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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Idag vårdas allt fler patienter i hemmet. Det gäller även patienter med 

cancersjukdomar som erhåller palliativ vård och har komplexa symtom, där smärta är ett av 

de vanligaste. Patienternas närstående får inte sällan ta ett stort ansvar för smärtlindringen 

trots att de ofta saknar vårdutbildning och erfarenhet av att hantera dessa typer av 

interventioner och läkemedel. Sjuksköterskan i den specialiserade palliativa vården är oftast 

den person från sjukvården som har närmast kontakt med de närstående, och hanterar denna 

problematik i kontakten på vårdavdelningar och i hemmen.  
Syfte: Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård 

beskriver att de stödjer närstående som hanterar smärtlindring vid vård i hemmet av en person 

med cancersjukdom. 
Metod: Data samlades in under december 2013 och januari 2014 på två mindre svenska 

sjukhus, via intervjuer med tio sjuksköterskor verksamma inom specialiserad palliativ vård. 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studien visar att sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård strävar efter att erbjuda 

ett personcentrerat stöd till närstående. Resultatets åtta kategorier beskriver hur 

sjuksköterskorna, utifrån individuella förutsättningar, söker uppnå detta genom att undervisa 

närstående, vara tillgängliga, samarbeta med närstående och övriga teamet, skapa relationer, 

identifiera behov och resurser, avlasta samt stärka och skydda närstående.  

Slutsatser: Denna studie visar att sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård förefaller ha en 

god uppfattning om vilka behov, svårigheter och resurser som närstående har. Utifrån denna 

kunskap strävar de efter att erbjuda ett personcentrerat stöd utgående från ett 

helhetsperspektiv. 

Nyckelord: palliativ vård, smärta, omvårdnad, närstående, sjuksköterskors erfarenheter.  

 

ABSTRACT  
Background: Today, an increasing amount of patients are cared for at home. This also 

applies to patients with cancer receiving palliative care, who have complex symptoms, among 

which pain is one of the most common. Patients' relatives often bear a great responsibility in 

managing the patients’ pain, even though they often lack medical training and experience in 

handling these types of interventions and medications. Nurses in specialized palliative care 

are usually the health care professionals who have the closest contact with the patients’ 

relatives, and the ones to handle this matter both at hospital wards as well as in the patients’ 

homes.  

Aim: The aim of this study was to illustrate how nurses in specialized palliative care, describe 

the support they offer relatives who manage pain in a family member with cancer, receiving 

care at home. 

Method: Data was collected during December 2013 and January 2014, at two smaller 

Swedish hospitals. Ten interviews were conducted with nurses working in specialized 

palliative care. The collected material was then analyzed using qualitative content analysis. 

Results: The study shows that nurses in specialized palliative care strive to provide a person-

centered support to patients’ relatives. The eight categories in the result describe how nurses, 

depending on individual conditions, try to achieve this through educating relatives, being 

available, collaborating with relatives and the rest of the team, building relationships, 

identifying needs and resources, and also relieving, strengthening and protecting the patients’ 

relatives. 

Conclusions: This study shows that nurses in specialized palliative care appear to have a 

good understanding of the needs, problems and resources patients’ relatives have. Based on 

this knowledge, they strive to offer a person-centered support, based on a holistic perspective. 

Keywords: palliative care, pain, nursing, family members, nurses' experience. 
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INLEDNING 

Idag vårdas allt fler patienter i hemmet, det gäller även för patienter med olika 

cancersjukdomar som erhåller palliativ vård och har komplexa symtom. Förklaringen till det 

ligger delvis i en ökad användning av öppenvårdskliniker för cancerbehandling, kortare 

vårdtider på sjukhus, förlängd överlevnad samt att vårdgivare mer och mer tar hänsyn till 

patientens önskan att få vara hemma så länge som möjligt. Detta stämmer speciellt om det 

finns en familjemedlem som är villig och har förmågan att stödja patienten i hemmet. Det blir 

då närstående som administrerar den praktiska vården och slutligen blir ansvarig för att 

säkerställa patientens säkerhet och bekvämlighet när patienten inte längre kan klara det själv. 

Det leder också till att hemsjukvården i landet får ansvar för patienter med komplexa behov. 

Hemsjukvården är uppbyggd på olika sätt i olika län och kan erbjuda olika varianter av vård i 

hemmet, från allmän palliativ vård till specialiserad palliativ vård. När patienterna vårdas 

hemma blir det naturligt att närstående blir involverade i vården. Inkluderingen av familj och 

närstående i en omfattande cancervårdsinriktning utgör ett grundläggande inslag i palliativ 

vård. Närståendes perspektiv på patientens symtombörda integreras vanligtvis i 

symtomskattningar och beslut runt behandlingar i palliativ vård. Eftersom patienterna till stor 

del vårdas i hemmet så blir den naturliga följden att den mesta symtomlindringen också sker 

där. Ett av de vanligaste symtomen som beskrivs i litteraturen är smärta. Patienterna själva 

och deras närstående får ofta ta ett stort ansvar för smärtlindringen trots att de ofta saknar 

vårdutbildning och erfarenhet av att hantera dessa typer av interventioner och läkemedel. 

Sjuksköterskan i den specialiserade palliativa vården är oftast den person från sjukvården som 

har närmast kontakt med de närstående och möter denna problematik i kontakten på 

vårdavdelningar och i hemmen. Det är dock svårt att finna litteratur och studier om hur 

sjuksköterskor beskriver att de stödjer närstående som hanterar smärtlindring åt en patient 

med cancer som vårdas i hemmet.   

BAKGRUND 

Palliativ vård   

Palliativ vård definieras som ”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 [SOS], 2014a). Specialiserad palliativ vård definieras som 

”palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför 

särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och 

kompetens i palliativ vård” (SOS, 2014b). Palliativ vård ska inte bara öka livskvaliteten för 

patienterna utan även deras familjer. Detta innefattar att vården bör erbjuda organiserat stöd 

och tillämpa ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienternas och familjernas behov 

både under sjukdomstiden och efter dödsfallet. Även stödjande och rådgivande samtal ska 

erbjudas (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; World Health Organization, 2002).  

Cancer 

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar som i sin tur delas in i en mängd 

undergrupper. Cancer innebär att den perfekta balansen i normala celldelningen rubbas. En 

tidigare frisk cell vet inte längre när det är dags att stoppa delningen utan den fortsätter att 

dela sig ohämmat och bildar till slut en klump, en tumör. Tumören får sin näring via egna 

nybildade blodkärl och den fortsätter att växa, till slut kan den bli så stor att man kan se eller 

känna den.  Vilken sorts cancer som utvecklas beror på den typ av cell som tumören har 

kommit ifrån och cancer kan uppstå i nästan alla de cirka 200 olika celltyper som vi har i 
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kroppen. Det finns enstaka undantag där cancersjukdomen inte är tumörbildande t.ex. 

