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SAMMANFATTNING 

Trenden i Sverige och västvärlden är att vården flyttas från slutenvården och boenden till 

öppenvård och hemmet, detta gäller framförallt vid livets slut. Hur närstående till patienter i 

behov av palliativ vård påverkas av detta är ett område av intresse. Att bli anhörigvårdare kan 

ses som en transition, övergång från en tillvaro till en annan. Närstående till en patient i behov 

av palliativ vård kan uppleva att ge omvårdnad som en tung börda. Upplevelsen av att inte ha 

tillfredställande stöd eller tillräckligt med kunskap i omvårdnad är en betydande stressfaktor. 

Ångest är när kroppens försvarssystem aktiverar en reaktion på̊ någonting som uppfattas som 

ett hot. Närstående kan uppleva ångest över deras anhörigas sjukdom, annalkande bortgång 

samt livet efteråt. De kan även uppleva ångest då de undrar över om de själva kommer att 

klara av att ge omvårdnad, stödja samt trösta deras anhöriga. Beredskap är ett läge där man är 

förberedd innan en kris för att bättra på resultatet. Det har framställts som ett villkor eller en 

aktivitet för att på förhand inse eventuella problem, tänka ut möjliga lösningar samt omfattar 

uppbyggnad av dugligheter.  
 

Syftet var att beskriva och studera stöd- och utbildningsinterventioner, för närstående som ger 

omvårdnad till anhörig i livets slut och interventionens effekt på ångest och beredskap.  

 

Metoden är en litteraturöversikt där sökningar utfördes i databaserna CINAHL, PubMed samt 

PsycINFO. I studien analyseras 15 stycken vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2006 

och 2018. Artiklar med kvantitativ eller mixad metod är inkluderade i litteraturöversikten.  

 

Resultatet visar fyra typer av stöd samt utbildningsinterventioner: psykopedagogisk, kognitiv 

beteende terapi, utbildande samt stödgivande där majoriteten av interventionerna visade en 

signifikant ökning av närståendes beredskap i att ge omvårdnad. Dock visar endast ett fåtal av 

studierna signifikant förbättring av ångest. 

 

Slutsatsen är att litteraturöversikten belyser att stöd samt utbildningsinterventioner ökar 

närståendes beredskap att ge omvårdnad till anhörig, vilket gav dem trygghet i att fortsätta. 

Dock framkom det att interventioner inte alltid slutade i signifikant förbättring av ångest. 

Fortsatt forskning behövs angående lämpligt sätt att implementera intervention, via 

gruppmöten, enskilda möten, via videotelefon eller information broschyr eller andra sätt. 

Vidare forskning behövs i ämnet samt vilken typ av intervention som är lämpligast genom att 

utföra flera Randomiserad kontrollerad studie (RCT).  

 

 

Nyckelord: närstående – palliativ vård – stöd – intervention – ångest - beredskap 

  
 

 

 

 

 

 



  

  

                   

 

ABSTRACT 

The trend in Sweden and the western world is that care is shifted from the hospital and 

nursing homes to outpatient care and home care. This is especially true for palliative care. 

How a relative to the patient in need of palliative care is affected is an area of interest. Being a 

caregiver can be seen as a transition, transition from one existence to another. Being a 

caregiver to a relative in need of palliative care may be experienced as a heavy burden. The 

experience of not having satisfactory support or sufficient knowledge in caregiving is a 

significant stress factor. Anxiety is when the body's defence system activates, a reaction to 

something perceived as a threat. Close relatives can experience anxiety over their relatives 

illness, relatives passing and how life will be afterwards. They can experience anxiety as they 

wonder if they themselves will manage to care, support and comfort their relative in need of 

care. Preparedness is something done before a crisis to improve the outcome. It has been 

presented as a condition or an activity to anticipate any problems in advance, to think out 

possible solutions, and to include competence.  

 

The purpose was to describe and study support and education interventions for related who 

provide care to a relative in need of palliative care and the effect of the intervention on 

anxiety and preparedness. 

 

The method is a literature review where searches were performed in the databases CINAHL, 

PubMed and PsycINFO. The study analyses 15 scientific articles published between 2006 and 

2018. Articles with quantitative or mixed method are included in the literature review. 

 

The results show four types of support as well as educational interventions: psycho-

educational, cognitive behavioural therapy, education and supportive support, where the 

majority of interventions showed a significant increase in related preparedness in nursing 

care. However, only a few of the studies show significant improvement in anxiety. 

 

The conclusion is that the literature review illustrates that support and education interventions 

increase related preparedness to provide care for their relative, which gave them the 

confidence to continue. However, it appeared that interventions did not always end in 

significant improvement in anxiety. Continued research is needed regarding the appropriate 

way of implementing interventions, through group meetings, individual meetings, via video 

phones or information brochures or other means. Further research is needed on the subject and 

the type of intervention that is most appropriate by performing several randomised controlled 

trial (RCT). 
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INLEDNING 

Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2015) befolkningsprognos förväntas andelen äldre öka 

med 30 procent mellan 2010 och 2060. Genom att befolkningen blir äldre ökar risken att råka 

ut för en icke botbar sjukdom. Worldwide Palliative Care Alliance (2014) uppskattar att det är 

ca 20 miljoner människor världen över som behöver palliativ vård, 69 procent är 60 år eller 

äldre och sex procent är 14 år eller yngre. Palliativ vård utförs bland annat på sjukhus, 

särskilda boenden samt i hemmet. Trenden i Sverige och västvärlden är att vården flyttas från 

sjukhus till patientens hem, vilket leder till att det stora ansvaret läggs på närstående att ge 

omvårdnad åt sin anhörig som är i behov av palliativ vård. Detta kan upplevas som en tung 

börda för den närstående vilket kan leda till ensamhet, trötthet, depression, oro, ångest samt 

även social isolering. Det finns olika sätt att hjälpa närstående, däribland interventioner som 

att ge stöd eller utbildning till närstående hur de ska ge omvårdnad åt anhörig. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

När sjukdom inte längre går att bota övergår vården till symtomlindrande, palliativ vård. 

Palliativ vård innefattar ett sort antal olika icke botbara sjukdomsdiagnoser som Amyotrofisk 

Lateralskleros (ALS), Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), hjärtsvikt samt vanlig 

åldersrelaterad sjukdom vid livets slut. Det innebär att det inte endast är personer med cancer 

som är i behov av palliativ vård (Widell, 2013). Genom samtal mellan ansvarig läkare, 

patienten och vanligtvis även närstående, informeras patienten om ställningstagandet att 

övergå från kurativ behandling till behandling med syfte att ge symtomlindring och ökad 

livskvalité (Socialstyrelsen, 2011a).  

 

Termen palliativ kommer av latinets pallium som betyder mantel vilket symboliserar 

behandling som mildrar intensiteten av symtom eller lugnar symtom utan att upphäva grund 

sjukdomen (Strang & Beck-Friis, 2012). Palliativ vård är, enligt socialstyrelsen ”Hälso- och 

sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, 

obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov samt organiserat stöd till närstående” (Socialstyrelsen, 2011b). 

Världshälsoorganisationens definition på palliativ vård är:  

 

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and 

their families facing the problem associated with life-threatening illness, through 

the prevention and relief of suffering by means of early identification and 

impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, 

psychosocial and spiritual (World Health Organization [WHO], 2002). 

 

WHO (2002) syfte är att förändra livskvalitén till det bättre både för patienter i palliativt 

skede samt dennes närstående medan, Socialstyrelsen (2011b) syfte är att understödja 

livskvaliteten för patienter i palliativt skede samt ge organiserat stöd till närstående. Palliativ 

vård för barn under 18 år har en egen definition, den tas inte upp i detta självständiga arbete. 
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En av pionjärerna inom palliativ vård var Dame Cicely Saunders som startade St 

Christopher´s Hospice i London 1967 och anlade då basen för den palliativa vårdens filosofi 

(Widell, 2013). Genom St Christopher’s Hospice startades även den första forsknings- och 

utbildningsenheten inom palliativ vård. Målet var att lära ut hur personalen förbättrar tillvaron 

för patienten i behov av palliativ vård. Patienten skulle få förbättrat livsvillkor och få leva tills 

hen dör med hjälp av god symtomkontroll samt psykologiskt stöd (Strang & Beck-Friis, 

2012). Dame Cicely Saunders redogjorde för det så här:” You matter because you are you. 

You matter to the last moment of your life and we will do all we can, not only to help you die 

peacefully, but also to live until you die” (Stevens, Jackson & Milligan, 2009, s. 17).  

 

Utifrån WHO:s definition av palliativ vård och människovärdesprincipen utformade 

kommittén för Döden angår oss alla – Värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6) fyra 

hörnstenarna som den palliativa vården bygger på, oavsett ålder och sjukdom. De fyra 

hörnstenarna är: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, god kommunikation och 

relation samt stöd till närstående. Symtomlindring ska ta hänsyn till psykiska, sociala, fysiska 

samt existentiella/andliga behov. Multiprofessionellt teamarbete krävs för att ge god vård vid 

livets slutskede. God kommunikation behövs mellan arbetslagen, patienten som är i palliativt 

skede samt dennes närstående för att vården ska bli till det bästa. Stödet åt närstående under 

och efter sjukdomstiden är viktigt då de ofta sköter omvårdnaden för den anhöriga. 

Närstående måste få delta i informationen om den anhörige och uppleva att deras existens och 

deltagande är inflytelserik för alla parter.  

Palliativ vård inom slutenvård, hospis samt i hemmet  

Palliativ vård bedrivs i alla vårdformer, sjukhus, primärvården, hospis, vårdboende och i 

hemmen med stöd från hemsjukvård (Eckerdal, 2012; Worldwide Palliative Care Alliance, 

2014).  

 

Slutenvård innebär vård som ges på en avdelning på ett sjukhus. Enligt Brattgård, (1995) får 

patienten en roll som gäst, personalen får rollen värd samt närstående ses som främling på 

besök, vilket gör att patient – närstående har ett underläge som kan leda till försämrad 

delaktighet i beslut beträffande egen behandling samt vård. Dock kan slutenvården eller 

hospisvård komma att vara ett alternativ om patienten inte känner sig trygg i hemmet eller om 

hemsjukvården inte kan ge adekvat symtomlindring. Hospis kan vara ett alternativ för patient 

om närstående behöver avlasting.  

 

Hospis som begrepp härstammar från medeltidens Europa, en beteckning på härbärge, där det 

bedrevs vård för den döende pilgrimmen. År 1905 framträdde begreppet återigen när St. 

Joseph´s Hospice i London grundades. Dock var det när Dame Cecely Saunders öppnade St. 

Christopher´s hospice i London 1967 som hospis verksamheten verkligen tog fart (Desai, 

Kim, Fall & Wang, 2007). Därefter har hospisverksamheten spridit sig över norden samt 

övriga världen. Hospis arbetar i tvärproffesionella team som inkluderar läkare, sjuksköterskor, 

fysioterapeut, kurator ibland även präst eller diakon. 

 

Det finns olika former av hemsjukvård; lasarettsansluten hemsjukvård (LAH), 

sjukhusansluten hemsjukvård (SAH) och kommunal hemsjukvård. Hemsjukvården består 

vanligtvis av läkare, distriktsköterska eller kommunsjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast samt hemtjänstpersonal. Teamet kan även inkludera präst, diakon eller kurator. 

Teamet kan erbjuda symtomlindring till patienten samt psykosocialt stöd åt närstående (Beck-

Friis & Jakobsson, 2012; Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). Oberoende av var anhöriga 
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vårdas i livets slutskede är närstående delaktiga i omvårdnaden på olika sätt samt i olika 

betydande omfattning. Det berättigar närstående till individanpassad stödåtgärder. 

Socialstyrelsen (2006) noterade att allt fler i Sverige valde att leva sista tiden i hemmet istället 

för på sjukhus eller annan vårdform. En studie på var dödsfallen i Sverige 2012 skedde, 

visade att mer än 40 procent av alla dödsfall var på sjukhus, mer än 38 procent i särskilda 

boenden, endast 18 procent dog i hemmet. Studien visade att för de som erhöll palliativ vård 

var det mindre sannolikt att dö på sjukhus (Håkanson, Öhlén, Morin & Cohen, 2015). 

Patienten som vårdas hemma upplevde ett större medbestämmande om vården. Vidare bidrog 

hemmiljön med en ökad trygghet (Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & Danielsson, 2008). 

En studie gjord i Canada påvisar att över hälften av patienterna i palliativ vård önskade att få 

sluta sitt liv i hemmet, dock visar samma studie att mindre än hälften av patienterna och 

dennes närstående var eniga om vart den sista tiden skulle vara, i hemmet, på sjukhuset eller 

kommunalt boende (Stajduhar, Allan, Cohen & Heyland, 2008).  

 

Finlay et al. (2002) visar att palliativ hemsjukvård ökar tillfredsställelse bland närstående och 

sjuka. Gomes och Higginson (2006) belyser 17 stycken olika faktorer som gör att en patient i 

behov av palliativ vård vill/kan avlida i hemmet. Två av de viktigaste faktorerna är nyttjandet 

av hemsjukvård samt stöd och support från närstående.  

