reflektera och föra en 

diskussion, även ur ett etiskt perspektiv, med sig själv och sina kollegor är en viktig del av 

yrket. 

 

4.1.3 Etiska aspekter  

 

Det kan diskuteras i huruvida om tid och kraft ska läggas på forskning ämnat att förbättra 

anhörigas livskvalitet, när denna tid kan ägnas åt forskning med syfte att förbättra patienters 

livskvalitet. Man kan nog hålla med om att de som mest behöver vården, bör prioriteras i 

enlighet med behovs-och solidaritetsprincipen (Socialdepartementet, 1996/97) och med tanke 

på etiska aspekter. Samtidigt ses de anhöriga numera som en del av vårdenheten tillsammans 

med närstående. Tid som ägnas åt att förbättra anhörigas livssituation torde även öka 

närståendes väl och ve vilket har visat sig vara riktigt enligt flera studier (Campbell et al. 

2004; Keefe et al. 2003;  Lau et al., 2010). Och tanken att alla människor troligen, i en period 

av sitt liv, kommer ägna tid åt att ta hand om närstående, kan ligga till grund för hur vi ser 

anhörigas livskvalitet ur ett större perspektiv-samhällsperspektivet. 
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4.2 Metoddiskussion   

Litteraturstudie valdes som lämplig metod först och främst då den ger en bra bild av befintlig 

forskning vilket är nödvändigt för en evidensbaserad och patientsäker omvårdnad (Forsberg 

och Wengström, 2008). Metoden valdes vidare för att få ett mer globalt perspektiv på 

anhörigas livskvalitet och omvårdnadsåtgärder som finns att tillgå. Att se ämnet ur ett globalt 

perspektiv kan öka studiens trovärdighet, då möjlighet att studera flera länder och större 

populationer finns (Forsberg och Wengström 2008). Resultatet anses vara överförbart till 

svensk kultur då flera studier från olika länder har samma resultat.  

  

Samtliga artiklar som ingick i studien studerades, kvalitetsgranskades och analyserades först 

individuellt, vilket ökar studiens trovärdighet.    

 

Studiens metod bedöms som tillförlitlig då endast artiklar vars innehåll svarade mot syfte och 

frågeställningar ingick. Resultatet bedöms såsom trovärdigt då det ej vinklats för att ge 

svar på litteraturstudiens frågeställningar samt endast artiklar med medel till hög kvalitet tagits 

med. Svagheter med metoden är att författarna styrt vilka artiklar som inkluderats studien och 

hur resultatet åskådliggjorts relaterat till deduktiva ansatsen. 

 

Tolkning av resultat kan påverkas av författarnas åsikter och syfte (Forsberg & Wengström, 

2008) och bias kan påverka resultatets tillförlitlighet (Polit och Beck 2010). För en djupare 

förståelse lästes samtliga abstrakt och artiklar igenom av båda författarna, flera gånger om, 

och sammanfattades individuellt för att sedan tillsammans sammanfatta, analysera och 

komma fram till resultatet. Eftersom förförståelse ansågs föreligga på grund av personliga 

erfarenheter att vårda närstående med palliativ cancersjukdom, fördes dialog innan artiklarna 

analyserades. Personliga åsikter och erfarenheter som skulle kunna påverka neutraliteten vid 

analysprocessen synliggjordes och kommunikation fördes kontinuerligt under hela 

författandets gång och för att inte utelämna fynd eller ge studien personligt prägel. Det är 

förstås inte möjligt att helt och hållet bortse från sin förförståelse, emellertid kan bias 

reduceras genom kontinuerlig reflektion och diskussion gällande personliga 

erfarenheter (Polit och Beck, 2010). 