Leukemi. Precis som andra cancerceller breder dessa celler ut sig på de friska cellernas 

bekostnad och hindrar dem från att sköta de uppgifter en normal cell utför. Det finns 

godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. De godartade tumörerna kan bli stora, 

men de har inte samma förmåga som de elakartade att växa igenom andra vävnader och de 

kan inte heller sprida sig till andra organ i kroppen (Einhorn & Sylwan, 2013). 

Smärta vid cancersjukdomar  

Hos patienter med cancersjukdomar förekommer smärta under hela sjukdomsförloppet. Cirka 

en tredjedel av patienterna har smärta vid diagnos och upp emot 90 procent av patienterna 

med cancer i palliativ vård har behandlingskrävande smärta (Miaskowski, 2005; Westerling, 

2013). Smärtan kan kontrolleras i 85-95 procent av fallen, antingen med farmakologiska 

och/eller icke-farmakologiska metoder, trots det är bristfällig smärtlindring väl dokumenterad 

i vetenskaplig litteratur (Mehta, Cohen, Carnevale, Ezer & Ducharme, 2010). Detta innebär 

att det finns patienter som tidvis har svår eller outhärdlig smärta och inte får en tillräcklig 

smärtlindring av smärtstillande läkemedel, inte ens morfin, oavsett dos (Beck-Friis & Strang, 

2005). Detta beror på att alla typer av cancerutlöst smärta inte svarar tillfredsställande på 

konventionell behandling med exempelvis morfin. Fridegren (2013) beskriver vikten av att ta 

sig tid att göra en noggrann smärtanalys på patienter med cancer i livets slutskede. Den mest 

kända skalan för skattning av smärtintensitet är Visuell Analog Skala (VAS) som består av en 

100 millimeter lång horisontell linje där patienten anger aktuell smärtintensitet med en 

markör. Skattar patienten noll har denne ingen smärta och skattas smärtan till tio är det värsta 

tänkbara smärta (Werner & Strang, 2003). Numeric Rating Scale (NRS) är en elvagradig 

skala från noll-tio som används på motsvarande sätt (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2012). Målet med smärtbehandlingen är att patienten ska ange lägre smärta än VAS/NRS tre-

fyra på en tiogradig skala (Fridegren, 2013; Miaskowski, 2005). Den värsta smärtintensiteten 

som skattas mellan sju-tio på VAS/NRS skalorna anses vara en smärtnödsituation 

(Miaskowski, 2005). Validerade instrument för smärtskattning t.ex. Abbey Pain Scale har 

utvecklats även för människor med nedsatt kommunikativ och kognitiv förmåga (Abbey et al., 

2004). Personen observeras och bedöms utifrån sex olika bedömningspunkter, 

röstuttryck/ljud, ansiktsuttryck, förändrat kroppsspråk, förändrat beteende, fysiologisk 

förändring och kroppsliga förändringar. Graden av påverkan skattas från noll till tre. För att 

kunna kontrollera smärtan är det vanligt att patienterna får recept på starka smärtstillande 

preparat, ofta opioider, som de doserar i hemmet efter ordination. Det kan vara tabletter med 

lång- eller kortverkande effekt, resoribletter, nässpray, smärtplåster, orala lösningar, granulat, 

smärtpumpar, samt sprutor som t.ex. en distriktssköterska drar upp färdigt till dem från dag 

till dag (Westerling, 2013). Även andra typer av läkemedel som har direkt eller indirekt 

smärtlindrande effekt kan vara ordinerade, t.ex. kortison, hormonellbehandling, 

antiepileptiska läkemedel och tricykliska antidepressiva preparat (Beck-Friis & Strang, 2005).  

Närstående 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012) menar att en person alltid är en del av sin familj och 

när en familjemedlem blir sjuk och har hälsoproblem påverkas hela familjen som därför måste 

ses som en helhet. De som tillhör familjen är de personer som den sjuke identifierar som sin 

familj oavsett om det finns några biologiska eller juridiska band (Benzein et al. 2012; Lugton 

& McIntyre, 2005). I socialstyrelsens termbank definieras närstående som en ”person som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till” (SOS, 2014c). En anhörig definieras som en 

”person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” (SOS, 2014d). En anhörigvårdare 

definieras som en ”person som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en 

funktionsnedsättning” (SOS, 2014e). I denna studie har termen närstående valts och innefattar 

även familj och anhöriga som de är definierade ovan. För att beskriva en närstående som 
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aktivt vårdar den sjuke används i vetenskapliga artiklar termerna informella vårdgivare, 

familjevårdare och anhörigvårdare, i denna studie har termen närståendevårdare valts som 

samlingsbegrepp för dessa.  

Närståendes roll i den palliativa cancervården 

Närstående har idag en betydande roll i vården och intar ofta en naturlig roll som vårdare av 

svårt sjuka personer (Andershed, Ternestedt & Håkanson, 2013). Många närstående tar dock 

på sig rollen som närståendevårdare under plötsliga och extrema omständigheter med minimal 

möjlighet att förbereda sig (Funk et al., 2010; Glajchen, 2004). I den palliativa vården kan de 

behöva erbjuda krävande vård till svårt sjuka närstående i perioder som sträcker sig från 

månader till år (Grov, Dahl, Moum & Fosså, 2005). I det nationella vårdprogrammet för 

palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) beskrivs att det måste vara ett 

önskemål från både den sjuke och de närstående själva om en närstående ska delta i den 

praktiska omvårdnaden av den sjuke. Väljer de närstående att vårda rent praktiskt behöver de 

få information om den hjälp som finns att tillgå, stöd, om det finns avlastning att få, samt 

kunskap om vart man ska vända sig om det händer något eller om man vill förändra något i 

vården. De närstående kan ibland uppfatta delaktigheten i omvårdnaden som ett krav, 

antingen från den sjuke eller från vårdpersonalen. Det är viktigt att beskriva för närstående att 

en form av delaktighet kan bestå av att vara närvarande hos den som är svårt sjuk och att 

tillbringa tid med honom eller henne (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Det är för 

många närstående en självklarhet att ta på sig en stödjande och vårdande roll och det kan vara 

en möjlighet att visa kärlek och omtanke (Funk et al., 2010). Andershed et al. (2013) menar 

att många närstående känner den person de vårdar väldigt väl, ibland från ett gemensamt liv, 

och de kan därmed sägas vara experter på just den personens särskilda behov. Vårdpersonal 

och närstående kan därmed lära sig mycket av varandra som bidrar till bästa möjliga vård för 

den sjuke personen. Närståendes engagemang i vården är avgörande för att uppnå en 

"framgångsrik" vård i hemmet, där de flesta människor föredrar att dö (Hudson et al., 2012). 