 

Melin-Johansson, Ödling, Axelsson och Danielsson (2008) beskriver att patienter som vårdas 

i hemmet av närstående och sjukvårdspersonal vid livets slut upplever en känsla av säkerhet, 

självständighet samt ökad livskvaliteten. Rollison och Carlsson (2002) studie beskriver att den 

övervägande delen av närstående skulle använda sig av palliativ hemsjukvård igen. 

Närstående var framförallt tillfredsställda med den emotionella support de erhöll. 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 

I International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor är det skrivet: 

”Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande” (ICN, 2014, s 3). Detta görs genom att uppmärksamma 

både patient i behov av palliativ vård samt dennes närståendes sista tid genom att informera 

och förbereda alla involverade och göra döden till en naturlig händelse (Wilkes, White & 

O’Riordan, 2000).  Benzien, Hagberg och Saveman (2012) anser att sjuksköterskan har till 

uppdrag att uppmärksamma närståendes resurser. Hon ska även kunna bemöta olika behov 

som olika familjemedlemmar har. Att vårda i hemmet görs på familjens premisser, vilket gör 

att sjuksköterskan måste vara lyhörd inför familjens atmosfär och stämning (Iranmanesh, 

Haggstrom, Axelsson & Savenstedt, 2009).  

 

Ellington, Reblin, Clayton, Berry och Mooney (2012) beskriver att samverkan mellan 

sjuksköterskan, patienten i behov av palliativ vård, dennes närstående samt bra 

kommunikation och tillit mellan alla parter är grunden för sjuksköterskans roll. Studier 

påvisar att närstående samt sjuksköterskan brister i kommunikationen samt att närstående är i 

stort behov av information och psykosocialt stöd (Ventura, Burney, Brooker, Fletcher & 

Ricciardelli, 2014). När närstående fick god kontakt och kände tillit till 

omvårdnadspersonalen upplevde närstående oftast ett delat ansvar för omvårdnaden med 

sjuksköterskan som yttersta ansvarstagaren (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

 

Närstående har behov av att bli uppmärksammad som individer och få vara delaktig i 

omvårdnaden (Khan Joad, Mayamol & Chaturvedi, 2011). Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan tar sig tid att ta del av den närståendes sorgearbete. Sjuksköterskan behöver 
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också ta del av vad närstående kan och orkar samt vad den närstående är villig till när det 

handlar om att vårda och sköta sin anhörig (SOU 2001:6).  

 

Wallerstedt och Andershed (2007) skriver att sjuksköterskorna själva upplever att det är ett 

betydande ansvar de har när det gäller att vårda en patient i behov av palliativ vård. De 

belyser att ansvarsområdet involverar det sätt på vilket både patienten i behov av palliativ 

vård samt de närstående behandlas. Varje möte mellan sjuksköterskan, patienten och dennes 

närstående gav dem värdefull kunskap och erfarenhet som kunde göra att sjuksköterskans 

kunskap om palliativ vård ökade och kunde nyttjas i andra möten mellan sjuksköterska-

patient- närstående. Iranmanesh et al. (2009) beskriver att sjuksköterskorna, genom att 

behandla varje patient i palliativt skede och dennes närstående som unika personer, kunde 

utöva god palliativ vård.  Genom att sjuksköterskan visar empati, ger god omvårdnad, visar 

ömsesidig samhörighet och tillhörighet, kan upplevelsen av den existentiella ensamheten 

minskas för patienten i palliativ vård och dennes närstående (Sand & Strang, 2006).  

 

Sjuksköterskor beskriver att lång erfarenhet av arbete inom vården underlättar samtalet med 

patienten. Erfarenheten leder även till bättre samtal med de närstående kring omvårdnaden 

samt svåra beslut som rör den palliativa vården (Malloy, Virani, Kelly & Munévar, 2010). 

 

Stoltz, Lindholm, Uden och Willman (2006) beskriver i sin studie vilket inkluderade 

sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i hemmet, att förtroende mellan sjuksköterskan, 

närstående och patienten i behov av palliativ vård inte alltid kom direkt utan ibland fick ta sin 

tid. Vid snabba sjukdomsförlopp upplevde sjuksköterskorna brist på tid att utveckla en bra 

relation mellan närstående och sjuksköterska. Vid vissa tillfällen kändes det att närstående 

ville hålla en distans mellan dem och sjuksköterskan vilket kunde försvåra sjuksköterskans 

arbete. 

Närstående som vårdare 

Begreppen närstående och anhörig används olika i olika sammanhang. Enligt Socialstyrelsen 

definieras närstående ”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” 

(Socialstyrelsen, 2004b). Anhörig definieras ” person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna ” (Socialstyrelsen, 2004a). Enligt lagstiftningen om närståendepenning definieras 

närstående enligt följande: ”Till närstående räknas anhöriga, men även andra som patienten 

har nära relationer med till exempel vänner eller grannar” Lag om ledighet för närståendevård 

(SFS 1988:1465). Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) säger att den som är i behov av vård eller 

support kallas närstående och den som ger vård eller support kallas anhörig. I detta 

självständiga arbete används termen ”närstående” för att beskriva den som ger vård och 

omsorg och ”anhörig” för den som får vård och omsorg.  

 

En närstående/vårdgivare är en person som ger inofficiell obetald emotionell, fysisk samt 

praktisk vård (Harding, List, Epiphaniou & Jones, 2011). Oavsett var anhörig befinner sig, i 

hemmet hospis eller slutenvården eller med sjukvårds personal insats är det främst närstående 

som ger omvårdnad.  

 

I en studie gjord i Sverige på 15000 personer, 18 år eller äldre, identifierade sig nästan 5 

procent som vårdare till en person som är i behov av hjälp med personlig vård på grund av 

ålder handikapp eller sjukdom (Socialstyrelsen, 2012a). I Amerika uppskattar man siffran till 

24 procent (The National Alliance for Caregiving, 2009).  
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Närstående kan även ha lovat sin anhörig att hen ska få leva sin sista tid i hemmet vilket leder 

till att närstående ofta tar på sig ansvaret och vårdar sina anhöriga i hemmet (Exley & Tyrer, 

2005; Fisker & Strandmark, 2007; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). I Perreault, 

Fothergill-Bourbonnais och Fieset (2004) studie påvisades att närstående upplevde det som en 

självklarhet att vårda anhörig i hemmet och genom detta upplevde de att de gjort allt för sin 

anhörig. Benzien et al. (2012) samt Linderholm och Friedrichsen (2010) beskriver att 

närstående många gånger förväntas av vårdpersonal att ta hand om sin anhörig som befinner 

sig i behov av palliativt vård.  Detta trots att närstående oftast har ingen eller väldigt 

begränsad kunskap om omvårdnad av en svårt sjuk person och döden (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Milberg, 2012). 

 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002) beskrev att närstående framställde sig själv som den 

person vilken hade huvudansvaret för omsorgen för sin anhörig i behov av palliativ vård. 

Omvårdnadspersonalen ansåg närstående vara sakkunniga på den anhöriges behov. Ibland 

delas ansvaret mellan flera närstående men som regel är det den som lever tillsammans med 

anhörig som sköter omvårdnaden med stöd från hemsjukvården (Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2002). Enligt kommittén för vård i livets slutskede (SOU 2001:6) behöver den 

palliativa vården se till patienten och dennes närstående, som en enhet eftersom stödet till den 

närstående ibland kan vara det mest angelägna. 

 

Carlsson och Wennman-Larsen (2014) påpekar att närstående ofta upplever fysiska 

påfrestningar samt vårdandet av anhörig som stressande tillstånd. Hedlund (2014) påpekar i 

sin studie att vården inte visar tillräcklig respekt vad gäller den psykiska påfrestningen som 

närstående lever med vilket kan leda till ohälsa. När närstående tar hand om sin anhörig i 

hemmet är det enligt Linderholm och Friedrichsen (2010) studie, av största vikt att 

omvårdnadspersonalen uppmärksammade närståendes oro, ångest och villrådig så att inte 

närstående skulle känna sig maktlösa. Ångest är när kroppens försvarssystem aktiverar, en 

reaktion på̊ någonting som uppfattas som ett hot (Rück & Hedman, 2016). Symtom som kan 

uppstå vid ångest är: trötthet, smärta i kroppen och hjärtklappning, svettningar, rädsla för att 

tappa kontrollen, illamående (Kavan, Elsasser & Barone, 2009; Rück & Hedman 2016). För 

den drabbade kan ångest leda till ett stort lidande (Ophuis, Lokkerbol, Van Balkom, 

Hiligsmann, 2017). 

 

Att vara närstående till en anhörig som är i behov av palliativ vård, kan vara första gången 

närstående möter döden. Detta är ett läge där närståendes situation ställs på sin spets. Detta 

kan leda till existentiella frågor kommer upp till ytan som varken närstående, anhörig eller 

omvårdnadspersonal har beredskap att prata om (Andershed, 2004).  

 

Att vårda sin anhörig i ett palliativt skede kan orsaka stor belastning, både fysiskt och 

psykiskt samt förändra den närståendes liv. Studie av Oldham och Kristjanson (2004) påpekar 

att närstående ideligen saknar beredskap att ge omvårdnad till anhörig i behov av palliativ 

vård. Henriksson et al. (2015) beskriver beredskap som någonting man gjort innan en kris för 

att bättra på resultatet. Det har framställts som ett villkor eller en aktivitet för att på förhand 

inse eventuella problem, tänka ut möjliga lösningar samt omfattar uppbyggnad av dugligheter.  
Enligt Schumacher et al. (1998) och Archbold et al. (1990) innebär begreppet förberedelse för 

omhändertagande, en införstådd beredskap att klara av området av vårdrollen; ge omvårdnad i 

hemmet, hantera stress, ge fysisk vård samt känslomässigt stöd. Beredskap för att ge 

omvårdnad definieras av Foley, Back, Bruera et al. (2005) som känslomässigt, informativt, 

ekonomiskt samt adekvat praktiskt stöd. 
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Detta kan leda till att de upplever ensamhet, ångest, trötthet, depression samt även social 

isolering (De Korte-Verhoef et al., 2014; Funk et al., 2010; Götze, Brähler, Gansera, Polze & 

Köhler, 2014). Vid de tillfällen då anhöriga var tvungna att läggas in på sjukhus eller på 

annan vårdinrättning upplevde närstående att de inte kunnat utföra sitt löfte till anhörig. 

Anledningen till förflyttningen av anhörig från hemmet var att närstående upplevde sig ha för 

dålig kunskap kring vården av sin anhörig (Topf, Robinson & Bottorff, 2013). I en studie av 

James, Andershed och Ternestedt (2007) följdes hela familjer från att: anhörigs vård ändrat 

riktning från kurativ till symtomlindrande, erhållit ett brytpunktsamtal, till att anhörig avlider. 

Studien visar att hela familjen berörs på olika vis och av olika orsaker.   

 

När en anhörig får en obotlig sjukdom som innebär förkortad livstid ändras rollen i familjen. 

Det innebär att det kan bli ökat krav på närstående genom att hen blir mer bunden till hemmet.  

Detta kan leda till mindre tid för egna behov. Socialstyrelsen (2006) beskriver att den ändrade 

rollen kan innebära ansvar för saker som den anhöriga skött tidigare t.ex. matlagning eller 

ekonomin. Att assistera anhörig i det dagliga livet kan innebära att närstående får köra 

anhörig till och från sjukhusbesök, hålla i ordning på läkemedel, assistera vid duschning, 

vända anhörig i sängen, sköta den personliga hygienen och toalettbesök.  Närstående får ofta 

ansvara för och behandla olika symtom som den anhörige kan uppleva, vilket kan orsaka oro 

(Wilkes & White, 2005). Hudson (2004) beskriver i sin artikel att trots närståendes svåra tid 

som vårdare kunde sextio procent av deltagarna i studien identifiera positiva aspekter vid 

vårdandet av en anhörig. 

Transition  

Människor upplever flertalet skiften genom livet. Förändringarna utgår via olika situationer 

samt händelser. De kan vara planerade eller plötsliga. Transition är processen som 

uppkommer till följd av dessa skiften (Bridges, 2003).  

 

Inom omvårdnad är transition ett centralt begrepp enligt Österlind (2009). Transition betyder 

ett avslut, en mellanperiod och början av något nytt, som övergång från någonting till 

någonting, som passage (Elmberger, 2013). Bridges (2003) beskriver att transition startar med 

en separation eller avslut, går över till neutral tid, för att sluta med en ny början. Att ta på sig 

rollen som närstående som vårdar sin anhörig som är i behov av palliativ vård i hemmet är 

som en transition, närstående går från en fas i livet till en annan.  

 

Enligt Penrod, Hupcey, Shipley, Loeb och Baney (2012) kan livets slutskede beskrivas som 

teoretisk modell genom omvårdnad, transition med fyra faser. Fas ett, börjar med upplevelse 

att något är fel i kroppen vilket över går till livshotande sjukdom diagnostiseras och det 

”vanliga” livet försvinner. Fas två, en tid då behandlingar av sjukdom ges med hopp om bot 

av sjukdom vilket övergår till försök att bromsa sjukdom när bot inte längre är ett alternativ. 

Närstående samt anhörig fokuserar på att uppehålla en vardag som fungerar samt ger en 

upplevelse av normalitet. Närstående får en insikt att anhörig befinner sig i livets slut Fas tre, 

närstående tar på sig omvårdnadsrollen, vilket kan sedan leda till 24-timmars heltids ansvar 

för närstående. Denna fas övergår till att anhörig avlider, fas fyra och sista transition. Denna 

fas utmärks av sorg samt bearbetandet av sista tiden samt att vara den efterlevande. 