  

Det bör nämnas att alla artiklar i studien behandlade anhöriga till patienter med en 

cancersjukdom och som befann sig i ett palliativt skede. Sex studier behandlade anhöriga som 
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fick stöd utav palliativt hemsjukvårdsteam, tre studier behandlade anhöriga till patienter som 

för tillfället vårdades på sjukhus, en studie behandlade både anhöriga som fick stöd av 

palliativt hemsjukvårdsteam och anhöriga med närstående som för tillfället var inskrivna på 

sjukhus. En studie behandlade anhöriga till patienter precis innan de skulle erhålla palliativt 

hemsjukvård. Slutligen behandlade en studie anhöriga vars närstående vårdades på hospice. 

Var de närstående vårdades då studierna utfördes kan ha påverkat resultatet. Palliativ vård är 

en vårdfilosofi, oberoende av hur vården organiseras och vården ska inte vara knuten till 

särskilda byggnader (SOU 2001:6) men det kan diskuteras i om så är fallet. Var vården 

bedrevs; i hemmet eller på hospice/sjukhus påverkade troligen resultatet gällande 

anhörigbördan. 

  

Båda könen var representerade i samtliga artiklar, med en högre andel kvinnor som anhöriga. 

Detta kan ha påverkat resultatet men speglar samtidigt hur det ser ut när det gäller 

fördelningen mellan könen. Medelåldern på anhöriga var runt 60 år, det vill säga den äldre 

generationen var överrepresenterad  Studierna var utförda  i Tyskland, Japan, Sverige, 

Kina, Kanada, Nederländerna, USA, Storbritannien och Australien, och därför skulle resultatet 

kunna överföras både till västvärlden och den asiatiska kulturen. Det kan däremot föreligga 

skillnader i ekonomiska aspekter då endast resultat från i-länder studerats. I u-länder finns inte 

samma möjlighet för anhöriga att få stöd med vård av en sjuk närstående. Det skulle vara 

angeläget att få fram en studie i hur dessa anhöriga upplever sin vardag i att ta hand om 

närstående. Hur ser deras livskvalitet ut och vad finns det för stöd?  

 

En eventuell begränsning är att inkluderade studier var författade på engelska. Även om 

författarna sammantaget anser sig ha tillräckliga kunskaper i engelska går det inte att utesluta 

uppkomsten av feltolkningar eller felöversättningar relaterat till språkliga begränsningar 

(Willman, Stoltz & Bathesvani, 2011) Det upplevdes ibland svårt att översätta och helt förstå 

samtliga detaljer i studierna. Mycket tid lades ner till att noggrant översätta med hjälp 

av uppslagsverk. Det kan inte helt och hållet uteslutas att översättningen (ord och uttryck) kan 

ha lett till felaktig användning av resultatets innebörd.   

   

 
4.3 Slutsats   

 
Resultatet visade att anhöriga som vårdar närstående med cancer ofta har en sämre livskvalitet 

än övriga befolkningen. De lider av olika ångest-och depressionstillstånd och 
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känner anticipatorisk sorg för sin döende närstående. Anhöriga har ofta behov som inte 

tillgodoses utav hälso-och sjukvårdspersonal. Det är viktigt för sjuksköterskor att ta reda på 

de individuella behoven hos anhöriga för att kunna ta till adekvata omvårdnadsåtgärder där 

så behövs. Det finns stödinsatser att tillgå med syfte att öka anhörigas kunskap och 

hanterbarhet inför den nya vårdarrollen. Genom att öka anhörigas copingförmåga så kan man 

reducera den stress som är relaterat till att vårda närstående. Dock så efterfrågas fler 

evidensbaserade modeller att tillgå och förhoppningsvis lyckas framtida forskning att 

tillgodose fler individuella behov hos de anhöriga.  
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6. BILAGOR   
Bilaga 1 Översiktstabell 
Tabell  Matris över använda studier sorterade efter artikelnummer (frågeställning 1) 
artikel  
nummer
  

Titel  
Författare,Publiceringssår, Land    

Syfte Metod 
Design, Urval, instrument  

Slutsats 

1   Psychological distress and quality 
of life of palliative cancer patients 
and their caring relatives during 
home care.  