De säkrar följsamhet till behandlingar, kontinuitet i vården och socialt stöd, särskilt i livets 

slut (Glajchen, 2004).  

Svårigheter och utmaningar för närstående  

De närstående befinner sig i en unik situation, ofta med dubbla roller, där de ger vård och stöd 

men också har behov av stöd för egen del (Andershed et al., 2013). Ofta kämpar den 

närstående med att hjälpa och stödja den som är sjuk och håller ofta tillbaka sina egna rädslor 

och känslor. Egna intressen, behov och den egna hälsan prioriteras bort för att vara tillgänglig 

dygnet runt för den sjuke, att beklaga sig kan också kännas fel då det är den som är sjuk som 

har det svårt (Andershed et al., 2013). Glajchen (2004) beskriver att de närstående är 

ekonomiskt missgynnade och riskerar att bli socialt isolerade. De rapporterar om 

otillfredsställda behov och forskning visar att de upplever psykiskt lidande på liknande nivåer 

som patienten. Vidare beskrivs att närstående ofta är utsatta för fysisk och psykisk sjuklighet. 

De är ofta inte medvetna om det stöd som finns tillgängligt för dem och de har behov som är 

lika stora eller till och med större än patientens behov. De är ofta exkluderade från planering 

runt den sjukes fortsatta vård och bristande information gör att de känner sig oförberedda 

inför sin roll (Glajchen, 2004). Det oftast identifierade området som orsakar börda för 

närstående som vårdar någon i livets slut är smärta hos den de vårdar (Kelley, Demiris, 

Nguyen, Oliver & Wittenberg-Lyles, 2013). Många närståendevårdare rapporterar en känsla 

av kontrollförlust när de ser att deras nära och kära har smärta. De beskriver även känslor av 

hopplöshet och hjälplöshet samt känslor av att känna sig överväldigade och utan stöd (Mehta 

et al., 2010). En studie visade också att det starkaste informationsbehovet fanns i relation till 

smärtlindring, där brister i närståendevårdarens kunskap och vikten av utbildning betonades 

(Docherty et al., 2008). Närstående upplevde också brister i informationen de fick av 

http://annonc.oxfordjournals.org/search?author1=E.+K.+Grov&sortspec=date&submit=Submit
http://annonc.oxfordjournals.org/search?author1=E.+K.+Grov&sortspec=date&submit=Submit
http://annonc.oxfordjournals.org/search?author1=S.+D.+Foss%C3%A5&sortspec=date&submit=Submit
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vårdgivarna, den kunde vara partiell eller ofullständig (Mehta et al., 2010). De önskade 

informationen i ett tidigare skede för att kunna förutse saker runt smärtan. De önskade också 

information om vad de skulle göra om en nödsituation uppstod involverande okontrollerad 

smärta. Sökandet av information var pågående och alla närståendevårdare angav att de 

önskade mer information om smärta och smärtlindrande läkemedel. De vanligaste 

informationskällorna för närstående angavs vara sjukvårdspersonal, närstående, vänner, 

internet och böcker. Information och en bättre förståelse verkade tillåta närståendevårdarna 

mer frihet i sin smärthanteringsregim, detta härrörde från att känna sig säker och tillfreds med 

att fatta beslut relaterade till smärtlindring (Mehta et al., 2010). Att få tillgång till korrekt 

information om smärthantering i hemmet fortsätter dock att vara ett stort problem trots att det 

redan 1989 konstaterades att patienter med cancer och deras närstående beskrev information 

som deras största behov (Wingate & Lackey, 1989).  

Närståendes roll i smärtskattning och smärthantering 
Oechsle, Goerth, Bokemeyer och Mehnert (2013) undersökte vilka besvärande symtom 

patienter med avancerad cancer hade samt hur de olika dimensionerna frekvens, intensitet och 

symtombörda skattas av patienten, läkaren och närståendevårdaren samt hur upplevelsen av 

dessa dimensioner påverkar det upplevda behovet av behandling. Av patienterna angav 80 

procent att de led av smärta. Smärta skattades motsvarande av patient, närståendevårdare och 

läkare att vara det mest intensiva, plågsamma och behandlingskrävande symtomet. Författarna 

konstaterar att behovet av behandling verkar bero mer på hur plågsamt patienten upplever 

symtomet än på frekvensen och intensiteten. Mehta, Cohen, Ezer, Carnevale och Ducharme 

(2011) genomförde en studie med syfte att beskriva de typer av smärta som patienter i 

palliativ vård upplever i hemmen och hur närståendevårdare bedömer dem och ingriper. 

Närståendevårdarna bedömde olika typer av smärta och experimenterade därför med olika 

typer av interventioner. Det var dock inte alla närståendevårdare som klarade av att särskilja 

olika typer av smärta och då blev konsekvensen att de inte valde den mest passande 

interventionen vilket ofta ledde till dåligt hanterad smärta och frustrerade närståendevårdare. 

Korrekt bedömning av de olika typer av smärta som patienten upplever tillsammans med den 

bäst lämpade interventionen för smärtlindring beskrivs som avgörande för optimal 

smärtlindring liksom att stödja självförtroendet och känslorna hos den närståendevårdare som 

tagit på sig den komplexa rollen som hantering av cancersmärtlindring innebär (Mehta et al., 

2010).   