 

Schumacher och Meleis (1994) beskriver transition som en komplex process. Sämre hälsa är 

en stor risk under transition då det ökad sårbarheten. Transition kan innehålla förändring av 

identitet, roller i familjen eller i relationen. Vidare är det olika faktorer som kan ha en 
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påverkan på processen exempelvis förväntningar, kunskap, sociala aspekter samt närståendes 

upplevelse av att vara förberedd på situationen. Beredskapen underlättar upplevelsen av 

transition.  Kunskap om vad kan förväntas samt vilka strategier kan vara till hjälp - kan 

gynnas genom interventioner (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 2000). 

Stöd för närstående 

Närstående till anhörig i palliativ vård är oftast i behov av stöd. Personal inom vården kan ge 

stöd på olika sätt, åt närstående. Vad för slags stöd, emotionellt eller praktiskt stöd, eller hur 

mycket stöd är olika från familj till familj på grund av vem i familjen som drabbats av 

sjukdom, hur familjerelationen var innan sjukdom, livssituationen samt sjukdomen eller 

behandlingens effekt på den sjuke. Oftast ökar behovet av stöd desto mer försämrad i sin 

sjukdom anhörig blir (Socialstyrelsen, 2013).   

 

Stöd till närstående som hjälper anhörig i palliativ vård kan innehålla pedagogiska, 

psykologiska, själsliga, praktiska, finansiella eller sociala tillvägagångssätt. För att bättra på 

närståendes förmåga att klara av utmaningar, implementera närståendes roll samt bevara egen 

hälsa, före samt efter anhörigas bortgång (Hudson & Payne, 2009). 

 House (1981) delar in stöd i 4 olika delar med exempel på handlingar som stödjer: 

 Instrumentellt stöd; praktisk hjälp som ex. inköp eller städ hjälp, anpassning av 

omgivning, ekonomi, tid, arbete samt hjälp med praktiska saker.   

 Informativt stöd; rådgivning samt information 

 Bekräftande stöd; bekräftande, uppskattning, social jämförelse 

 Emotionellt stöd; visa tillit, värdesätta, bjuda in till medverkan, lyssna utan att 

avbryta eller ge vägledning. 

 

När man får en obotlig sjukdom är de fysiska konsekvenserna lika väsentliga som de 

psykologiska och sociala konsekvenserna. Begreppet psykosocial ohälsa hänvisar till 

psykosociala samt sociala riskfaktorer bestående av vissa livssituationer eller problem, samt 

till symtomatologi i form av somatiska som psykiska besvär (Karlsson, 2017).  

Problemformulering 

Västvärldens samhälle förväntar sig i allt större utsträckning att närstående vårdar sin anhörig, 

som är i behov av palliativ vård. Om närstående inte får stöd i hur de ska ge omvårdnad, 

symtomlindra samt kunskap i vad som kan förväntas, ökar faran för att närstående drabbas av 

både fysisk och psykisk ohälsa.  

 

Närstående har olika behov av stöd vid olika tillfällen undertiden de vårdar anhörig i palliativt 

skede. Vid livets sista tid går närstående genom många transitioner vilket har beskrivits som 

en teoretisk modell genom omvårdnad. Fas ett, när livshotande sjukdom diagnostiseras och 

det ”vanliga” livet försvinner. Fas två, kurativ behandling av sjukdom som övergår till 

livsförlängande behandling. Fas tre, närstående tar på sig omvårdnadsrollen, vilket kan sedan 

leda till 24-timmars heltids ansvar för närstående. Fas fyra och sista transitionen är när 

anhörig avlider. Beredskap kan leda till mindre negativa effekter, mer positiva erfarenheter 

genom transitioner i livets sista tid.  

 

Det är av intresse att genom ytterligare fördjupning i området undersöka vad för olika stöd- 

eller utbildningsinterventioner i västvärlden som finns för närstående samt vad för effekt på 

ångest, närståendes beredskap i omhändertagandet av anhörig, interventionerna haft.  
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Kunskap fordras även för att få en förståelse, uppmärksamma de närståendes behov vid 

vårdandet av en anhörig i palliativt skede.   

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva och studera stöd- och utbildningsinterventioner, för närstående som ger 

omvårdnad till anhörig i livets slut och interventionens effekt på ångest och beredskap.  

METOD  

Ansats och design 

Litteraturöversikt av studier med kvantitativ ansats nyttjades som metod för att få fram svaret 

på syftet. Genom nyttjandet av litteraturöversikt gjordes systematiskt sökning att hitta 

publicerad forskning vilket inkluderades i utredningen samt kan även ligga till grund för 

eventuell vidare forskning (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). CODEX 

(2016) förespråkar att forskare använder forskningsdata för att finna ytterligare kunskap inom 

det vetenskapliga området.   

 

Litteraturöversikten följde Polit och Beck (2017) nio stegs modell;  

 

1. Först fastställdes problemet och utefter det skrevs en primär frågeställning.  

2. Studien arbetades fram som en litteraturöversikt för att få fram relevant fakta om 

problemområdet. Begrepp och relevanta databaser identifierades.  

3. Litteratursökningen gjordes i de identifierade databaserna. 

4. Artiklarnas titlar samt abstrakt granskades för att se om svar på syftet kunde uppnås.   

5. Inkluderade artiklar granskades flertal gånger.  

6. Material från artiklarna kodades. 

7. Kritisk granskning gjordes av materialet. 

8. Materialet analyserades, samordnades till tema. 

9. En sammansättning av resultatet arbetas med.  

Urval 

Arbetet med artikelsökningar inleddes med att upprätta inklusions- och exklusionskriterier 

samt identifiering av relevanta ämnesord. Både kvantitativa samt mixad metod artiklar 

analyserades. Översiktsartiklar exkluderades från resultat eftersom risken är att en artikel 

förekommer på flera platser i undersökningen och på det viset blir resultatet inte sant (bias). 

Artiklarna översteg inte 12 år, på det sättet användes senaste forskningen (Forsberg & 

Wengström, 2016). Artiklarna ska vara från västvärlden. Västvärlden är enligt denna artikel 

länder från Europa, USA, Australien samt Nya Zeeland.   

 

Inklusionskriterierna till denna litteraturöversikt var: 

 Vara ”peer-reviewed”  

 Original artiklar 

 Publicerade på Engelska  

 Vara publicerade mellan 2006 – 2018 

 Abstrakt vara tillgänglig 

 Vara godkänd av etisk kommitté   
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 Erhålla hög eller medelhög nivå efter kvalitetsgranskning 

 Artiklar som handlar om stöd-eller utbildningsinterventioner för närstående (+18 år) 

med anhörig i behov av palliativ vård  

 Visa på ångest eller närståendes beredskap på att vårda anhörig som utfallsmått. 

 Artiklarna som kommer från västvärlden 

Exklusionskriterier: 

 Artiklar som handlar om närstående som är minderåriga, < 17 år 

 Översiktsartiklar 

 Låg kvalitetsnivå efter granskning. 

Datainsamling 

Datainsamlingen till litteraturöversikten inleddes med att urskilja inklusions- och 

exklusionskriterier för att artiklar som inkluderades skulle vara relevant mot syftet samt hålla 

en hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna som inkluderades var peer-

reviewed samt originalartiklar. Då det inte går att söka Peer-reviewed i PubMed 

kontrollerades tidskrifternas hemsida att artiklarna var granskade och av hög kvalitet. Vidare 

söktes artiklar som var mellan 2006 – 2018 och skrivna på Engelska.  

 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO, erkända 

databaser enligt Forsberg och Wengström (2016).  

CINAHL innehåller vetenskapliga artiklar om forskning inom omvårdnad samt närliggande 

områden. PubMed inkluderar även MedLine, vetenskapliga artiklar i denna databas relateras 

till medicin samt omvårdnad. Databasen PsycINFO innehåller vetenskapliga artiklar bland 

annat om psykologi samt beteendevetenskap.  

 

Sökningarna i databaserna använde relevanta nyckelord vilket framtogs med hjälp av arbetets 

syfte. Nyckelorden var: “family”, “caregiv”, “palliative care”, “end-of-life”, “terminal”,  

“education”, “intervention”, “support”, “anxiety” samt “preparedness”. Nyckelorden 

kombinerades med fritext samt med hjälp av booleska operatorerna AND, OR samt 

trunkering (*) vilket ökade chansen att hitta artiklar som svarade på syftet, (Bilaga I). Artiklar 

förekom ibland flertal gånger i olika databaser, dessa redovisades ej i tabellerna.  Manuell 

sökning gjordes även i referenslistor, vilket genererade en artikel. Även tre översiktsartiklars 

referenslistor har granskats (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningar gjordes även med 

MeSH-termer i PubMed, med CINAHL Headings och Suggest Subject Terms i CINAHL 

samt med hjälp av Thesaurus i PsycINFO utan att ytterligare artiklar kunde finnas därför 

redovisas inte dessa i arbetet. Alla titlar lästes vid varje sökning, illustrerades studiens 

problemområde i titeln undersöktes från vilket land artikeln kom från. Härstammade artikeln 

från västvärlden granskades abstrakten. Visade det sig att abstraktet matchade syftet valdes 

artikeln ut. Därefter lästes hela artikeln, på det sättet påträffades litteraturöversiktens artiklar. 

 

Litteratursökningen utfördes 2018-08-31. Totalt identifierades 21 st. relevanta artiklar till 

arbetet (Bilaga 1) vilka granskades med hjälp av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) granskningsmall och bedömningsunderlag (Bilaga 2). 

Efter denna kvalitetsgranskning inkluderades slutligen 15 artiklar i det självständiga arbetet 

vilka presenteras kort i artikelmatrisen (Bilaga 3).  
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Dataanalys 
Data analysen följde Polit och Becks (2012) sista två steg i nio stegs modell för 

litteraturstudie; analysera samt kategorisera data därefter sammanfatta resultatet från de 15 

inkluderade artiklar.  

 

Artiklarna lästes igenom flertalet gånger av författaren för att få en klar överblick av studierna 

vilket är av vikt vid bearbetning av studier inom litteraturstudie (Polit & Beck, 2017; Friberg, 

2012). Efter detta formulerades en artikelmatris (Bilaga 3). Studierna resultat, både löpande 

text samt tabeller lästes genom flertal gånger för att extrahera relevant data utifrån syftet. 

Detta översattes så ordagrant som möjligt till svenska för att undvika feltolkning eller 

förvrängning av studiernas text.  

 

Sista steget i nio stegs modellen, sammanfattning av resultat gjordes genom att de resultat 

som handlade om överensstämmande sak skapade grupper vilket fick rubriker. Utifrån de 15 

artiklarna framkom 3 rubriker. Resultatet redovisas i text samt tabell för att tydligt beskriva 

litteraturstudiens resultat (Polit & Beck, 2017).  

Forskningsetiska överväganden 

En litteraturöversikt vilket utförs genom högskoleutbildning, inte genomförs där någon 

människa kan fara illa samt inte kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift, går inte 

under lagen om etikprövning (SFS 2003:460). CODEX (2016) instämmer på att material som 

användes i arbetet är tidigare genomförda forskningsresultat med godkänd etisk prövning. 

Etiskt problem kan uppstå på grund av att undersökaren feltolkar artiklar som sökts, på grund 

av bristande förståelse i det engelska språket (Kjellström, 2012). Denna litteraturöversikt 

inkluderar endast artiklar som fått godkännande från etisk kommitté eller en omsorgsfull etisk 

övervägande har utförts. 

 

Alla fynd är innefattat i resultatet, inkluderat det som författaren inte håller med om. Det 

innebär att allt material kommer fram i studien, både det forskaren stödjer samt det forskaren 

inte stödjer (Forsberg & Wengström, 2016). Att inte redovisa allt material som framkommer 

skulle vara oetiskt. Forsknings-fusk eller oredlighet i forskning, kan resultera i risk för 

människa samt tilltron till forskaren och dennes arbete kan ta skada (Vetenskapsrådet, 2011). 

Det är av stor angelägenhet att forskaren tar i beaktande dennes egen förförståelse vid studien. 

Detta gjordes genom att författaren inte använde sig av några subjektiva åsikter, utan endast 

objektiv fakta som framkom från de etiskt godkända artiklarna.   

 

För att studien ska bedömas vetenskapligt godtagen redogörs studiens gång, framför allt urval 

samt dataanalys, i detalj så att studien kan repeteras samt kontrolleras. Författaren till denna 

studie har tagit i åtagande att denna vetenskapliga studie är ärligt, tillförlitligt och av stark 

kvalitet så kallad forskaretik. Forskningsetik innebär också att undersökaren respekterar 

deltagarna, är moralisk godtagbar och har en stark säkerhetsnivå. Studiens resultat grundas på 

förutsättningslös fakta samt på endast artiklar vilket är etiskt godkända samt har en hög 

kvalité (Forsberg & Wengström, 2016). 