  

Götze et al., 2014, Tyskland.  

  

Studera palliativa patienters 
och deras anhöriga avseende 
deras livskvalitet  
och graden av psykisk 
utmattning.    

Kvantitativ, Deskriptiv  
224 palliativa patienter med närstående rekryterades från 
universitetssjukhuset i Leipzig och två specialiserade 
palliativa hemsjukvårdsteam.  Bortfall: ca 53 %.  
75  % partners  (kvinnlig partner 53,8 %,  manlig 
partner  20,8%)     
Instrument:   
• SF-36 till att mäta anhörigas livskvalitet,  
• HADS till att mäta psykisk utmattning,       
• OSS-3 till att mäta omfattning av socialt stöd   
• 4-point Likert scale (none, moderate, low, high) till att 

mäta ekonomisk börda   
• 6-point Likert scale (unhappy–very happy) till att mäta 

nöjdhet avseende relation med partner.    
• Data relaterat till anhörigas livskvalitet jämfördes med 

tysk normativ data från en representativ studie.  

Det fanns ett signifikant 
samband  mellan  patienters och 
anhörigas ångest och depression. 
33% av anhöriga led av höga 
ångestnivåer och 28 % av 
depression. Att vara make/maka, 
hög ekonomisk börda, dåligt 
socialt stöd var bidragande 
faktorer till ökad grad av psykisk 
utmattning.     

2   Quality of life and satisfaction  
with care among family caregivers 
of patients with recurrent or   
metastasized digestive cancer  
requiring palliative care.  

  

Morishita & Kamibeppu, 2014, 
Japan,   

  

 

Studera anhörigas 
livskvalitet (QOL) och 
faktorer relaterade till deras 
QOL, inklusive hur nöjda de 
är med den palliativa vård 
de erhåller.    

Kvantitativ, Tvärsnittsstudie   
198 anhöriga till patienter  med  recidiverande eller 
metastaserad gastrointestinal cancer från en 
"generalward" på ett universitetssjukhus i Tokyo genom 
bekvämlighetsurval. Bortfall ca 44% (N 84).           
75,7 % var  kvinnor, Medelålder: 59,3.  
 Instrument:   
• SF-36 användes till att mäta flera aspekter av 

anhörigas livskvalitet inklusive fysisk, social och 
psykologisk funktion.   

• PCS mätte fysisk komponent  
• MCS mätte mental komponent   
• CES användes till att värdera vården   
• CRA-J mätte anhörigbördan   

Anhörigas livskvalitet var lägre än 
medellivskvaliteten i 
befolkningen. Lägre ålder på 
anhöriga och patienter, anhörigas 
självupplevda hälsa var relaterat 
till bättre fysisk hälsa (PCS) hos 
anhöriga men nöjdhet med vården 
var inte relaterat till fysisk hälsa. 
Däremot var anhörigas mentala 
hälsa (MCS)  relaterat till hur 
nöjda de var med vården, liksom 
högre ålder på de anhöriga, deras 
självupplevda hälsa, anhöriga som 
inte var maka/make, patient som 
ej genomgått radikalkirurgi.   
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Artikel  
nummer
  

Titel 
Författare, Publiceringssår, Land  

Syfte  Metod 
Design, Urval, instrument 

Slutsats 

5   Predictors of change in quality of 
life of family 
caregivers of patients near the end 
of life with advanced cancer.  

Leow et al., 2014, Kina.  

  

Studera förändringar i 
livskvaliet (QOL) hos 
patienter  med cancer som 
befinner sig i palliativt 
skede, och deras  anhöriga 
som vårdar de i hemmet 
med stöd av palliativt 
hemsjukvårdsteam.   