Närståendes hantering av smärtlindringsregimer i hemmet 

Mehta et al. (2010) beskriver i en studie hur närståendevårdare lägger upp strategier för att 

hantera smärtlindringen och tre underprocesser framkom, dessa var: att acceptera ansvaret, att 

söka information om smärta och smärtlindring, samt att etablera ett förhållande runt 

smärtlindringen med både patienten och vårdteamet. Processen att acceptera ansvar sker 

under en extremt känslomässig tid för de närstående eftersom att det samtidigt hanterar 

prognosen och sjukdomens progress. Med tanke på det är det inte så konstigt att närstående 

ofta kämpar när de försöker lägga upp en strategi eller organisera sig för att hantera ansvaret 

med smärtlindringen. Schumacher et al. (2002) har identifierat sju problemområden som 

närståendevårdare och patienter upplevde när de skulle sätta en smärtlindringsregim i praktik i 

hemmet. Dessa var: erhålla de utskrivna läkemedlen, tillgång till information, skräddarsy 

förskrivna behandlingsregimer, att möta individuella behov, hantera biverkningar, kognitivt 

bearbeta informationen, hantera ny eller ovanlig smärta, samt hantera multipla symtom 

samtidigt. Svårigheter med något av dessa områden kan leda till ineffektiv smärtkontroll och 

författarna konstaterar att problemlösning är en pågående process av bedömning, 

strategiutveckling, utvärdering och modifiering. Effektiv smärtlindring kräver också att rätt 

kombination av läkemedel hittas, i rätt dos, i rätt tid och att det görs dosjusteringar när 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mehta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21186150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cohen%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21186150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ezer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21186150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carnevale%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21186150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ducharme%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21186150
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behovet av smärtstillande förändras, även hantering av biverkningar måste ske samtidigt. Om 

patienterna och de närstående saknar denna praktiska information lär de sig istället att sätta en 

smärtlindringsregim i praktiken genom trial and error (försök och misstag) (Schumacher et 

al., 2002). Riddel och Fitch (1997) har tidigare beskrivit barriärer till adekvat smärtlindring 

som rädsla för beroende och ökad tolerans, oro för biverkningar och bristande kunskap.  

Få systematiska undersökningar har gjorts för att försöka förstå de dagliga problemen som 

patienter och deras närståendevårdare möter när de tar på sig att sköta komplexa 

smärtlindringsregimer i hemmet (Schumacher et al., 2002). Författarna konstaterar vidare att 

det finns väldigt lite kunskap om hur patienter och deras närståendevårdare sätter 

smärtlindringsregimer i praktiken efter att ha fått ett recept och inledande instruktioner. Detta 

trots att denna kunskap är grundläggande för optimal hantering av smärtor och ger en bas för 

framtida interventioner med målet att coacha patienter och deras familjer i 

smärthanteringsprocessen. 

Vilket stöd finns idag för närstående? 

Allmänna stödjande strategier som till exempel råd i omvårdnaden samt praktiskt stöd till 

närstående som vårdar en patient i livets slutskede är ständigt under utveckling, det är dock 

oklart om dessa strategier är fördelaktiga (Candy, Jones, Drake, Leurent & King, 2011). 

Candy et al. (2011) har i en Cochrane översikt granskat randomiserade kontrollerade studier 

(RCT) som utvärderar interventioner med syfte att stödja närstående till patienter vid livets 

slut. Interventionerna som är testade har i de flesta fall fokus på att ge emotionellt stöd och 

råd om coping till närstående eller hjälpa dem indirekt genom att tillgodose patientens behov. 

Ingen av studierna erbjöd praktiskt stöd till närstående. Mehta et al. (2010) konstaterar att det 

finns få empiriska belägg för effektiva interventioner för att hjälpa närståendevårdare att 

hantera smärta i livets slut, och frågor kring närståendevårdares hantering av smärta förblir 

vaga och odefinierade. Candy et al. (2011) fann dock evidens som visar att stöttande 

interventioner kan hjälpa till att reducera närståendevårdarnas psykologiska belastning och att 

vårdpersonal därför borde fråga om de svårigheter som närståendevårdare upplever och tänka 

på att de kan dra nytta av extra stöd. Det finns dock ett stort behov av att undersöka dessa 

interventioner och fördelarna som identifierats vidare samt behov av att bedöma 

interventionernas effekt på fysisk hälsa och möjliga skadliga effekter. Bristande kvalitet på 

studierna där metoderna inte rapporteras till fullo har gjort att effektiva interventioner har 

dragit ut på tiden och Kelley et al. (2013) menar att studier gjorda som allmänt undersöker 

interventioner för att stödja närstående till patienter i livets slutskede har belyst en brist på 

effekt och effektivitet. 

Sjuksköterskans roll   

I en litteraturstudie (Vallerand, Musto & Polomano, 2011) av vetenskap och praktik inom 

området cancersmärta visades att sjuksköterskor har bidragit till praktisk och vetenskaplig 

kunskap inom områdena smärtbedömning, smärtlindring, interventions-baserad forskning, 

evidensbaserad praxis, patientutbildning, och palliativ vård. Det visades att i praktiken tar 

sjuksköterskor det primära ansvaret för smärtbedömningar, ingriper med farmakologiska och 

icke farmakologiska behandlingar, övervakar och utvärderar patientens svar på smärtterapier 

samt ger utbildning och stöd till patienter och närstående. Vetenskapligt har sjuksköterskor 

varit i spetsen för arbetet med att utveckla och testa nya instrument och metoder för att mäta 

smärta, belysa smärtupplevelser genom kvantitativa och kvalitativa metoder, och mäta 

kvaliteten av smärtbehandling för patienterna och dess inverkan på deras närståendevårdare. 

Längs hela vårdkedjan från diagnos till slutet av livet hjälper sjuksköterskor patienter och 

deras närstående med frågor relaterade till smärta. De formulerar också planer för vård och 

undersöker vårdprogram för att effektivt hantera smärta (Vallerand et al., 2011). Förmågan att 

bedöma smärta, genomföra smärtlindrande interventioner och utvärdera dessa skiljer sig åt 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Candy%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21678368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jones%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21678368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Drake%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21678368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leurent%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21678368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Candy%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21678368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vallerand%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21538044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polomano%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21538044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polomano%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21538044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Polomano%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21538044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vallerand%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21538044
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mellan olika närståendevårdare (Mehta et al., 2011). För att bemöta detta måste 

sjuksköterskan ta med närståendevårdarens tidigare erfarenhet, typen av smärta de hanterar, 

deras nuvarande smärtlindringsstrategi och deras behov av information i sin bedömning. 

Sjuksköterskan måste också bedöma om närståendevårdaren identifierar de olika typerna av 

smärta, behandlar all smärta och gör det på rätt sätt. När sjuksköterskan etablerat denna 

baslinje kan hon skräddarsy undervisningen i olika interventioner så att de passar de specifika 

behoven just denna närståendevårdare har istället för att genomföra en standardiserad 

interventionsplan som kanske inte passar familjens specifika situation. Sjuksköterskans 

engagemang i smärtlindringen måste inträda direkt när en närståendevårdare tar på sig 

ansvaret för den och bör ske fortlöpande under hela förloppet av smärtupplevelsen 

(Schumacher et al., 2002). Detta för att hålla sig uppdaterad med all ny smärta som kan 

uppkomma samt för att övervaka närståendevårdarens framgång med pågående 

smärtlindringsstrategier och eventuella nya strategier som de prövar eller vill pröva (Mehta et 

al., 2011). Bristande kontroll på smärtlindringen, kan leda till känslor av hopplöshet och 

frustration hos närståendevårdaren samt ett ansträngt förhållande till vårdgivningsteamet. 