RESULTAT 

Totalt identifierades 15 artiklar till litteratur översikten. Artiklarna kom från västvärlden: 

USA n=7, Australien n=4, Sverige n=2, Storbritannien n=1 samt Tyskland n=1. 
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Litteraturstudien identifierade 4 olika typer av interventioner; psykopedagogisk (n=5), 

kognitivt beteende terapi (n=6), utbildande (n=3) samt stödgivande (n=1) 

Psykopedagogisk (n=5) 

Psykopedagogisk intervention är inte enbart utbildning utan även stödjande samt rådgivande 

utan att uppmuntra förändrat i beteende.Alla fem interventioner undervisade i egenvårds 

strategier, positivt tänk, befintliga tjänster/resurser samt närståendes roll samt kunnande. 

Interventionerna assisterade även närstående att hitta nya mål samt identifiera problem 

(Henriksson, Årestedt, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2012; Holm, Årestedt, Carlander, 

Furst, Wengström, Öhlen & Alvariza 2016; Hudson, Thomas, Quinn, Cockayne & Brathwaite 

2009; Hudson et al., 2012; Hudson et al., 2013).  

 

Hudson et al. (2013) samt Holm (2016) använde sig av RCT medan Hudson et al. (2009) samt 

Hudson et al. (2012) var icke kontrollerad studie. Henriksson et al. (2012) design var 

prospektiv kvasi-experimentell. 

 

Alla interventioner förutom Hudson et al. (2013), var gruppmöten. Mötena var från en träff på 

en och en halv timmar - sex veckomöten på två timmar/ möte. Henriksson et al. (2012) var för 

närstående med anhörig som vårdas palliativt i hemmet, på avdelning eller hospis. Holm et al. 

(2016) samt Hudson et al. (2009) studie var för närstående som vårdar i hemmet. Hudson et 

al. (2012) var för närstående med anhörig som vårdas palliativt på avdelning.  

 

Hudson et al. (2009); Hudson et al. (2012); Hudson et al. (2013) gruppmöten var för 

närstående med anhörig endast med avancerad (icke kurativ) cancer medan både Holm et al. 

(2016) samt Henriksson et al. (2012) hade närstående med anhörig med både avancerad 

cancer (90 % respektive 95 %) resterande hade andra icke kurativa sjukdomar.  

Hudson et al. (2013) intervention var för närstående som vårdar anhörig i hemmet. 

Närstående tilldelas en Family Caregiver Support Nurse (FCSN) som utför 4 kontakttillfällen 

över 4 veckor, antingen 1 hembesök med 3 telefonsamtal eller 2 hembesök med 2 

telefonsamtal. Närstående erhöll ”närståendes handbok”. FCSN gjorde en vårdplan vid 

hembesök på problem och eller symtom närstående hade påpekat samt förberedde närstående 

på deras roll som omvårdnadsgivare. Uppföljande kontakt var att utvärdera vård planen samt 

sista kontakten var att förbereda närstående på anhörigas bortgång samt sorg.  

 

Vid mätningar före – efter intervention visar en signifikant ökning på beredskap i alla 

interventioner (Henriksson et al., 2012; Holm et al., 2016; Hudson et al., 2009; Hudson et al., 

2012 samt Hudson et al., 2013). Hudson et al. (2013) visade ingen signifikans vid 1 hembesök 

- 3 telefonsamtal, endast vid två hembesök – 2 telefonsamtal. Vid långsiktig mätning höll sig 

beredskapen signifikant både enligt Holm et al. (2016) samt Hudson et al. (2009).  

 

Henrikson et al. (2012) samt Holm et al. (2016) gjorde mätningar även på ångest, dock visade 

ingen signifikans vid någon av mätningarna, se tabell 1.   

 

Tabell 1 egenskaper för psykopedagogiska interventioner 

Författare 

År         

Land  

Intervention Design Urval Resultat 

beredskap 

Resultat 

ångest  
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Henriksson 

et al.  

2012 

Sverige 

Psykosocialt stöd 

och utbildande 

gruppmöten. 6 

möten i 6 veckor. 

Ett prospektiv 

kvasi-

experimentell 

design. 

 

Närstående till 

anhörig i 

behov av 

palliativ vår i 

hemmet, 

hospis eller 

avdelning. 

95% med 

avancerad 

cancer  

 

Mätning före – 

efter, 

interventions 

grupp visade 

signifikant ökad 

beredskap (p 

<0,001, 78%), 

ingen signifikans 

uppmättes i 

jämförelsegruppen 

(0.900). Mellan 

grupperna visade 

interventions 

gruppen 

signifikant ökad 

beredskap 

(p=0.002).  

Före – efter 

mätning ingen 

signifikans på 

ångest i 

intervention 

grupp (0.114) 

eller kontroll 

grupp (0.072). 

Ingen 

signifikans vid 

jämförelse 

mellan 

grupperna. 

Holm et al. 

2016 

Sverige 

 

Psykopedagogisk 

grupp 

intervention. 3 

möten i 3 veckor 

2 timmar/möte. 

RCT 

 

Närstående 

som vårdar 

anhörig vid 

livets slut i 

hemmet. 90% 

med avancerad 

cancer 

Kortsiktig samt 

långsiktig effekt 

var signifikant på 

beredskap 

(p=0,041, 

p=0,012) i 

interventions 

grupp Jämfört 

med kontroll 

grupp. 

Ingen 

signifikans på 

ångest på kort 

eller 

långsiktig 

mätning.  

 

Hudson et al. 

2009 

Australien 

Psykopedagogisk 

grupp 

intervention. 3 

möten i 3 veckor 

på1,5 

timmar/möte. 

Kliniskt 

kontrollerad 

studie. 

 

Närstående 

som vårdar 

anhörig med 

avancerad 

cancer vid 

livets slut i 

hemmet 

Mätning före – 

efter visade en 

signifikans 

(p<0.001) ökad 

beredskap vilket 

kvarstod vid 3:e 

mätning. 

 

Hudson et al. 

2012 

Australien 

Psykopedagogisk 

grupp 

intervention. Ett 

tillfälle på 1,5 

timmar. 

Icke 

kontrollerad 

före – efter 

studie.  

 

Närstående till 

anhörig med 

avancerad 

cancer i behov 

av palliativ 

vård palliativ 

vårdavdelning 

Mätning före - 

efter visade en 

signifikans 

(p=0.001) ökad 

beredskap.  

 

Hudson et al. 

2013 

Australien 

  

Psyko-

pedagogiskt fokus 

– anpassade 

resurser, 

information i 

förberedande 

syfte. Family 

Tre armad 

RCT  

  

Närstående 

som vårdar 

anhörig med 

avancerad 

cancer i livets 

slut i hemmet. 

Signifikant 

förbättring i 

mellan kontroll 

grupp - två hem 

besök (p=0.035) 

mellan T1 – T2. 

Ingen signifikant 
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Caregiver Support 

Nurse (FCSN) Ett 

möte – tre 

telefonsamtal eller 

två möten – två 

telefonsamtal  

mellan 

kontrollgruppen - 

ett hem besök, 

samt ett hembesök 

– två hembesök 

(p=>0.39).  

Kognitivbeteendeterapi (n=6) 

Kognitivbeteendeterapi (KBT) innebär att ändra människans tilltro samt tankar, på det sättet 

ändras människans beteende. Interventionerna vägledde närstående att granska relationen 

mellan tankar samt beteende, genom KBT förfarande. Närstående erhöll även träning i coping 

samt problemlösning.  

 

Demiris et al. (2012) utvecklade problemlösande terapi för närstående utförd personligen eller 

via videotelefon, tre stycken 45 minuters sammankomster.  McMillan, Small, Haley, 

Zambroski, och Buck (2013) utförde tre coping-träningsmöten i hemmet samt broschyr för 

närstående. Creativ, Optimism, Planning and Expert information (COPE) för anhöriga med 

hjärtsvikt.  

 

Fegg et al. (2013); Steinhauser et al. (2016) samt Wagner, Johns, Brown, Hanna och Bigatti 

(2016) använde sig av existentiell beteendeterapi. Wagner et al. (2016) utförde fyra stycken 

60 minuters möten för närstående samt anhörig med obotlig cancer. I Steinhauser et al. (2016) 

studie fick närstående tre stycken 60 minuters pastorledda telefonmöten över tre veckors tid. 

Fegg et al. (2013) hade sex gruppmöten för närstående totalt 22 timmar.  

Bard, Smith, Goldstein, Gomez och Redds (2014) intervention var en handlednings bok för 

närstående samt anhörig där första delen av problem/symtom var riktat åt båda, andra halvan 

var inriktat antingen åt närstående eller åt anhörig. Interventionen inkluderade även sex 

stycken 60 minuters telefonmöten för både närstående samt anhörig.  

Steinhauser et al. (2016) samt Wagner et al.s (2016) studier var icke kontrollerade före – efter 

pilot studier. Fegg et al. (2013) samt Bard et al. (2015) använde sig av RCT. Både Demiris et 

al.(2012) studie samt McMillan et al. (2013) studier var RCT den ena var noninferiority 

medan den andra var jämförelse experiment. Noninferiority studiedesign innebär att man 

kontrollerar att en ny behandling eller intervention inte är sämre än den tidigare behandling 

eller intervention (Seokyung, 2012)   

Alla studier förutom två, var för närstående som vårdar anhörig vid livets slut i hemmet (Bard 

et al., 2015; Demiris et al., 2012; McMillan et al., 2013; Steinhauser et al., 2016 samt Wagner 

et al., 2016). Fegg et al. (2013) studier var på palliativ vårdavdelning.  

 

Bard et al. (2015) samt Wagner et al. (2016) intervention var för närstående med anhörig med 

avancerad cancer, Steinhauser et al. (2016) var för närstående med anhörig med både cancer 

eller ALS, McMillan et al. (2013) var för närstående med anhörig hjärtsvikt medan både 

Demiris et al. (2012) samt Fegg et al. (2013) intervention var för närstående med anhörig med 

blandad icke kurativ grundsjukdom. 

 

Wagner et al. (2016) samt Fegg et al. (2013) visade signifikant förbättring av ångest efter 

intervention. Bard et al. (2015) visade på en förbättring i båda grupperna, framför allt dock i 

interventionsgruppen. Studien av Fegg et al., (2013) visades ingen signifikans vid 3 och tolv 

månaders mätning. Ångest ökade i McMillan et al. (2013) kontrollgrupp samt 

interventionsgrupp vid andra respektive tredje mätningen dock inte signifikant. Demiris et al. 
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(2012) intervention visade signifikant effekt på ångest på det sammanlagda värdet, annars 

ingen signifikans. Steinhauser et al. (2016) intervention visade endast en trend till ökning av 

ångest. Ingen signifikans mättes på ångest mellan intervention samt kontrollgruppen i 

Steinhauser et al. (2016) studie där emot sågs en generell förbättring i båda grupperna, se 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Egenskaper för kognitivbeteendeterapi interventioner  

Författare 

År         

Land  

Intervention Design Urval Resultat 

beredskap 

Resultat ångest  

Bard et al. 

2015 

 

USA  

Psykosocial 

intervention – 

väglednings bok 

för både anhörig 

och närstående. 

samt 60 minuters 

möten i 6 veckor 

via telefon  

RCT 

 

 

Närstående samt 

anhörig med 

framskriden 

lungcancer.   

 

 Båda grupperna 

visade en 

förbättring i 

ångest. 

Interventions 

grupp17.40 – 

12.10 kontroll 

grupp 17.42 – 

17.16. 

Demiris et 

al. 

   

Ingen 

skillnad   

mellan  

USA

    

jämförelse            

anhörig i 

   

   

interventioner

na 

2012 

    

studie 

      

  hemmet 

 

   

Ångest sjönk  

  

KBT Problem 

lösande –  

Individuell eller 

videolänk, 3 

besök i veckan för 

45 minuter       

Randomisera

d non-

inferiority 

jämförelse 

studie     

Närstående 

vårdar anhörig 

med icke kurativ 

grundsjukdom i 

hemmet  

 Det sammanlagda 

värdet på ångest 

visade en 

signifikant 

(p<0.0001) 

sänkning.  

Fegg et al. 

 

2013 

Tyskland 

Existentiell 

beteende terapi. 6 

gruppmöten, 22 

timmar. 

RCT 

  

Närstående till 

anhörig med 

avancerad cancer, 

icke botbar 

neurologisk 

sjukdom eller 

 Före - efter 

mätning visade 

signifikant 

(p=0.006) effekt 

på ångest.  Ingen 

signifikans vid 3 
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annan icke botbar 

grundsjukdom i 

behov av palliativ 

vård på palliativ 

vårdavdelning 

eller 12 månaders 

kontroll.   

McMillan et 

al.  

 

2013 

USA 

Problemlösande 

COPE broschyr, 

symtom lindrande 

träning och terapi. 

3 möten i 

hemmet, 1 

telefonsamtal 

Klinisks 

kontrollerade 

jämförelse 

experiment 

design med 

upprepande 

mätningar. 

  

Närstående som 

vårdar anhörig 

med hjärtsvikt i 

livets slut i 

hemmet 

  Ångest ökade i 

kontroll gruppen 

vid andra 

mätningen samt i 

interventions 

grupp vid tredje 

mätningen men 

inte signifikant.  

Steinhauser et 

al. 

2016 

USA 

Pastor ledd 

intervention för 

att öka 

närståendes 

välmående, 

mening med livet. 

3 möten med 1 

veckas mellanrum 

Klinisk 

kontrollerad 

före - efter 

pilot test.  