Kvantitativ, Longitudinell     
93 anhöriga rekryterades  från 4 olika hemsjukvårdsteam 
genom bekvämlighetsurval .   
71 % kvinnor, 61,3 % tog hand om en förälder, 
medelåldern  48,79   
 Instrument:   
• CQOL-C mätte anhörigas livskvalitet (fyra delskalor 

börda, ekonomiska problem, positiv anpassning och 
"distruptiveness")     

• Social SupportQuestionnaire (två underskalor 
kvalitativt socialt stöd och kvantitativt socialt stöd).   

• SPS mätte andlighet   
  
  

Anhörigas spirituellt relaterade 
interaktioner ökade från studiens 
start och 2 månader 
framåt.Multivariat regressions 
analys visade att större nöjdhet 
beträffande socialt stöd och 
tillhörighet till en religion 
predikterade högre 
livskvalitet. Att vara anhörig till 
närstående med bröstcancer och 
cancer i dek vinnliga reproduktiva 
organ predikterade lägre 
livskvalitet.   
 
 
 
 

6   Quality of life and mental 
health in caregivers of outpatients 
with advanced cancer.  

Wadhwa et al., 2011, Kanada     

  

   

Evaluera livskvaliteten 
(QOL) och den mentala 
hälsan (MH) hos anhöriga 
som vårdar närstående med 
avancerad cancer, och som 
ännu ej fått palliativ vård på 
institution eller i hemmet.    

Kvantitativ, RCT  
  
372 anhöriga till patienter med avancerad 
gastrointestinal cancer, cancer i urinvägarna, 
bröstcancer, lungcancer, och gynekologisk cancer, 
rekryterades genom klusterrandomisering (från 24 
medicinska kliniker). Bortfall ca 49 %   
84 % make, maka/partners, Majoriteten var kvinnor, 90 
% sammanboende med patienten  
 Instrument:  
• CQOLC mätte anhörigas livskvalitet.   
• SF-36v2 mätte anhörigas hälsa och funktionsförmåga.   
   

Multipel regressions- analys 
visade att bättre livskvalitet hos 
anhöriga var associerat med bättre 
mental hälsa (MH) hos anhöriga, 
patientens fysiska 
välbefinnande och att inte 
samtidigt vara vårdare åt andra 
närstående. Sämre MH var 
associerat med kvinnligt kön, 
sämre emotionellt välbefinnande 
hos patienten, fler timmar ägnat 
åt vård av närstående och 
förändring i anhörigas 
arbetssituation.     
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Artikel  
nummer 
   

Titel   
 Författare,Publiceringssår,Land    

Syfte    Metod   
Design, Urval, instrument   

Slutsats    

7   Problems experienced by 
the informal caregivers of cancer  
patients and their needs 
for support.  

  

Osse et al., 2006, Nederländerna     

  

     

Identifiera de problem 
anhöriga till närstående med 
cancer i ett palliativt skede 
upplever och som de önskar 
mer professionell hjälp för.    

Kvalitativ, Tvärsnittsstudie med deskriptiv design     
Läkare, onkologer och patientorganisationer valde ut 
cancerpatienter och patienterna identifierade deras 
viktigaste informella vårdare, 76 anhöriga inkluderades 
som fick fylla i en checklista för potentiella problem. 
Listan användes i en konsultation med doktorn avseende 
identifierade problem och behov när det gällde vården. 
Efter konsultationen samlades checklistorna anonymt 
och analyserades av forskarna i studien.  
Bortfall 6 %.   
39%  kvinnor, 61% var män, 78% var gifta, medelålder 
54 år.  
 Instrument:   
• PNPC-c skapad att presentera en mångsidig bild av 

problem som anhöriga upplever och deras behov 
relaterat till vård av närstående.    
 
  

  

I "topp 20"- listan över problem 
och behov fanns rädslor och 
emotionell belastning. 
"Palliative Care Questionnaire-
Caregiver form" kan vara en 
lämplig metod att identifiera 
individuella behov hos anhöriga.    