Mehta et al. (2011) trycker även på vikten av att sjuksköterskor bör ha kunskap om olika 

smärtlindrande interventioner för att hjälpa närståendevårdare att få korrekt information, 

förstå sina alternativ och administrera dessa interventioner tryggt och effektivt. För att 

smärthanteringen ska fungera i hemmet krävs strukturerad undervisning samt att 

sjuksköterskan fungerar som coach i den praktiska, dagliga hanteringen av smärtan, detta för 

att möta patientens önskemål, behov och prioriteringar (Schumacher et al., 2002). Docherty et 

al. (2008) betonar även betydelsen av effektiv kommunikation och informationsutbyte mellan 

patient, närståendevårdare och vårdgivare. 

Personcentrerad vård 

I vården idag finns en medvetenhet om att den bör präglas av ett personcentrerat 

förhållningssätt. Detta är kanske extra tydligt i palliativ vård där värdefrågor ofta står i 

centrum (Andershed et al., 2013). Personcentrerat förhållningsätt innebär att utgångspunkten 

för vården är ett partnerskap mellan professionella vårdare från olika discipliner och patienten 

och dess närstående (Ekman & Norberg, 2013). Närstående ses som en självklar part i ett 

personcentrerat förhållningssätt eftersom att patienten och närstående ofta utgör en viktig del i 

varandras sammanhang (Andershed et al., 2013). Personcentrerad vård innebär att patient och 

närstående är delaktiga i vården i så hög utsträckning som möjligt och att den utförs med 

respekt för deras sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande. Upprätthålls dessa 

värden ges möjlighet för både patienten och närstående att uppleva tillit, hopp och mening 

vilket i sin tur kan bidra till ett lindrat lidande (Edvardsson, 2010). Den personcentrerade 

vården fokuserar på patienten, närstående och vårdare som personer och har sin utgångspunkt 

i personens berättelse. För att kunna skapa ett partnerskap är det en förutsättning att vårdaren 

lyssnar på berättelsen som ibland måste berättas av någon närstående. Utifrån berättelsen 

framkommer en medvetenhet om personens kunskap om sig själv och hans eller hennes 

motiv, vilja och resurser. En förtroendefull relation är nödvändig för att kunna ge 

personcentrerad vård. Vid personcentrerad vård ses vårdpersonalens kunskap som en resurs 

för patienten (Ekman & Norberg, 2013).   

Problemformulering  

Forskning visar att närstående som ger stöd och hanterar smärtlindring i hemmet åt en person 

med en cancersjukdom har en betydande roll i vården och ofta naturligt intar rollen som 

vårdare. Detta trots att de sällan tycker sig ha tillräckligt med kunskap eller förberedelse för 

att hantera situationen, de saknar ofta utbildning och erfarenhet, de har minimal möjlighet att 

förbereda sig, samt att de får ett ojämnt stöd från sjukvården (Andershed et al., 2013; Funk et 

al., 2010; Glajchen, 2004). De närstående har ofta behov av både information och stöd i olika 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mehta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21186150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mehta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21186150
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former av vårdpersonal och kunskapen runt interventioner för att hjälpa dem är svag och 

behöver studeras vidare (Candy et al., 2011; Kelley et al., 2013; Mehta et al., 2010). Det har 

visats att sjuksköterskor har en betydande roll inom områdena smärtbedömning, 

smärtlindring, interventionsbaserad forskning, evidensbaserad praxis, patientutbildning, och 

palliativ vård (Vallerand et al., 2011). Det saknas dock studier som fokuserar på hur 

sjuksköterskor som arbetar i specialiserad palliativ vård stödjer närståendevårdare som 

hanterar smärtlindring i hemmet vid cancersjukdom.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård 

beskriver att de stödjer närstående som hanterar smärtlindring vid vård i hemmet av en person 

med cancersjukdom. 

METOD 

Val av metod 

Med studiens syfte som utgångspunkt valdes kvalitativ forskningsmetod med deskriptiv 

studiedesign och halvstrukturerade livsvärldsintervjuer har genomförts. Kvalitativ 

forskningsmetod används för att studera frågor av särskilt intresse och studierna är vanligen 

holistiska med en strävan efter att få en förståelse av helheten (Patton, 2002; Polit & Beck, 

2012). Kvalitativa studier kräver att forskaren använder sig själv som forskningsinstrumentet 

och forskaren blir därigenom intensivt engagerad i forskningen (Forsberg & Wengström, 

2013; Patton, 2002). Denna typ av studier använder en framväxande design som utvecklas när 

forskaren fattar löpande beslut utifrån reflektion av kunskap som framkommit. Parallell 

analys av data krävs under pågående datainsamling för att formulera efterföljande strategier 

och för att avgöra när datainsamlingen är klar. Denna studie har genomförts med deskriptiv 

ansats eftersom att syftet var att fånga en viss populations beskrivning av ett visst fenomen. 

Kvalitativa studier som benämns som deskriptiva studier är studier som inte direkt passar in i 

någon av de traditionella disciplinerna. Kvalitativ deskription har dock utvidgats till att ingå i 

en sfär som kallas tolkande deskription där vikten av att ha en disciplinär begreppsram t.ex. 

omvårdnad betonas (Polit & Beck, 2012).  

 

Kvalitativa intervjuer 

En intervju beskrivs som ett samtal som har en struktur och ett syfte (Kvale & Brinkmann, 

2009). Denna studie har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer som bland annat 

utmärks av att intervjuaren ställer enkla och raka frågor och på dessa frågor får komplexa, 

innehållsrika svar (Trost, 2010). Forskningsintervjun är en intervju som bygger på 

vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktionen 

mellan intervjuaren och informanten. Målet med de genomförda intervjuerna var att erhålla 

nyanserade beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld i syfte att tolka innebörden av de 

beskrivna fenomenen. Livsvärld beskrivs som världen som den upplevs direkt och påträffas i 

vardagslivet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjuerna i denna studie har utförts med hjälp av en intervjuguide som fokuserar på vissa 