Närstående som 

vårdar anhörig 

med cancer eller 

ALS i livets slut i 

hemmet. 

 Försämring i 

ångest T0: 7.5 

(4.5) T1 8.2 (4.4)  

T2 8.8 (4.5) Inte 

specifikt på 

vilken sjukdom.  

Ångest 

medelvärde T0: 

1.5 (0.9) T1 1.6 

(0.9) T2 1.8 (0.9) 

Inte specifikt på 

vilken sjukdom. 

Wagner et al.   

2016 

USA 

Existentiell 

psykoterapi i 

livets sista tid, 

närstående samt 

anhöriga. 4 möten 

i 60 minuter på 

onkolog 

mottagningen 

eller i hemmet. 

Icke 

kontrollerad 

före – efter 

pilot studie  

Närstående samt 

anhöriga, med 

obotlig cancer, 

vårdas i hemmet. 

   

 

Närståendes 

ångest visade på 

en signifikans 

(p=0,006) efter 

intervention.  

Utbildande (n=3)  

Utbildande interventioners avsikt är att öka närståendes kompetens samt kunskap.  Forbat et 

al. (2018) utvecklade ett informationshäfte samt en digital video disc (DVD) för att ge stöd åt 

närstående som inte klarat av att medverka i gruppmöte eller personligt möte då avstånd varit 

för långt eller att anhörig haft behov av personlig tillsyn. DVD gav exempel på olika 

omvårdnadshändelser gällande smärtsymtom samt nutritionsproblem med möjliga lösningar. 

Häftet var mer inriktat mot anatomi samt fysiologi. Lindström och Mazurek Melnyk, 2013, 

använde sig av rollteori för att utbilda närstående genom 2 compact disc (CD). CD 1 innehöll 

om vad som kan ske vid livets sista månader, CD 2 innehöll om vad som kan ske vid livets 

sista dagar. Luker et al. (2015) utvecklade informationshäfte som gav exempel på olika 

symtom eller problem som kan uppstå.  
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Alla tre interventioner var icke kontrollerad före – efter studiedesign (Forbat et al., 2018; 

Lindström & Mazurek Melnyk, 2013; Luker et al., 2015). Forbat et al. (2018) samt Lindström 

och Mazurek Melnyk (2013) var pilotstudier. Interventionerna riktade sig på närstående som 

vårdar en anhöriga i livets slut i hemmet.  

 

Forbar et al.s (2018) intervention var för närstående med anhörig med blandad icke botbar 

grundsjukdom. Demiris et al. (2006) var 99 procent avancerad cancer 1 procent var 

hjäsrtsvikt. Luker et al.s (2015) intervention var för närstående med anhörig med avancerad 

cancer. 

 

En signifikant förbättring på beredskap visades på Forbat et al. (2018) samt Lindström och 

Mazurek Melnyk (2013), dock visade Luker et al. (2015) endast en förbättring på beredskap.  

 

Endast en trend på ångest visade Lindström och Mazurek Melnyk (2013) studie, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Egenskaper för utbildande interventioner   

Författare 

År      

Land 

Intervention  Design Urval  Resultat 

beredskap 

Resultat ångest  

Forbat et al. 

2018 

Australien 

 

Lärande i smärta 

samt nutrition - 

informations 

häfte samt DVD. 

Icke 

kontrollerad 

före – efter pilot 

studie  

 

Närstående 

som vårdar 

anhörig 

vid livets 

slut i 

hemmet 

Signifikant 

(p=0,001) 

förbättring i 

beredskap före - 

efter intervention 

(före; medelvärdet: 

2.35, efter 

medelvärde: 3.24).  

 

 

Lindström et 

al. 

2013 

USA 

 

Kompetens samt 

utbildning - CD 

genom roll teori  

Icke 

kontrollerad 

före – efter pilot 

studie.  

Närstående 

som vårdar 

anhörig 

vid livets 

slut i 

hemmet  

Före – efter mätning 

på beredskap visade 

signifikans (p=0.09)  

 

Före – efter 

mätning på ångest 

visade ingen 

signifikans endast 

en trend.  

Luker et al. 

2015 

England 

Broschyr – 

symtomlindring 

- stöd för 

närstående 

 

Icke 

kontrollerad 

studiedesign.  

  

Närstående 

som vårdar 

anhörig i 

livets slut i 

hemmet. 

Förbättring i 

beredskap före - 

efter intervention 

men ingen 

signifikans (före: 

2.82 efter 2.98 diff 

0.14). (högre värde 

= förbättring) 

Förbättring i 

ångest före - efter 

intervention men 

ingen signifikans 

(före: 8.71 efter 

8.17 diff 0.54) 

(högre värde = 

försämring) 
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Stödgivande (n=1) 

Stödinterventioner riktar sig åt att vara som ett stödverktyg dock utan utbildande funktion. 

Demiris et al. (2007) använde sig av ett stödjande verktyg för den äldre (+55år), genom 

telefonvideo. Ett verktyg att kunna kontakta omvårdnadspersonal visuellt för att få stöd och 

råd i symtomlindring av anhörig. Interventioner var icke kontrollerad före – efter pilot 

studiedesign. Interventionen riktade sig åt äldre (+55) närstående som vårdar en anhöriga i 

livets slut i hemmet. Studien visade en signifikant förbättring i ångest se tabell 4. 

 

Tabell 4. Egenskaper för stödgivande interventioner 

Författare 

År      

Land 

Intervention  Design Urval  Resultat 

beredskap 

Resultat ångest  

Demiris et 

al. 

2007 

USA 

Stöd – televideo 

för visuell 

kontakt vid 

symtom 

lindring. 

Icke – 

kontrollerad 

före – efter 

studie - pilot 

studie 

 

Äldre 

närstående 

med 

anhörig 

som 

vårdas vid 

livets slut i 

hemmet  

 Ångest minskade 

signifikant 

(p<0.05). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt valdes av författaren för att besvara studiens syfte och ger en djupare 

förståelse för ämnet. Forsberg och Wengström (2016) betonar, genom att söka systematiskt, 

granska kritiskt, sammanställa relevant forskning inom ämnet besvaras syftet. En 

litteraturöversikt ger ett aktuellt och brett kunskapsläge över redan befintliga, genomförda 

studier i det aktuella ämnet. Artiklarna belyste både positiva och negativa fynd (fynd som inte 

visade att det hade någon effekt) vilket hjälpte författaren att besvara studiens syfte. 

 

 Andra metoder så som enkäter eller intervjuer hade inte varit möjliga för att få svar på syftet 

då utbudet av stöd inte existerar i den omfattningen i verksamheten där författaren är verksam. 

Författaren beslut om att göra en litteraturöversikt upplevs lämplig då det fanns adekvat 

mängd artiklar som ger en heltäckande och generell bild för att besvara studiens syfte. 

 

Fenomenet kring närståendes erfarenheter av stöd och utbildningsinterventioner har 

undersökts utifrån ett västvärldsperspektiv, 7 stycken artiklar från USA, 4 från Australien, två 

från Sverige samt 1 från England samt Tyskland vardera, vilket kan ses som styrka. Detta kan 

även ses som en svaghet, då det inte helt och hållet kan betraktas vara generaliserbart till det 

svenska samhället. Författaren till studien är medveten om allt inte är generaliserbart till den 

svenska modellen dock kan det ge idéer för utformning av stöd till närstående även om det 

kommer från en annan kontext. På samma gång ökar tillförlitligheten och generaliserbarheten 

då studiernas resultat i stort påvisar samma data (Wallengren & Henricson, 2017). Eftersom 

flera världsdelar är representerade kan det säga att urvalet är brett, detta ökar trovärdigheten, 

tillförlitligheten samt generaliserbarheten.  
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Metod som användes för att ge svar på syftet utgick från kvantitativ ansats. I resultatet ingår 

kvantitativa samt mixade metod studier. I denna studie har endast det kvantitativa resultatet 

använts. Detta då kvalitativa studerar upplevelser vilket inte svarar mot syftet (Forsberg & 

Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017).  

 

Kvantitativa studier använder sig oftast av flertalet deltagare vilket kan vara en styrka vilket 

kan skapar gynnsammare förutsättningar för generaliserbarheten av resultatet (Polit & Beck, 

2017). Då syftet med denna studie var att undersöka samt mäta effekt av intervention på 

ångest samt beredskap ansågs kvantitativa studier, vilket grundats på enkäter som svarats på, 

besvara syftet. Kvantitativa studier strävar efter att klassificera, se samband och förklara 

fenomen kategoriskt (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Närståendes beredskap i att ge omvårdnad till anhörig i behov av palliativ vård samt ångest 

valdes av författaren att studeras då studier visar att närstående ideligen brister i beredskap att 

ge omvårdnad till anhörig i behov av palliativ vård (Oldham & Kristjanson, 2004; 

Kazanowski, 2005) vilket ofta leder till ångest (Funk et al., 2010).  

 

Innan litteraturöversikten påbörjades gjordes en provsökning på utvalda sökord, för att se att 

det fanns tillräckligt med underlag av god kvalitet för bedömning och slutsats (Forsberg & 

Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). Då underlaget var magert beslutade författaren att 

öka inklusions tiden till 2006 och framåt. Detta är en svaghet i studien, något som författaren 

är medveten om, då studier är en färskvara enligt Forsberg och Wengström (2016). Det finns 

dock endast en artikel från 2006, övervägande är från 2009 och framåt vilket räknas som ny 

forskning.  

 

Andra inklusions- och exklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer-reviewed för att 

öka studiens tillförlitlighet. Språket på artiklarna avgränsades till Engelska då författaren 

behärskar språket. Dock kan detta vara en brist eftersom artiklar på andra språk exkluderats 

vilket kan ha lett till betydande forskning gått förlorat vilket kan sänka tillförlitligheten. 

Största delen av studierna accepterade endast deltagare som var flytande i språket som talades 

i respektive land. Något som kan ha exkludera närstående som är i behov av stöd eller 

utbildningsintervention utan att uppge det aktuella språket som sitt språkval eller som är av 

etnisk minoritet. Författaren har använt sig av lexikon för att översätta så korrekt som möjligt 

dock kan det ha skett språkförbistringar i form av möjlig feltolkning när artiklarna har 

översatts till Svenska, det har inte varit avsiktligt. En svaghet är också att originalartiklar kan 

vara skrivet på ett annat språk och sedan översatts till engelska vilket då kan leda till att 

översättningen inte utförts korrekt vilket kan påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

För att öka pålitligheten samt trovärdigheten, har författaren endast inkluderat artiklar som 

klassats av medel eller hög kvalitet av Sophiahemmet högskola granskningsmall (Bilaga I), 

modifierad utifrån Berg et al. (1999) samt Willman et al. (2011). Artiklarna vilket använts till 

underlag upplever författaren att de är pålitliga samt trovärdiga då 9 st artiklar bedömdes till 

grad I och 6 st artiklar till grad II. Då författaren av studien bedömde kvalitén själv kan detta 

vara en svaghet då de kan ha bedömts för subjektivt. Av den orsaken att flera artiklars resultat 

säger samma sak, anses artiklarna tillförlitlighet vara hög. 
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Tre databaser har använts i denna litteraturöversikt; CINAHL, PubMed samt PsycINFO för 

att få en bred sökning då databaserna har olika utbud. Detta styrker även studiens validitet då 

materialet ökas (Forsberg & Wengström, 2016). Fritextsökningar gjordes först i alla 

databaserna då författaren till studien hade begränsade kunskaper i användandet av databaser. 

För att veta om författaren till studien hitta rätt sökord, samt stärka arbetet, kontaktades 

Sophiahemmets bibliotekarie, de handledde sökandet ytterligare i databaserna med hjälp av 

MeSH-termer i PubMed, CINAHL Headings och Suggest Subject Terms i CINAHL samt 

med hjälp av Thesaurus i PsycINFO utan att ytterligare artiklar kunde finnas. Om författaren 

gör om studien blir det lättare att samla material då författarens kunskaper och erfarenheter 

ökat i artikelsökning.  

 

Författaren använde sig inte endast av fritt tillgängliga artiklar från databaserna utan beställde 

även från Region Jönköpings läns E-tidskrifter samt från Jönköpings universitets bibliotek för 

att kunna sammanställa relevant forskning. För att hitta ytterligare artiklar vilket betraktades 

uppfylla inklusions- och exklusionskriterier gjordes manuella sökningar utifrån artiklarnas 

referenslistor utan att hitta adekvata artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

För att öka studiens trovärdighet bör metoden beskrivas tydligt (Forsberg & Wengström, 

2016). Författaren har beskrivit och följt processen i sitt arbete steg för steg, läst artiklarna 

flertal gånger, dock har författaren arbetat ensam. Detta är en svaghet enligt Wallengren och 

Henricson (2017) då det kan ha influerat studiens trovärdighet negativt då författaren inte har 

kunnat diskutera innehåll av artiklarna med en med författare.  