8   The modified self: family  
caregivers' experiences of  
caring for a dying family member 
at home.  
  
Carlander et al., 2010, Sverige     
  
     
   

Att studera anhöriga 
i situationer i det dagliga 
livet i hemmet vid vård av 
närstående med cancer i 
palliativt skede, med stöd av 
ett hemsjukdvårdsteam,och 
hur detta påverkar deras 
självbild.   

Kvalitativ, Deskriptiv, Intervjuer     
10 anhöriga valdes ut genom konsekutivt urval från den 
avancerade palliativa hemsjukvården.   
3 deltagare var maka, 3 var make, 3 döttrar, 1 syster.   
Ålder mellan 36-71.   
   
  

Anhöriga stötte på utmaningar i 
det dagliga livet vilket resulterade 
i en modifierad självbild. Tre 
mönster karaktäriserade anhörigas 
upplevelser av att vårda en döende 
närstående i hemmet och bildade 
ett centralt tema – en modifierad 
självbild med utmanade 
ideal, tänjda gränser och 
ömsesidigt beroende.  
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Artikel  
nummer
  

Titel  
 Författare,Publiceringssår, Land    

Syfte  Metod   
Design, Urval, instrument   

Slutsats  

12   Psychological and social profile of 
Family 
caregivers on commencement of   
Palliative care.  
  
Hudson et al., 2010, Australien 

   

   

Undersöka den psykologiska 
och sociala profilen hos 
anhöriga som vårdar 
närstående med cancer, vid 
inledningen av palliativ 
vård.    

Kvantitativ, Tvärsnittsstudie   
  
992 anhöriga rekryterades från en (av 3) palliativa 
vårdservice-enheter i Melbourne.   
Bortfall 66 %   
Kvinnor 73,1%,  
Medelålder 56,52   
Instrument:   
Psykosociala variabler mättes med:   
• CaregiverReactionsAssessment   
• BereavementDependencyScale   
• MultidimensionalScaleofPerceivedSupport   
• FamilyEnvironmentScale,   
• LifeOrientationTest   
• PreparednessforCaregivingScale   
• CaregiverCompetenceScale   
   
Psykisk utmattning mättes med:   
•  ProlongedGriefDisorderScale(PG-13)—Pre-

lossCaregiverVersion,   
• HADS (2subscales),   
• DemoralizationScale   
   
(Instrumenten användes även till att mäta livstids 
riskfaktorer relaterat till mental hälsa).  

   

44 % av deltagarna hade en 
sannolik ångest och/eller 
depressions sjukdom. 40 % fick 
poäng över tröskelvärdet för 
sannolik ångest och 20 % fick 
poäng över tröskelvärdet för 
sannolik depression. 15 % av 
deltagarna uppfyllde kriteriet för 
anticipatorisk sorg och omkring 
10 % hade poäng som nådde upp 
till måttlig till allvarlig nivå 
av uppgivenhet.    
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Tabell  Matris över använda studier sorterade efter artikelnummer (frågeställning 2) 
artikel  
nummer
  

Titel  
Författare,Publiceringssår, Land    

Syfte Metod 
Design, Urval, instrument  

Slutsats 

3   Existential behavioural therapy for 
 informal caregivers of  
palliative patients: a randomised 
controlled trial.  

  

Fegg et al., 2012, Tyskland    

  

Att testa effekten av EBT 
(existential behavioural 
therapy) på mental stress 
och QOL hos anhöriga till 
närstående med cancer och 
i ett palliativt skede av sin 
sjukdom.    