ämnesområden och även innehåller förslag på frågor (Bilaga I). Intervjuguiden var 

strukturerad i en ordning som var logisk för författaren men informanterna har i möjligaste 

mån fått styra ordningsföljden i intervjun, vilket även Trost (2010) förespråkar. Förutom ett 

fåtal strukturerade frågor har författaren även haft några ämnen att fråga runt vid svårigheter 

att komma in i ämnet. Frågorna som ställdes var formulerade så att ett och två ords svar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vallerand%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21538044
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undveks, t.ex. ja och nej. Även sonderande frågor har använts med syfte att locka fram mer 

detaljerad information (Polit & Beck, 2012). Frågorna i intervjuguiden var formulerade så att 

de skulle ge informanten möjlighet att delge rik, detaljerad information om det studerade 

fenomenet. Intervjuarens jobb var att uppmuntra informanten att prata öppet om alla 

ämnesområden i intervjuguiden och berätta historier med sina egna ord. Under intervjuerna 

har intervjuaren strävat efter att vara trygg i tystnaden för att ge informanten tid att fundera 

över frågorna. Intervjuaren har också uppmärksamt observerat den intervjuade, Trost (2010) 

beskriver vikten av det för att möjlighet då ges att kunna se om informanten är färdig med en 

fråga eller fortfarande funderar över svaret.  

Urval 

 

Urvalsmetod 

Ett strategiskt urval har genomförts, vilket är lämpligt när författaren vill förvissa sig om en 

variation i svaren samt för att erhålla deltagare som har mycket att berätta om ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 

sjuksköterskor som var eller har varit verksamma inom specialiserad palliativ vård. De skulle 

ha minst två års yrkeserfarenhet samt erfarenhet av att stödja närstående som hanterar 

smärtlindring åt en patient med cancer som vårdas i hemmet. För att få ett så brett urval som 

möjligt rekryterades deltagare från två olika organisationer och arbetsplatser i olika delar av 

landet. Detta upplevdes som relevant eftersom att organisationerna har olika vårdstrukturer 

och geografiska förutsättningar runt den palliativa vården som bedrivs i hemmet.  

Det strategiska urvalet har genomförts i steg för att erhålla deltagare som uppfyller 

inklusionskriterierna. I första steget gjordes ett urval av verksamheter där specialiserad 

palliativ vård bedrivs. I steg två skickades en förfrågan ut till verksamhetscheferna för 

tillstånd att genomföra intervjuer på deras kliniker (Bilaga II). Därefter skickades även en 

förfrågan till enhetscheferna i respektive verksamhet om de godkände det planerade 

värvningsförfarandet med en anmälningslista. I den ena verksamheten ville enhetschefen själv 

fråga de sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna och jobbade de tilltänkta 

intervjudatumen om de kunde tänka sig att delta i studien. I den andra verksamheten hängdes 

listor upp för intresseanmälan till studien. I båda verksamheterna mejlade författaren de 

intresserade sjuksköterskorna och bifogade forskningspersonsinformationen (Bilaga III) så att 

de hade möjlighet att läsa igenom den i lugn och ro innan intervjun. Skriftligt samtycke till 

studien inhämtades i samband med intervjuerna då även muntlig information erbjöds. 

 

Undersökningsgrupp 

Studien baserades på intervjuer med tio sjuksköterskor inom specialiserad palliativ vård. 

Intervjuerna har genomförts på två olika mindre sjukhus i olika delar av landet där 

vårdstrukturen runt patienter som erhåller palliativ vård ser olika ut, detta för att få så stor 

variation som möjligt i svaren från informanterna. De olika vårdstrukturerna utgjordes av 

avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt kommunal hemsjukvård med stöd av Palliativt 

rådgivningsteam (PRT). De geografiska förutsättningarna såg olika ut för patienterna, de 

närstående och sjuksköterskorna genom att det kunde förkomma långa avstånd till 

sjukhusvård. Deltagarna i studien var tio sjuksköterskor som alla var aktiva i specialiserad 

palliativ vård. Deras olika arbetsplatser innefattade vårdavdelning där patienter med cancer 

erhöll vård och hade en trygghetsplats, ASIH, PRT, kompetensenhet och mobilt 

närvårdsteam. Alla deltagare var kvinnor. De hade arbetat i specialiserad palliativ vård mellan 

3½ år och 30 år med en medelarbetstid på 9,35 år. De hade varit sjuksköterskor 3½ år till 31 

år med en medelyrkeserfarenhet på 15,5 år. Två sjuksköterskor hade läst 15 hp palliativ vård, 

en sjuksköterska hade magisterexamen i omvårdnad och magisterexamen i internationell 

hälsa, en sjuksköterska hade vidareutbildning inom anestesi och intensivvård, samt 
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magisterexamen i omvårdnad, en sjuksköterska hade vidareutbildning inom onkologi, en 

sjuksköterska hade vidareutbildning inom kirurgi, medicin och 15hp palliativ vård, fyra 

sjuksköterskor hade ingen vidareutbildning efter sjuksköterskeutbildningen. 

Genomförande 

En pilotintervju genomfördes med en informant som uppfyllde urvalskriterierna. Syftet med 

denna var bland annat att se till att valda frågor förstods av informanten samt att ge 

intervjuaren tillfälle att kontrollera att proceduren och tekniken kring intervjun fungerade 

tillfredsställande, detta i enlighet med vad som rekommenderas av Kvale och Brinkmann 

(2009). Intervjun svarade väl mot studiens syfte men det upplevdes något svårt att komma på 

djupet av ämnet. Intervjuguiden kompletterades därför med några relevanta ämnen som 

författaren kunde använda som stöd för att ställa frågor utifrån den unika situationen i varje 

intervju. Trost (2010) menar att en pilotintervju kan användas i resultatet om den ger 

användbar information och därför gjordes valet att ta med pilotintervjun i resultatet. 

 

I denna studie genomförde författaren själv alla intervjuer vilket är en stor fördel eftersom att 

minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys (Trost, 2010). Inget annat kan heller 

ersätta de intryck man får vid själva intervjun, inte heller det man ser och hör eller ”läser 

mellan raderna”. Totalt genomfördes tio intervjuer med sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Intervjuerna genomfördes i december 2013 och januari 2014. Fem 

intervjuer genomfördes på vardera orten och de pågick i 15-45 minuter med en genomsnittlig 

intervjutid på 29 minuter. Intervjuerna genomfördes på arbetstid, i lokaler på kliniken där 

informanterna arbetar. Intervjuerna genomfördes i lokaler där man kunde prata ostört och utan 

risk för att åhörare kunde höra konversationen, vilket även Trost (2010) betonar vikten av. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en frågeguide (Bilaga I). Intervjuaren ställde 

inledningsvis frågor av demografisk karaktär för att ge informanterna tid för att anpassa sig 

till intervjusituationen samt för att skapa en avslappnad och trygg miljö inför intervjun. 