 

Genom arbete i vården kan författarens förförståelse påverkat arbetet. Då författaren har 

arbetat med specialiserad palliativ vård över fem år är författaren väl medveten om sin 

förförståelse och därför arbetat aktivt att hålla sin förförståelse borta genom hela processen, 

detta styrker trovärdigheten och tillförlitligheten (Wallengren & Henricson, 2017). Författaren 

har reflekterat kring sin egen uppfattning om stödgrupper och försökt att inte spegla egna 

normer och föreställningar i resultatet. Det är upp till läsaren att göra egen bedömning av 

studiens sammantagna trovärdighet.  Författaren till litteraturöversikten har inte förvrängt 

eller fabricerat data utan redovisat allt resultat. Detta tyder på god forskningssed (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

Resultatdiskussion 

Vid denna litteraturöversikt där syftet var att beskriva och studera stöd och 

utbildningsinterventioner i västvärlden, för närstående som ger omvårdnad till anhörig i livets 

slut och interventionens effekt på ångest och beredskap, framkom resultat på fyra kategorier: 

Psykopedagogisk, kognitiv beteendeterapi, utbildande samt stödgivande interventioner, där 

majoriteten av interventionerna visade en signifikant ökning av närståendes beredskap i att ge 

omvårdnad. Dock visar endast ett fåtal av studierna signifikant förbättring av ångest. 

 

Resultatet kom fram till fyra olika kategorier att ge stöd och utbilda närstående. Chi et al., 

(2016) påpekar i sin studie att det saknas tillräckligt med interventioner att ta hand om 

närstående som ger omvårdnad åt anhörig i livets slut. Alla människor är olika med olika 

behov och bakgrund vilket försvårar att ge optimal utbildning samt stöd. Författaren till denna 

litteraturöversikt upplever att det behövs en antal olika interventioner inte endast gällande vad 

för interventioner som finns utan även hur interventioner ges, i person, grupp, över 

videotelefon eller broschyr då det inte alltid närstående kan ta sig till interventionen på grund 

av exempelvis avstånd till möten eller svårigheter att lämna anhörig.   
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Transition innebär ett avslut, en mellanperiod samt början av något nytt, som övergång från 

någonting till någonting, som passage enligt Elmberger (2013). Att leva nära döden, 

existentiell gräns, är transition. Faktorer som kunskap, psykiskt och fysiskt välmående samt 

osäkerhet påverkar transition positivt eller negativt (Schumacher & Meleis, 1994). Resultatet i 

denna litteraturöversikt påvisar faktorer vilka kan underlätta för närstående i deras transition 

att bli vårdgivare till anhörig i behov av palliativ vård.  

 

Resultatet visade att psyko pedagogisk gruppintervention ökade närståendes beredskap. Ökad 

beredskap kan leda till att närstående inte själva blir fysiskt sjuka, vilket i sin tur minskar 

belastningen på sjukvården. Schumacher och Meleis (1994) påpekar att liknande 

interventioner skulle kunna hjälpa närstående i deras transition från ”bara” närstående till 

närstående som ger omvårdnad till angöring i livets slut. Studier av Hudson et al. (2005); 

Hudson et al. (2010) samt Northouse, Katapodi, Song, Zhang, & Mood (2010) visar att det är 

möjligt att förbereda närstående i deras roll. Dock behövs mer studier på om vid vilken tid i 

transitionen som gruppinterventioner ska inledas (Brown & Stetz, 1999). Harding, Leam, 

Pearce, Taylor och Higginson (2002) studie påpekar att gruppmöten var positiv då det gavs 

tillfälle att kommunicera med andra likasinnade. Dock ingen signifikant förbättring på 

närståendes psykosociala hälsa visades i studien av Harding et al. (2004).  

 

Henriksson och Andershed (2007) samt Hollander och Haber (1992) påpekar att samtal med 

gruppledare samt samtal med andra i liknande situation samt adekvat information om vad 

framtiden kan innefatta inte bara hjälper under tiden närstående ger omvårdnad utan kunde 

hjälpa närstående i deras sista transition - transition in i sorg. Schut och Stroebe (2010) skriver 

att man bör göra fler mätningar efter en längre tid för att ta reda på närståendes tillstånd efter 

anhörigas bortgång. Stajduhar et al. (2010) anser att genom öppen kommunikation om 

sjukdom samt närstående är införstådda om livets sista tid, stödjer närstående i deras 

sorgearbete.  

 

Att få adekvat information om sjukdom, sjukdomsförlopp samt råd och stöd i 

omhändertagandet av anhörig påvisades ha en upplevd positiv effekt. Detta stärks även av 

Munck, Fridlund och Mårtensson (2008); Northouse et al. (2010) samt Weis (2003). Om 

information inte ges kan optimal symtomlindring dröja vilket kan leda till lidande för både 

anhörig samt närstående (Andershed, 2006). Dock visar studien av Brazil et al. (2005) att det 

var support med omvårdnad i hemmet som närstående validerade högst medan endast 3,8 

procent önskade att de haft stödgrupper eller önskade mer av. Författaren saknar studier som 

påvisar om adekvat informerade, väl förberedda närstående minskar akut sjukhusinläggning 

anhörig eller närstående, vilket skulle kunna leda till samhällsekonomisk vist.  

 

Stöd till närstående, kommunikation - relation är två av de fyra hörnstenarna som ligger till 

grund för palliativa vården (SOU 2001:6). Resultatet av litteraturöversikten visar att när 

interventionen har implementerats på ett korrekt sätt kan det leda till att närstående ökar deras 

kunskap, förmåga och bidra till ett optimalt sätt vårda sin anhörig. Detta stärks även av 

Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) samt Northouse et al. (2010). Socialstyrelsen (2013) 

styrker detta genom att belysa att stöd, kvalificerad omvårdnadspersonal och närståendes 

inställning är avgörande för att omvårdnaden ska fungera.  

Resultatet påvisar en signifikant förbättring i ångest efter vissa interventionen dock på pekar 

Harding et al. (2002) samt Witkowski och Carlsson (2004) att det är svårt att riktigt veta vad 

en kognitiv beteende gruppterapi interventions effekt kommer från. Om det är på grund av att 
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de träffar en empatisk instruktör eller om det var får att de träffade andra i liknande situation. 

För att få detta svaret behövs det göras studier där kontrollgruppen är en annan KBT grupp.  

Steinhauser et al. (2008) påpekar att de som deltar vid en intervention samt har hög ångest 

innan interventionen är de som visar mer effekt vid mätning.  

 

Studien av Steinhauser et al. (2016) där majoriteten av närstående gav omvårdnad till anhörig 

med ALS, visade en försämring i ångest vilket stämmer med studien av Aoun, Connors, 

Priddis, Breen och Colyer (2012) som visade att närståendes existentiella oro var mer 

allmänrådande än av psykosocial karaktär. 

 

Resultatet av studien av McMillan et al. (2013) visade en försämring i upplevelsen av ångest. 

I studien av Buck, Zambroski, Garrison och McMillan (2014) fram kom det att detta kunde 

bero på att närstående till hjärtsvikt patienter har vårdat anhöriga en längre tid och var 

kunniga i symtomlindring av deras anhörig. Författaren till litteraturöversikten upplever att 

när sjukdomsförloppet går sakta, ökar närstående kunskap om symtomlindring.    

 

Resultatet visar att mindre än hälften av studierna i litteraturöversikten är RCT.  Detta var på 

grund av att flera av studierna i litteraturöversikten var pilottest. Svårigheter i att göra RCT är 

att det kräver god slumpmässig fördelning, fler deltagare till studien samt studien kan visa fel 

resultat vid högt bortfall av deltagare (Billhult, 2017). Högt bortfall vid studier är ett problem 

vid studier gjorda på människor vid livets slut. Vinsten med att utföra RCT är att 

slumpförfarandet sprider andra faktorer mellan grupperna, vilket leder till att effekten mellan 

grupperna är därför troligtvis beroende på behandlingen (SBU, 2017). Devereaux och Yusuf, 

(2003) påpekar att genom att använda sig av RCT styrker studiernas evidens samt ger det en 

hög standard. Författaren till litteratur översikten upplever därför att behov av mer RCT 

studier, trots svårigheterna, för att ytterligare kunna utvärdera stöd samt 

utbildningsinterventioner för närstående.  

 

Psyko pedagogiska interventioner samt två av tre utbildande studier visade signifikant 

skillnad när det handlade om beredskap inför situationen. Andershed och Harstade (2007) 

studie visar att närstående oftast vill att den sista tiden i anhörigas liv ska vara så bra som 

möjligt samt att det närstående utför är rätt samt att de gör det allra bästa de kan när de ger 

omvårdnad åt deras anhörig.  Författaren till litteraturöversikten upplever att det är av vikt att 

den sista tiden blir bra då det är dessa minnen som närstående har med sig i resten av livet.  

Författaren till litteraturöversikten upplever att många kliniker upplever att interventioner är 

bra samt adekvat dock saknas adekvata politiska beslut samt ekonomi för att implementera 

interventionerna. Det kan vara psykologiskt stressande som sjuksköterska se närståendes 

behov av intervention men veta att adekvat resurs för omhändertagande av närstående saknas. 

Slutsats 

Litteraturöversikten belyser att stöd samt utbildningsinterventioner ökar närståendes 

beredskap att ge omvårdnad till anhörig vilket gav dem trygghet i att fortsätta med detta. 

Dock framkom det att interventioner inte alltid slutade i signifikant förbättring i ångest. 

Fortsatt forskning behövs angående lämpligt sätt att implementera intervention, via 

gruppmöten, enskilda möten, via videotelefon eller information broschyr eller andra sätt. 

Vidare forskning behövs i ämnet samt vilken typ av intervention är lämpligast genom att 

utföra flera RCT.  
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Klinisk tillämpbarhet 

Stöd samt utbildningsinterventioner för närstående som vårdar anhörig i behov av palliativ 

vård är ytterst en politisk fråga. Då samhället nu bygger på att patienter i behov av palliativ 

vård ska vårdas i hemmet bör ett ökat fokus läggas på närstående och deras behov. Genom att 

belysa interventioner som framkommit i denna studie, är författarens förhoppning att studien 

ska väcka intresse av chefer på lokal nivå för att implementera intervention som stödjer samt 

utbildar närstående i författarens region.  
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Validerade mätinstrument 

användes: PROMIS. 

Mätningar gjordes före samt 

efter interventionen. 

Analys metod var deskriptiv 

analys.  

Studien utfördes i Mount 

Sinai i Amerika. 

 

 

 

N=39 

 

En psykosocial 

intervention: 

Väglednings bok 

konstruerades. 

Innehållet var riktat 

åt både anhörig och 

närstående genom att 

halva informationen 

om ett symtom var 

gemensamt och 

halva informationen 

var riktat antingen åt 

anhörig eller åt 

närstående. Ämnen 

som berördes var, 

egenvård, symtom 

lindring, 

kommunikation, 

problem lösning, 

hantering av stress 

samt bevara 

RCT/I 



                       

 

 

förhållandet. 

Interventionsgruppe

n fick 

vägledningsboken 

samt 60 minuters 

veckomöten 

tillsammans, genom 

telefon i 6 veckor.  

Kontrollgruppen fick 

vanlig medicinsk 

vård. 

Resultatet visade en 

förbättring i ångest, 

närståendes 

medelvärde på 

ångest före 

interventionen 17.40, 

standardavvikelse 

4.36 och efter 12.10 

standardavvikelse 

3.60. 

Kontrollgruppen 

visade 17.42, 

standardavvikelse 

5.63 och efter 17.16 

standardavvikelse 



                       

 

 

5.41. högre poäng = 

mer ångest. 

Urval: närstående 

samt anhörig med 

lungcancer stadie III 

– IV, vårdas i 

hemmet.   

 Demiris, 

Parker Oliver, 

Courtney ande 

Day 

2006 

USA 

Telehospice tools 

for caregivers: a 

pilot study 

Syftet var att testa 

användbarheten av 

videotelefon som 

kommunikations 

verktyg i hospice 

vård. Samt utvärdera 

ångest och 

livskvalité hos 

närstående.  

Mixed metod. 

Icke – kontrollerad före – 

efter studie - pilot test. 

Mätningar gjordes med 

validerade mätinstrument: 

STAI. Kontakt med 

deltagarna varannan vecka 

för att mäta ångest samt 

livskvalitet hos närstående 

tills anhörigas bortgång. 

Dock användes endast den 

sista mätningen innan 

anhörigas bortgång. 

t-test användes för att mäta 

signifikans. 

Deltagarna kom från två 

hospis företag, en från 

N=12 

(1) 

Ett ”stöd verktyg” 

för att få visuell 

kontakt istället för 

telefonkontakt med 

hospis teamet vid 

behov av stöttning 

vid symtomlindring, 

inte istället för 

besök. Hospis 

personal kontaktar 

närstående via 

videotelefon minst 

en gång i veckan för 

att kontrollera 

anhörigas symtom. 

Resultatet visade att 

ångest minskade 

signifikant (p<0.05). 

P/II 



                       

 

 

landsbygden, en från 

storstaden Missouri, 

Amerika. 

Urval: närstående 

med anhörig som 

vårdas vid livets slut 

i hemmet. 

 Demiris, 

Parker Oliver, 

Wittenberg-

Lyles, 

Washington, 

Doorenbos,  

Rue och Berry 

2012 

USA 

 

A noninferiority 

trial of a problem-

solving 

intervention (PSI) 

for hospice 

caregivers: in 

person versus 

videophone 

Syftet var att jämföra 

effektiviteten av en 

problemlösande 

intervention för 

närstående om 

interventionen 

utfördes personligt 

eller via videolänk 

till närstående.  