Kvantitativ, RCT.  
160 anhöriga genom 1:1 randomisering med fem utvärderingar 
(baslinje, preintervention, postintervention, uppföljning efter 3 
och 12 månader. (ca 88 % bortfall från behöriga, 1324 från 
början)   
Kvinnor mer än 69,9 %, 61,7 % var partners, medelålder 54,4.  
EBT: bestod av gruppsessioner, 22 timmar totalt. Första mötet: 
introduktion och lära känna varandra, andra mötet: döden, sorg 
och mindfullness, tredje mötet: aktivera resurser och finna 
mening, fjärde mötet: ta hand om sig själv, stresskontroll, femte 
mötet: personliga värden för reorientering, sjätte mötet: säga 
adjö och nya steg    
   
  Instrument 
• BSI mätte somatsering, depression och ångest   

 
Livskvalitet mättes med:   

• SWLS kognitiva aspekter.    
• WHOQOL-BREF, QOL-NRS   
•  PANAS mätte förändringar i affekt.    
   

Det fanns ingen signifikant 
förväntad effekt mellan baslinje och 
preintervention men en trend mot 
större ångest i EBT. Vid 
postintervention rapporterade 
deltagarna att de utövade formell 
mindfullness 3,4±3,8 gånger/vecka 
och informell mindfullness 5,7±9,2 
gånger/vecka.  EBT visade sig ge 
medel till stor effekt på ångest enligt 
BSI och QOL enligt SWLS, 
WHOQOL-BREF, QOL-NRS. Inga 
signifikanta skillnader sågs på 
somatisering, och en trend 
observerades för depression. Efter 1 
år visade EBT måttlig effekt på 
depression enlig BSI och QOL-
NRS, och små effekter på 
WHOQOL-BREF och SWLS. Ingen 
effekt fanns för ångest och 
somatisering (BSI).    
EBT deltagare hade signifikant 
mindre negativ affekt och tendens 
till mer positiv affekt om man 
jämförde pre och postintervention.  
Vid tre månaders suppföljning fanns 
en trend åt samma håll men nådde ej 
signifikans. Vid 12-månaders 
uppföljning fanns signifikant mindre 
negativ affekt och en trend mot 
positiv affekt i EBT jämfört med 
kontrollgruppen.    
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Artikel  
nummer
  

Titel 
Författare, Publiceringssår, Land  

Syfte  Metod 
Design, Urval, instrument 

Slutsats 

4   Short-term and long-term effects   
Of a psycho-educational  
 group intervention for   
familycaregivers in  
 palliative home care - results from 
a randomized control trial.  
 
Holm et al., 2015, Sverige     

  

   

Att evaluera kortsiktiga och 
långsiktiga effekter av en 
psykoedukativ 
gruppintervention, med 
syfte att öka anhörigas 
beredskap att vårda sin 
närstående med stöd av den 
specialiserade palliativa 
hemsjukvården.    

Kvantitativ, RCT (ej blindad). 270 anhöriga ingick istudien och 
randomiserades till intervention eller kontrollgrupp från 10 
olika palliativa hemsjukvårds enheter.  Data samlades in vid 
baslinje vid interventionens slut och 2 månader efter.  
 Bortfall:28 %.  53 % var kvinnor, Medelålder 72.      
Instrument:   
• Prepardeness for Caregiver Scale mätte vårdgivarens 

upplevda beredskap att ge vård.   
• Caregiver Competence Scale mätte anhörigas upplevda 

kompetens att vårda.    
• Rewards of Caregiving Scale mätte självskattade belöningar 

av att vårda.    
• Caregiver Burden Scale mätte anhörigbördan    
• Health index mätte självupplevd hälsa.    
• HADS användes till att  påvisa ångest och depression.     

Signifikanta skillnader sågs i 
anhörigas beredskap att vårda 
närstående,både kortsiktigt och 
långsiktigt. Signifikant skillnad 
(även om den var liten) sågs även 
gällande anhörigas uppfattning 
avseende sin kompetens att vårda 
närstående.     

9   Impact of coping 
skills intervention with family 
caregivers of hospice patients with 
cancer: a randomized clinical trial.  

  

McMillan et al., 2005, USA,    

Att avgöra om hospice plus 
en coping-färdighetsträning 
intervention skulle förbättra 
anhörigas QOL, 
anhörigbörda,coping samt 
förmåga att hantera 
situationer relaterat till att 
ta hand om närstående, i 
jämförelse med hospice 
plus emotionellt stöd eller 
standard hospicevård.   