Därefter ställdes en inledande fråga enligt frågeguiden, denna inledande fråga var samma till 

samtliga informanter. I de direkta frågorna introducerades ämnen och dimensioner och dessa 

frågor ställdes i slutet av intervjuerna om ämnena ej redan berörts i ett tidigare skede eller om 

det var svårt att komma in i intervjuämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Då har informanten 

själv gett sin spontana beskrivning och därigenom markerat vilka aspekter av fenomenen som 

är centrala för henne. När ämnet upplevdes uttömt och intervjun närmades sig sitt slut 

tillfrågades informanterna om de önskade tillägga någon synpunkt eller saknade någon fråga. 

Här sammanfattade ofta informanten det som de ville betona samt att det tillkom reflektioner 

kring egna synpunkter som framkommit under intervjun.   

Dataanalys 

Syftet med dataanalysen är att organisera, bringa struktur i och få fram mening ur insamlad 

data. I denna studie har datainsamling och analys genomförts parallellt genom att sökandet 

efter viktiga teman och koncept har påbörjats från det ögonblick då datainsamlingen startade, 

vilket är vanligt i kvalitativa studier (Polit & Beck, 2012). Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att valet av analysenhet är ett av de mest grundläggande valen när man ska 

genomföra en innehållsanalys. Vidare menar de att den mest lämpade enheten för analys är 

hela intervjuer eller observationsprotokoll som är stora nog att betraktas som en helhet och 

tillräckligt små för att vara möjliga att hålla i minnet som ett sammanhang för de 

meningsbärandeenheterna under analysprocessen. Materialet som ingick i dataanalysen i 

denna studie var det transkriberade materialet från intervjuerna samt anteckningar gjorda 

under eller direkt efter intervjun där tankar som väckts under intervjun skrivits ned. Även 

tankar som väckts vid transkriptionen har dokumenterats och inkluderats i dataanalysen. 

Transkriberingen av intervjuerna har utförts av författaren själv, detta för att minimera risken 
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för feltolkningar av texten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Intervjuerna transkriberades 

ordagrant, även tystnad, skratt, suckar och utfyllnadsord transkriberades då dessa delar kan 

påverka hur texten upplevs (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

För att analysera materialet som framkommit under intervjuerna har kvalitativ latent 

innehållsanalys genomförts som den är beskriven av Graneheim och Lundman (2004). 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva en text på olika 

abstraktionsnivåer (Graneheim & Lundman, 2004). Latent innehållsanalys har använts, vilket 

innebär att textens innehåll tolkades med fokus på de underliggande betydelserna i texten 

(Jakobsson, 2011). Analysprocessen inleddes med att hela texten lästes igenom upprepade 

gånger för att en känsla för helheten skulle uppnås samt för att finna mening och förståelse i 

texten. Polit och Beck (2012) menar att insikter och teorier inte kan uppstå innan forskaren är 

helt bekant med materialet. I nästa steg extraherades meningsbärande enheter, det är ord, 

meningar eller stycken som innehåller aspekter som relaterar till varandra genom sitt innehåll 

och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande enheter som innehöll 

information om deltagarnas erfarenheter av att stödja närstående som hanterar smärtlindring åt 

en patient med cancer som vårdas i hemmet extraherades och färgades med 

överstrykningspenna. Varje intervju tilldelades en enskild färg för att få en bättre ordning och 

kontroll över all data. För att sammanhanget skulle kvarstå togs också omgivande text med. 

För att förkorta texten men ändå behålla kärnan i innehållet kondenserades de 

meningsbärande enheterna. De kondenserade meningsbärande enheterna abstraherades och 

märktes med en kod. Hela sammanhanget övervägdes vid kondensering och märkning av de 

meningsbärande enheterna med koder. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en kod 

kan tilldelas, t.ex. diskreta objekt, händelser eller andra fenomen, och ska förstås i relation till 

kontexten. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade enheter och koder visas i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysarbetet, meningsbärande enheter, kondenserade enheter och koder 

 
 

MENINGSBÄRANDE ENHET 

 

KONDENSERAD ENHET 
 

KOD 

”Att man då säger att dom 

ska till exempel skriva upp 

hur ofta dom ger och hur 

mycket dom ger och vilken 

effekt det då hade.” 

Instruera dem att skriva 

smärtdagbok 

 

 

Skriva smärtdagbok 

”Det är väldigt bra att vi 

ringer upp kanske när dom 

har kommit hem och då ger 

information igen för det har 

hänt några gånger att man 

får det här, jaha var det så? 

Jaha vi kan ge det flera 

gånger, vi kan ge 

morfintabletten flera 

gånger?” 

Ringer upp efter hemgång 

och upprepar given 

information  

Upprepad information 

”Man som puffar igång dom 

där i början och ger dom 

verktyg för hur ska dom ta, 

när ska dom ta och när ska 

Ge verktyg för hur de ska 

sköta smärtlindringen och 

när det kan vara dags att 

höja grunddosen 

Ge verktyg 
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man börja reagera på att man 

måste höja grunddosen?” 

 

”Det händer ju ibland att vi 

måste avlasta den närstående 

och att dom får komma in på 

vårdavdelningen för att dom 

verkligen ska orka för att 

dom vill men man tar ju slut 

någon gång så är det ju.”  

 

Avlasta de närstående för att 

de ska orka 

Avlasta närstående 

”det är ju som ingen som ser 

hur mycket dom egentligen 

offrar av sin egen…tid och 

sitt eget liv och sin egen 

hälsa, det kan ju bara 

behövas att nån bekräftar att 

dom har ett gjort ett otroligt 

bra jobb.”  

 

Det är ingen som ser hur 

mycket de offrar av sig själv 

och de behöver få 

bekräftelse 

Bekräfta närstående 

 

”För förutom att dom ska 

liksom ha den här 

situationen att min kära ska 

dö snart så, så är det också 

jättesvåra symtom vilket 

innebär att vacuumet kan 

blir ännu större när dom dör 

för det har varit sån 

ansträngd situation innan.”  