Kvantitativ metod. 

Randomiserad non-

inferiority jämförelsestudie.  

Validerade mätinstrument 

användes: STAI. 

Mätningarna gjordes före 

samt efter interventionen. 

Analysmetoden var linjär 

blandad modell samt 

ANCOVA. 

Deltagarna kom från Pacific 

Northwest, Amerika samt 

erhöll hjälp från hospice 

service.  

 

 

N= 

77/49 

(37) 

Kognitiv 

beteendeterapi. 3 st 

45 minuters möten 

med PSI träning 

given antingen öga 

mot öga eller via 

videolänk.  

PSI är en 

intervention som 

syftar i att lära 

närstående problem 

lösande färdigheter. 

Närstående fick 

strategier från 

hospice teamet hur 

man skulle gå 

tillväga att lösa deras 

problem. Grupp 1 

fick PSI öga mot 

öga, grupp 2 fick PSI 

via videolänk. 

P/II 



                       

 

 

Resultatet visade en 

signifikant 

förbättring på ångest 

i video gruppen -

7,71 (-10.13, -5.3) 

p< 0.0001, jämfört 

med personligt 

deltagande -4.4 (-

6.38, -2.43) p 

0.0006. Ångesten 

sjönk dock under 

båda 

interventionerna.  

Urval: närstående 

som vårdar en 

anhörig med icke 

kurativ 

grundsjukdom i 

hemmet.   

 Fegg, 

Brandstätter, 

Kögler, Hauke, 

Rechenberg-

Winter, 

Fensterer, 

Küchenhoff, 

Existential 

behavioural 

therapy (EBT) for 

informal caregivers 

of palliative 

patients: a 

Syftet var att ta reda 

på användbarheten 

av existentiell 

beteende terapi i 

grupp för närstående 

till anhörig i behov 

av palliativ vård, på 

effekten av psykisk 

Kvantitativ metod  

Randomiserad kontrollerad 

studie.  

Vedertagna bedömnings-

skalor; BSI (ångest).   

N=160/

81  

(11)  

 

 

Interventionen var 

EBT, 6 gruppmöten, 

totalt 22 timmar. 

EBT. Gruppmötena 

innehöll 

mindfulness, 

bortgång samt 

förlust, mening med 

RCT/ 
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Hentrich, 

Belka, Borasio 

2013 

Tyskland 

randomised 

controlled trial 

ohälsa samt 

livskvalitén. 

 

 

 

Mätning gjordes före och 

efter interventionen samt 

efter 3 och 12 månader.  

Beskrivande dataanalys. 

Data analyserades med 

SPSS samt R (v2.13.0: R 

Foundation for statistical 

Computing)  

Deltagarna kom från 3 olika 

palliativa avdelningar i 

Munich, Tyskland.  

livet, lära sig 

stresshantering samt 

egenvård, lära sig att 

om rikta värden samt 

nya steg och att säga 

farväl. 

Kontrollgruppen fick 

vanlig vård.  

Resultat vid 

mätningen efter 

interventionen 

visade en medium 

till stor signifikant 

effekt på BSI – 

ångest, EBT 62.0 (11. 

9) 56.5 (12.6), 

kontrollgrupp 57.7 (12.3) 

57.9 (12.1) p= 0.006  

Ingen signifikans vid 

3månaders EBT 62.2 

(11.8) 56.3 (12.3) 

kontrollgrupp 58.6 (12.0) 

56.2 (11.0) p= 0.27 eller 

vid 12månaders 

kontrollen EBT62.2 

(11.8) 53.7 (11.6) 

kontrollgrupp 57.5 (11.6) 



                       

 

 

53.2 (11.6) p=0.44, fans 

en på oro/ångest.   

Urvalet var 

närstående till 

anhörig med icke 

botbar neurologisk 

eller annan 

grundsjukdom i 

behov av palliativ 

vård.  

 Forbat, 

Robinson, 

Bilton-Simek, 

Francois, 

Lewis and 

Haraldsdottir 

2018 

Australien 

Distance education 

methods are useful 

for delivering 

education to 

palliative 

caregivers: A 

singel-arm trial of 

an education 

package (PalliativE 

Caregivers 

Education 

Package) 

Att utforma och testa 

en innovativ 

utbildnings paket 

(PrECEPt: PalliativE 

Caregivers 

Education Package) 

för utbildning på 

distans.  

 

Mixed metod.      

Icke kontrollerad, före – 

efter- pilot studie. 

Vedertagna bedömnings-

skalor; upplevd själv 

förmåga mättes med PCS.  

Mätning gjordes före och 

6veckor efter 

interventionen.  

Mätningarna analyserades 

genom beskrivande analys 

och parat t-test.  

26 

(3/8) 

Lärande utbildning. 

Interventionen var 

både informations 

häfte samt DVD. 

DVD gav exempel 

på problem med 

nutrition och/eller 

smärtproblem samt 

praktiska lösningar. 

Informationshäftet 

visade fysiologi, 

anatomi samt gav 

tips på psykologiskt 

stöd. Båda hade 

olika nivåer på 

information så att 

närstående kunde 

P/II 



                       

 

 

Rekryteringen började i juli 

2016 med start augusti 2016 

i Territory, Australien.  

följa vid olika 

vårdnivåer. 

Resultatet visade att 

närstående kände sig 

mer förberedda efter 

interventionen (före; 

medelvärdet: 2.35 

(0.57), efter 

medelvärde: 3.24 

(0.70). högre summa 

= bättre förberedd.  

Signifikans p=0,001.  

Urvalet var 

närstående som 

vårdar en anhörig 

vid livets slut i 

hemmet. 

 Henriksson, 

Årestedt, 

Benzein, 

Ternestedt, 

Andershed 

2012 

Sverige 

Effects of a support 

group programme 

for patients with 

life-threatening 

illness during 

ongoing palliative 

care 

Utvärdera effekten 

av ett 

stödgruppsprogram 

för närstående till 

anhöriga som har en 

obotlig sjukdom.  

Detta undertiden de 

Kvantitativ studie.  

Ett prospektiv kvasi-

experimentell design, där 

interventionsgrupp och 

jämförelsegrupp användes. 

Deltagarna fick fylla i 

validerade frågeformulär 

före samt sju veckor efter 

N=125 

(30) 

 

 

Interventionen var 

stödgrupper för 

närstående med 

psykosocial stöd och 

utbildande delar. 6 

möten hölls i 6 

veckor. Närstående 

hade också tillgång 

till stöd i omvårdnad 

CCT/I 



                       

 

 

erhåller palliative 

vård. 

interventionen. 

Mätinstrumenten som 

användes var: PCS, HAD-

A. 

Dataprogrammet SPSS 19 

samt Stata 12 användes för 

statistisk analys. 

Deltagarna kom från 11 

möten som hölls mellan 

januari – december 2009 i. 

Mötena hölls vid tre olika 

inrättningar, två palliativa 

team samt en hematolog 

avdelning med både 

slutenvårdsplatser och 

palliativ vårdnad i hemmet.  

Fjärde inrättning, erbjöd 

både slutenvård samt 

palliativ vård i hemmet, 

användes för jämförelse.  

Alla fyra inrättningarna 

erbjöd 24-timmars vård från 

ett multiprofessionellt team.  

 

samt stöd samtal 

med personal. 

Ämnen som togs upp 

på mötena var, kost, 

vad palliativ vård är, 

att leva med en 

anhörig vid livets 

slut, hantera dagen, 

vid livets slut samt 

själv insikt. 

Kontrollgruppen 

erhöll likvärdig 

standard stöd i 

omvårdnad.     

86 närstående 

genomförde 

gruppmötena, medel 

antalet var 7 

deltagare per 

program (4 – 13). 

Närstående i 

interventionen 

upplevde en 

signifikant ökad 

beredskap för 

omvårdnad (15.7 – 



                       

 

 

19.5, p <0.001) 

medan ingen 

signifikans 

uppmättes i 

jämförelse gruppen 

(16.5 – 18.5, 

p=0.900) efter 

interventionen. 

Ingen signifikans på 

ångest direkt efter 

interventionen (9.5 – 

8.6, p=0.114) samt 

(9.9 – 7.8, p=0.072).  

Urvalet var 

närstående till 

anhöriga med 

livshotande sjukdom 

95procent hade 

obotbar cancer), 

erhåller palliativ 

vård i hemmet, 

hospice eller 

avdelning. 

 Holm, 

Årestedt, 

Carlander, 

Fürst, 

Short-term and 

long-term effects of 

a psycho-

educational group 

Att utvärdera psyko-

pedagogisk grupp 

intervention, kort- 

och långsiktigt där 

Kvantitativ studie.  

Randomiserad kontroll. 

Innan och efter samt två 

N=270 

(75) 

Psykopedagogisk 

interventionen 

baserat på 

Ternesteds och 

RCT/I 



                       

 

 

Wengström, 

Öhlen, 

Alvariza 

2016 

Sverige  

intervention for 

family caregivers 

in palliative home 

care – results from 

a randomized 

control trail 

syftet var att öka 

beredskap för 

närstående som ger 

palliativ omvårdnad 

i hemmet         

månader efter 

interventionen fick 

deltagarna fylla i validerade 

frågeformulär. 

Frågeformuläret innan 

levererades till deltagarna 

som sedan skickades in med 

post, frågeformuläret efter 

2månader skickades ut med 

post med för betalt porto.  

Mätinstrumenten var: PCS, 

HADS.   

För statistisk beskrivande 

analys användes 

datasystemet Stat version 

13.1 

Studien utfördes bland 10 

specialiserade palliativ vård 

team i Sverige mellan 

februari 2013 - april 2014. 

Rekryteringen för studien 

var mellan januari 2013 – 

mars 2014. 

Andersheds teoriska 

ramverk; behov av 

stöd och kunskap.   

Ämnen som togs upp 

var symtomlindring, 

existentiella frågor, 

stöd samt 

omvårdnad. 

Gruppmöten med ca 

4 närstående hölls i 2 

timmar en gång i 

veckan över 3 

veckor. 

Kontroll gruppen 

erhöll endast 

standardiserat stöd i 

omvårdnad samt 

emotionellt stöd.  

Kortsiktig samt 

långsiktig effekt var 

signifikant på 

beredskap 

(interventions 

grupp:17.4 – 16.9 -  

16.9, kontroll grupp: 

16.8 – 18.4 – 17.9) 

Första mätning: 



                       

 

 

(B=1.51, t(1)=2.06, 

p=0,041, f2=0.02)  

andra mätning: 

B=2.25, t(1) =2.57, 

p=0,012, f2=0.05) 

Ingen signifikans 

visades på ångest, 

varken på kort eller 

långsiktig mätning 

(intervention grupp: 

7.6 – 7.9 – 7.6, 

kontroll grupp 8.0 – 

8.1 – 7.7).  

Urvalet var 

närstående till 

anhörig som erhåller 

palliativ vård i 

hemmet (90 procent 

hade obotlig cancer).  

 Hudson, 

Thomas, 

Quinn, 

Cockayne och 

Braithwaite 

2009 

Teaching family 

carers about home-

based palliative 

care: final result 

from a group 

education program 

Interventionens syfte 

var att förbereda 

närstående på deras 

roll som vårdare åt 

anhörig som är i 

Mixed studie.   

Klinisk kontrollerad studie. 

Mätningar gjordes med 

validerade mätinstrument, 

innan, efter samt två veckor 

efter sista grupp 

N=156 

(60) 

Interventionen var 

en psykopedagogisk 

utbildning med tre 

gruppmöten på 1,5 

timmar i veckan, för 

närstående. Vecko 

mötenas ämnen var; 

CCT/I
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Australien behov av palliativ 

vård i hemmet. 

 

 

interventionen, via post. 

Mätinstrumenten var: PCS. 

Svaren tolkades med både 

beskrivande och inferentiell 

statistik i dataprogrammet 

SPSS för statistisk analys. 

ANOVA (variansanalys) 

användes för testa effekten 

av interventionen, 

regressionsanalys användes 

för testa effektiviteten av 

stödgruppsprogrammet.  

Rekryteringen var bland 6 

olika palliativa team som 

ger vård i hemmet i Viktoria 

regionen, Australien.  

närståendes roll, 

egenvård för 

närstående samt 

strategier för livets 

sista tid.  

Intervention hade en 

positiv effekt vid alla 

tre mättillfällen när 

det handlade om att 

kännas sig 

förberedd, det totala 

värdet (T1 - 20.32, 

T2 – 24.81 p<0.001, 

T3 – 24.19 p<0.001 

jämfört med T1), 

ingen signifikans 

mellan T2.  

Urval: närstående till 

anhörig med obotlig 

cancer, vårdas i 

hemmet. 

 Hudson, 

Trauer, Lobb, 

Zordan, 

Williams, 

Qinn, 

Supporting family 

caregivers of 

hospitalized 

palliative care 

patients: a psych 

Syftet var att 

utvärdera 

programmets effekt 

på närståendes 

känsla av 

Kvantitativ studie.   