Kvalitativ, RCT. Konsekutivt urval från stort hospice i sydöstra 
USA. 354 anhöriga till patienter med avancerad cancer 
randomiserades mellan mars 1999- maj 2003 till tre grupper 
(109 standard, 109 standard plus 3 stödbesök, 111 standard 
plus 3 copingbesök).  Datainsamling skedde vid baslinje, 16 
dagar, 30 dagar.  Bortfall 0,07 %. Mer än 70 % var kvinnor,  
medelålder 60.     
 Instrument:    
• CQOL-C mätte bland annat livskvalitet: humör, bekymmer, 

sömn, vardagsliv, familjeliv    
• MSAS mätte anhörigbörda relaterat till närståendes symtom    
• GeneralCaregivermastery mätte anhörigas känsla av kontroll 

och självsäkerhet när det gällde att vårda den närstående    
• CDS mätte anhörigbörda och förmåga att hantera situationer 

relaterat till anhörigsysslor såsom assistans under måltid, 
behandlingar, personlig vård.    

• BriefCOPEScale mätte påverkan av interventionerna på 
coping   

• SPMSQ mätte mental oförmåga    

COPE var effektivt när det gällde att 
förbättra anhörigas QOL totalt sett 
och minska anhörigbörda relaterat 
till patientsymtom och 
anhörigsysslor. Anhöriga kunde 
bättre tolerera närståendes symtom 
såsom smärta, förstoppning, sysslor 
som att ge personlig vård. Enbart 
emotionellt stöd som intervention 
visade inga signifikanta effekter på 
variablerna jämfört med bara 
standard hospicevård. Tyder på att 
emotionellt stöd kan vara uppskattat 
men det verkar vara ineffektivt när 
det gäller att förbättra livskvalitet 
och anhörigbörda relaterat till 
närståendes symtom.    

Artikel  Titel   Syfte    Metod   Slutsats    
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nummer 
   

 Författare ,Publiceringssår,Land    Design, Urval, instrument   

10   Reducing emotional distress in 
people caring for patients receiving  
specialist palliative care. 
Randomised trial.  

  

Walche et al., 2007, Storbritannien  

    

   

Att evaluera effekten av en 
intervention med syfte att 
reducera symtom av ångest, 
depression och 
anhörigbörda, förbättra 
livskvaliteten och nöjdhet 
med vården samt minska 
intensiteten av 
sorgereaktioner hos 
anhöriga till närstående 
med cancer inom den 
palliativa hemsjukvården.  

Kvalitativ, RCT, postenkät, semistrukturerade intervjuer   
Anhöriga från sju specialiserade palliativa hemsjukvårdsteam 
screenades för psykisk utmattning med GHQ 28. Anhöriga 
(411) som fick poäng över tröskelvärdet (5/7) enligt GHQ-28, 
fick delta i studien. Sedan randomiserades 271. (bortfall 34 
%)  till intervention eller kontrollgrupp.   
Bortfall 34 %.    
Kvinnor 4/5 , 64% var make/maka, medelålder 56,3    
Intervention: 6 besök under en 6 veckorsperiod, mötesplatsen 
kunde vara utanför hemmet eller på jobbet. Detta diskurades: 
frågor gällande dåtid, nutid och framtid, råd , information och 
emotionellt stöd gavs. Mötena fortsatte även att närstående gått 
bort. Ibland hördes man via telefon istället för möte.    
instrument:   
• GHQ 28 mätte psykisk utmattning   

   

Medelpoängen för psykisk 
utmattning i interventionsgruppen 
vid de tre olika tillfällena (10,5, 9,3, 
11,3) var lägre än i kontrollgruppen 
(11,9, 10,7, 11,7) vid alla tidpunkter 
men ej signifikanta. Deltagarna i 
interventionsgruppen uppgav dock 
kvalitativa fördelar.    