Icke kontrollerad före – 

efter studie Mätningar 

gjordes före samt efter 

N=126 

(19) 

Interventionen var 

en psykopedagogisk 

utbildning med ett 

gruppmöte för 

närstående. Mötet 

P/I  



                       

 

 

Summers, 

Thomas 

2012 

Australien 

educational group 

intervention 

förberedelse samt 

kompetens av att 

hjälpa en anhörig 

som vårdas för 

tillfället 

inneliggande på 

sjukhus samt en 

minskning på 

närståendes inte 

uppfyllda behov. 

interventionen. Närstående 

fick med sig ett slutet kuvert 

efter interventionen med 

samma mätinstrument som 

de skulle fylla in samt 

skicka in tre dagar efter 

interventionen. 

Mätinstrument: PREP. 

Beskrivande analysmetod 

användes.  

Deltagarna kom från 

australienska staterna; New 

South Wales, Victoria och 

Western Australia från 5 

olika palliativa 

vårdavdelningar. 

varade i 1.5 timmar 

med 1 – 3 deltagare. 

Ämnena vid mötet 

var egenvårds 

strategier för 

närstående, 

förberedelse inför 

framtiden, 

information om stöd 

tjänster för 

närstående, 

närståendes roll i 

omvårdnaden samt 

var palliativ vård 

innebär. På slutet 

gavs tid att knyta 

kontakter med andra 

i liknande situation. 

Resultatet visade en 

signifikant 

förbättring i 

beredskap (p=0,001, 

före: 16.80, 6.21, 

efter: 18.80, 5.91) 

 

Urval: närstående till 

anhöriga med 



                       

 

 

obotlig cancer inlagd 

på palliativ 

avdelning. 

  Hudson, 

Trauer, Kelly, 

O´Connor, 

Thomas, 

Summer, 

Zordan White 

2013  

Australien 

Reducing the 

psychological 

distress of family 

caregivers of home 

based palliative 

care patients: short 

term effects from a 

randomised 

controlled trial. 

Syftet var att 

utvärdera psyko 

pedagogisk 

intervention som 

förbereder 

närstående inför 

deras roll som 

vårdare vid livets 

slutskede.  

Kvantitativ studie. 

Tre armad randomiserad 

kontrollerad studie.  

Validerade mätinstrument 

användes; PCS.  

Mätningar gjordes före, 1 

vecka efter interventionen 

samt 8 veckor efter 

anhörigas bortgång 

(resultatet av tredje 

mätningen redovisas inte 

här). Första mätningen 

gjordes I hemmet, 2:a och 

3:e mätningen gjordes via 

post.  

MIXED förfaringssätt av 

SPSS 18 användes som 

analysmetod.  

Studien pågick mellan 2009 

– 2011i 3 stater; Victoria, 

New South Wales samt 

Western Australien. 

N=277 

(16) 

 

Interventionen hade 

ett psyko-

pedagogiskt fokus 

som omfattade 

anpassade resurser 

samt information att 

förbereda närstående 

i deras roll som 

vårdare för att 

förebygga psykisk 

ohälsa. Närstående 

tilldelades en 

familjestödjande 

sjuksköterska som 

bedömde 

närståendes behov 

samt utvecklade en 

vård plan.  

Mötena var ett möte 

– tre telefonsamtal 

eller två möten – två 

telefonsamtal. 

Kontrollgruppen 

RCT/I 



                       

 

 

Deltagarna kom från 4 

palliativ vård I hemmet 

team.  

erhöll standardiserad 

omvårdnad.   

Resultatet visade att 

beredskap var 

relativt stabil i 

interventions 

grupperna samt 

kontrollgruppen 

mellan T1 – T2, 

dock någon ökning i 

båda interventions 

grupper.  

Kontroll grupp – två 

besök var signifikant 

(p=0.035). Mellan 

ett möte – två möten 

samt ett möte – 

kontroll grupp var 

inte signifikant 

(p>0.39).  

Kombinerat två 

interventions 

grupper – kontroll 

grupp visade ingen 

signifikans (p=0.08). 



                       

 

 

Urvalet var 

närstående som 

vårdar anhörig med 

obotlig cancer i 

hemmet. 

 Lindström och 

Mazurek 

Melnyk 

2013 

USA 

Feasibility and 

preliminary effects 

of an intervention 

targeting schema 

development for 

caregivers of newly 

admitted hospice 

patients 

Syftet var att 

undersöka 

genomförbarheten 

samt kortsiktig 

effekt av 

interventionen, 

Education and skill 

building intervention 

for caregiver of 

hospice patients 

(ESI-CH). 

Kvantitativ metod. 

Icke kontrollerad före – 

efter pilot studie.  

Mätningar med validerade 

mätinstrument gjordes före 

samt efter interventionen.  

Mätinstrument som 

användes var: A-State., FPS.  

Beskrivande statistik med 

hjälp av SPSS 18.0 

användes.  

Mätningarna gjordes mellan 

september 2009 – januari 

2010. 

N=18 

(6) 

Kompetens samt 

utbildnings 

intervention för 

närstående. 

Interventionen gav 

omvårdnadsstrategie

r samt information 

inför deras roll som 

vårdare. Roll teori 

valdes för att visa 

vilka 

omvårdnadstrategier 

behövdes.   

Informations ämnen 

var; eventuella 

kortvariga 

egenskaper hos både 

anhörig och 

närstående, 

eventuella symptom, 

fysiska känslor samt 

deras omfattning hos 

både anhörig och 

närstående samt 

P/I 



                       

 

 

olika egenskaper i 

miljön. 

Interventionen var 

två CD tillfällen. 

Första; 30minuter 

vilket riktar sig åt 

vilka symtom som 

kan hända när en 

person har mindre än 

fyra månader kvar 

att leva. Andra; 

18minuter vilket 

riktar sig åt de sista 

dagarna i livet. 

Efteråt kunde 

närstående även 

välja två andra 

symtom de behövde 

mer stöd i. 

Resultatet visade 

inte någon 

signifikans på ångest 

vid jämförelsen 

mellan före och efter 

(43.50 – 40.67 p=25) 

dock fanns en trend 

till minskad ångest 



                       

 

 

efter interventionen. 

En signifikans fanns 

vid del 

mätningsanalys på 

13 närstående som 

upplevde hög ångest 

innan interventionen. 

En signifikans 

(23.11 – 27.58, 

p=0.09) var det på 

beredskap.  

Urval var närstående 

som vårdar anhörig 

vid livets slut i 

hemmet. 

 Luker, Cooke, 

Dunn, Lloyd-

Williams, 

Pilling och 

Todd  

2015 

England 

Development and 

evaluation of an 

intervention to 

support family 

caregivers of 

people with cancer 

to provide home- 

based care at the 

end of life: a 

feasibility study. 

Syftet var att 

utveckla samt 

utvärdera 

interventionen. 

Interventionen 

riktade sig till 

praktiska råd samt 

gynnande färdigheter 

för närstående.   

Mixed metod.  

Icke kontrollerad 

studiedesign.  

Validerade mätinstrument: 

Preparedness for the 

demands and tasks of 

caring, HADS.  

Data samlades in före samt 

4-6 veckor efter.  

N= 62 

(31) 

 

Interventionen var 

en broschyr med 

information om olika 

symtom anhörig 

kunde uppleva, vilka 

hjälpmedel som 

fanns, praktiska tips 

i omvårdnaden samt 

psykologisk stöd för 

närstående inför 

döden av anhörig.  

P/II 



                       

 

 

Frågeformulären 

analyserade med hjälp av 

SPSSv20. Wilcoxon signed-

rank test användes. 

Deltagarna kom från 4 

kommunala distrikt och ett 

hospis i nordvästra England.  

Resultatet visar 

ingen signifikans då 

detta var en 

genomförbarhets 

studie. Studie visade 

på en förbättring i 

beredskap mellan 

före och efter 

interventionen (före: 

2.82 efter 2.98 diff 

0.14)(0-4 högre = 

bettre). Förbättring i 

ångest före – efter 

(före: 8.71 efter 8.17 

diff 0.54) (1-21 

högre =värre)  

Urvalet var 

närstående som 

vårdar en anhörig i 

livets slut i hemmet. 

 McMillan, 

Small, Haley, 

Zambroski och 

Buck 

2013 

The Creativity, 

optimism, planning 

and expert 

information 

(COPE) 

intervention for 

caregivers of 

Syftet var att pilot 

testa HF COPE 

intervention i en 

randomisera studie. 

Effekten på 

livskvalitet, ångest, 

depression, 

Mixed metod.  

Klinisk kontrollerad 

jämförelse experiment 

design med upprepande 

mätningar. 

N= 

30/30 

Interventionen var 

problemlösande, 

symtom lindrande 

träning och terapi. 

Symtomen var, 

smärta, förstoppning, 

lufthunger samt 

CCT/I 



                       

 

 

USA patients with heart 

failure: an adapted 

intervention  

närståendes 

belastning samt 

kunskap, anhörigas 

livskvalitet.  

Kontroll gjordes 

även om man har 

varit på akuten eller 

varit inlagd på 

sjukhuset. 

Mätningar gjordes med 

validerade mätinstrument; 

POMS. 

Mätningarna gjordes före 

interventionen samt 4:e och 

5:e veckan efter studies 

början.   

Beskrivande, upprepande 

mät analys.   

Deltagarna kom från 

Lifepath hospice och 

palliativ omvårdnad i 

Amerika.    

ödem. Det har en 

broschyr 

innehållande COPE 

teknik samt 3 möten 

i hemmet med 

uppföljande 

telefonsamtal.  

Resultatet visade en 

ökning i ångest vid 

andra samt tredje 

mätningen i 

interventions grupp, 

ökningen i var inte 

signifikant (8.8 - 8.9 

- 9.9). Ångest ökade 

även i kontroll grupp 

mellan första och 

andra mätning, ingen 

signifikans, sedan 

gick den tillbaka till 

samma värde vid 

mätning tre (8.0 - 8.7 

- 8.0) 

Kontroll gruppen 

erhöll vanlig 

omvårdnad.  



                       

 

 

Urvalet var 

närstående till 

anhörig som vårdas 

av hospis i hemmet 

med hjärtsvikt, vilket 

högst trolig skulle 

orsaka anhörigas 

bortgång.  

 Steinhauser 

Olsen, 

Johnson, 

Sanders, 

Olsen, 

Ammarell och 

Grossoehme 

2016 

USA  

The feasibility and 

acceptability of a 

chaplain-led 

intervention for 

caregivers of 

seriously ill 

patients: A 

Caregiver Outlook 

pilot study. 

Syftet var att 

undersöka 

användbar- samt 

godtagbarheten av 

interventionen. 

Interventionens 

syfte: öka välmående 

hos närstående med 

hjälp av rollrelaterad 

mening från en 

pastor.  

Mixed metod. 

Klinisk kontrollerad före - 

efter pilot test.  

Vedertagna mätinstrument; 

POMS.  

Mätningarna gjordes innan, 

6 och 8 veckor efter 

interventionen. 

Frågeformulären 

analyserades genom en 

linjär mixad-effekt modell, 

SAS PROC MIXED. 

Beskrivande statistik 

användes för att undersöka 

interventionens 

genomförbarhet. 

N=67 

(36) 

 

Pastor ledd 

intervention för att 

öka närståendes 

välmående genom 

olika verktyg. 

Verktyg hjälpte 

närstående att 

granska livet, på det 

sättet förlåta, reda ut 

relationsproblem 

samt se framåt med 

hjälp av framtida 

mål och vishet. 3 

möten med ca 1 

veckas mellanrum. 

Resultatet visade 

ingen signifikans. En 

ökning i ångest 

mellan före (T0) och 

CCT/I
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Deltagarna rekryterades från 

Duke Universitetet, palliativ 

vård eller ALS kliniken 

polikliniska avdelning.  

6 veckor efter (T1) 

samt 8 veckor efter 

(T2) interventionen 

(anxiety score (0–

20): higher indicates 

greater tension, T0: 

7.5 (4.5) T1:8.2 (4.4) 

8-T2: 8.8 (4.5). 

Anxiety average 

score (0–4): higher 

indicates greater 

tension T0: 1.5 (0.9) 

T1:1.6 (0.9) T2: 1.8 

(0.9) inte specifikt 

på sjukdom). 

Urvalet var 

närstående som 

vårdar en anhörig 

med obotlig cancer 

eller ALS, i livets 

slut i hemmet. 

 Wagner, 

Johns, Brown, 

Hanna och 

Bigatti 

2016 

USA 

Acceptability and 

feasibility of a 

meaning-based 

intervention for 

patients with 

advanced cancer 

and their spouses: a 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av meningsbaserad 

intervention samt 

genomförbarheten.  

Mixed metod 

Icke kontrollerad före – 

efter pilot studie. 

Mätningar gjordes med 

validerade mätinstrument 

före samt efter 

  N=24 

(2) 

Interventionen var 

existentiell 

psykoterapi för att 

vägleda anhörig 

samt närstående att 

prata om den 

annalkande döden.  

P/I 



                       

 

 

 

pilot study  interventionen. 

Mätinstrumenten var 

HADS.  

Beskrivande analys metod.  

Interventionens 

avsikt var också att 

öka mening med 

livet.  

4st 60minuters 

möten antingen på 

kontor eller i 

hemmet. Ämnena 

vid mötena var 

nätverk, mening med 

livet samt hopp.   

Resultatet visade på 

en signifikant 

förbättring (p=0,006, 

8.9 – 7.5) vid andra 

mätning av 

närståendes ångest.   

Urval var närstående 

till anhöriga, med 

obotlig cancer 

vårdas i hemmet. 