11   Reducing the psychological 
distress of family caregivers of 
 home based palliative care 
 patients: longer term effects from 
a randomised controlled trial.  
  
Hudson et al.,  2014, Australien  

   

Att evaluera en 1-1 
psykoedukativ intervention 
med syfte att lindra 
anhörigbördan för 
närstående med avancerad 
cancer och som erhöll 
palliativ hemsjukvård.   

Kvantitativ, RCT    
298 anhöriga rekryterades från 4 olika palliativa 
hemsjukvårdsteam från tre olika stater i Australien.   
Randomisering till 3 grupper:    
ett hembesök plus 3 telefonsamtal, 2 hembesök plus 2 
telefonsamtal., kontrollgruppen erhöll standardvård.   
Bortfall: 42 %, 70 % var kvinnor i både kontroll och 
intervention, Medelålder 59,0. 54 % var make/maka, förälder 
24 %    
Instrument:   
• GHQ9 till att mäta psykisk utmatning     
  
  
  

Studien  visade att graden av 
psykisk utmattning kunde reduceras 
över tid. Detta gällde 
inteventionsgruppen med ett 
hembesök.    
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Bilaga 2 
Förkortningar  

BSI: Brief symtom inventory  

CES: Care Evaluation Scale 

CDS: Caregiver demands scale 

CRA-J: Japansk version av caregiver reaction assessment  

CQOL-C: Cargiver Quality of life Index- Cancer 

EBT: Existentiell behaviouralistisk terapi 

GHQ: General Health Questionnaire 

GHQ28: Genereal Health Questionnaire 

GHQ9: General Helath Questionnaire 

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale  

KASAM:  Känsla av sammanhang 
OSS-3: Oslo 3-items Social Support Scale 
MH: Mental hälsa  

MCS: Mental Component summary 

MSAS: Memorial Symtom Assesment Scale 

PANAS: Positive and Negative Affect Scale 

PCA: Physical Componet Summary  

PNPC-c: Problems and Needs in Palliative Care questionnaire-caregiver form 

SF-36: Short Form-8 Health Survey 

SF-36v2: Medical Outcome Study Short Form, version 2 

SPMSQ: Short portable mental status questionnaire 

SPS: Spiritual perspective scale 

SWLS: Satisfaction with Life Scale 

QOL: Quality of life;  

QOL-NRS: A Numeric Rating Scale for QOL 

WHOQOL:  WHO Quality of life 

WHOQOL-BREF: WHO Quality of life-BREF    

 

 

 

 



48 
 

Bilaga 3 

 

Granskningsmall för kvantitativa studier enligt William, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod □RCT □ CCT (ej randomiserad) 

 □ Multicenter, antal center ……………. 

 □ Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristika Antal…………………………………… 

                                 Ålder…………………………………… 

                                 Man/Kvinna……………………………. 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion □ Ja □ Nej 

Interventioner…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Urvalsförfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej 

Representativt urval? □ Ja □ Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp de randomiserades till? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? □ Ja □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? □ Ja □ Nej 

Adekvat statisktisk metod? □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? □ Ja □ Nej 

Är instrumenten reliabla? □ Ja □ Nej 



49 
 

Är resultatet generaliserbart? □ Ja □ Nej 

Huvudfynd (Hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög □ Medel □ Låg 

Kommentar 

……………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 4 
Granskningsmall för kvalitativa studier enligt William, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval………………………. 

Finns det ett tydligt syfte?? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristika Antal………………………… 

                                 Ålder………………………… 

                                 Man/kvinna…………………. 

Är kontexten presenterad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Urval 

-Relevant? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

-Strategiskt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Metod för 

-urvalsförförande tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

-analys tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Giltlighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

-Genereras teori? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Huvudfynd 

Viket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög □ Medel □ Låg 

Kommentar……………………………………………………………………………….. 
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