 

Jättesvåra symtom kan 

innebära att vacuumet blir 

ännu större när de dör för att 

det varit en sådan ansträngd 

situation innan 

Identifiera risksituationer 

 

 

De olika koderna har jämförts utifrån skillnader och likheter och sorterats i underkategorier 

och sedan kategorier, dessa kategorier utgör det manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 

2004). Att skapa kategorier är kärnan av kvalitativ innehållsanalys. Kategorierna som 

skapades är grupper av innehåll som delar en enhetlighet. Kategorierna ska vara uttömmande 

och ömsesidigt uteslutande vilket innebär att inga data som har varit relaterade till syftet har 

uteslutits på grund av brist på lämplig kategori (Krippendorff, 1980). Vidare bör inga 

uppgifter falla mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori. Men på grund av den 

sammanflätade karaktären av mänskliga erfarenheter, är det inte alltid möjligt att skapa 

ömsesidigt uteslutande kategorier när en text handlar upplevelser. Slutligen har den 

underliggande meningen, det latenta innehållet, i kategorierna formulerats i ett tema. I tabell 3 

visas exempel på hur koder har delats in i underkategorier, kategorier och tema. Begreppet 

tema har flera betydelser och att skapa teman är ett sätt att länka samman de underliggande 

betydelserna i kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom all data har flera 

betydelser är de inte nödvändigtvis så att teman utesluter varandra (Krippendorff, 1980). Som 

Graneheim och Lundman (2004) förespråkar har det transkriberade materialet funnits till 

hands under hela analysprocessen och vid oklarheter användes det för att kunna se koderna i 

sin ursprungliga kontext.  
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Tabell 2. Exempel på koder insorterade under underkategorier, kategorier och tema 

 

TEMA PERSONCENTRERAT STÖD 

Kategori Stärka närstående Tillgänglighet 

Underkategori Stärka 

närstående 

i deras roll 

Stärka 

med sin 

kunskap 

och 

erfarenhet 

Att ta 

sig tid 

och att 

lyssna 

Telefonkontakt 

 

Besök 

Koder Se dem 

Peppa dem 

Lyfta dem 

Bekräfta 

Uppmuntra 

Lugna 

med 

erfarenhet 

Erbjuda 

kunskap 

Ge 

konkreta 

exempel 

Stanna 

en extra  

stund 

Inte 

lämna 

Vara 

lyhörd 

Lyssna 

aktivt 

Telefonrådgivning 

Någon svarar 

Tillgänglighet 

Stöd via telefon 

Tar kontakt 

Vi kan komma 

Närvaro lugnar 

Finnas där 

Planerade besök 

Mänsklig kontakt 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie är en intervjustudie på magisternivå och på grund av sin utformning omfattas 

studien inte av etikprövningslagen (SFS, 2003:460). Berörda verksamhetschefer har dock 

erhållit muntlig och skriftlig information angående denna studie och de har gett sitt skriftliga 

godkännande. 

 

En öppenhet för de dilemman, mångtydigheter och konflikter som uppstår under en 

forskningsprocess har genomsyrat arbetet och hänsyn har tagits till de fyra områdena som 

brukar diskuteras i etiska riktlinjer för forskare; informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Informerat samtycke  

Informerat samtycke (Bilaga III) har inhämtats av informanterna inför deras deltagande i 

studien och de har informerats om syftet med studien, hur den var upplagd i stort och om 

vilka risker och fördelar som kunde vara förenade med deltagande i forskningsprojektet. 

Informanterna har också informerats om att deltagandet är helt frivilligt och att de hade rätt att 

när som helst avbryta sitt deltagande. 

 

Konfidentialitet  

Konfidentialitet innebär att forskaren vet vem denna har intervjuat, men i den vetenskapliga 

redogörelsen går det inte att veta vem som har framfört vissa påståenden (Ekengren & 

Hinnfors, 2012). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att frågan om konfidentialitet gäller 

vilken information som ska vara tillgänglig för vem. I denna studie har informanterna 

informerats om att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i den färdiga 

uppsatsen. De har även fått information om att materialet kommer att handhas på ett sådant 

sätt att ingen obehörig har åtkomst till det.   

 

Konsekvenser 

Vid genomförande av en kvalitativ studie ska riskerna för deltagarna vägas mot de 

vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien ger (Kvale & Brinkmann, 2009).  Att 

man ska ”göra gott” är en etisk princip (beneficence) vilken innebär att risken för att en 
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undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt (Polit & Beck, 2012). Inför 

denna studie är riskerna för deltagarna vägda mot vinsten av den kunskap studien kan bidra 

med som tjänar både vetenskapliga och mänskliga intressen. Riskerna för deltagarna 

bedömdes vara ringa men en medvetenhet har dock funnits hos författaren om att 

konsekvenser av kvalitativ forskning kan vara svåra att förutsäga. En intervju kan plötsligt ta 

en oväntad vändning och beröra känsliga saker som gör informanten upprörd (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Forskarens roll 

De etiska beslut som forskaren fattar under undersökningens gång är avgörande för den 

vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet. Betydelsen av forskarens integritet förstärks 

i intervjuandet eftersom att det är genom henne själv som kunskapen erhålls (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I denna studie har författaren sökt att uppnå hög vetenskaplig kvalitet på 

kunskapen genom att resultaten är så korrekta och representativa för forskningsområdet som 

möjligt. Genom att noggrant beskriva metoden är de procedurer genom vilka resultaten 

erhållits genomskinliga. Vetenskapsrådet (2002) benämner det fjärde forskningsetiska kravet 

nyttjandekravet.  

RESULTAT 

Vid analysen av materialet utkristalliserades ett huvudtema: Personcentrerat stöd som av 

författaren upplevdes som centralt i sjuksköterskornas berättelser om hur de stödjer 

närstående. Temat grundar sig i att de olika formerna av stöd som erbjöds beskrevs vara 

individuellt och utifrån varje enskild person som sjuksköterskorna mötte. Under temat 

Personcentrerat stöd finns 8 kategorier och 19 underkategorier som speglar de olika sätt på 

vilka sjuksköterskorna stödjer närstående på ett personcentrerat sätt. Resultatet kommer nedan 

att presenteras utifrån kategorierna och tillhörande underkategorier. 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier tillhörande temat Personcentrerat stöd 

 

Tema: personcentrerat stöd 
Kategori Underkategori 

Undervisning  Informera och instruera 

Samtal och rådgivning 

Normalisera och avdramatisera 

Ge verktyg 

Tillgänglighet Telefonkontakt 

Besök 

Samarbete  Samordning och teamarbete 

Involvera och samarbeta med närstående 

Frivillighet som förutsättning för 

delaktighet 

Identifiera närståendes behov och resurser  Närståendes känslor förenade med 

uppgiften 

Individanpassat stöd 

Trygghet som förutsättning  

Stärka närstående Stärka närstående i deras roll 

Stärka med sin kunskap och erfarenhet 

Att ta sig tid och att lyssna 

Skydda närstående  
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Avlasta närstående  Läkemedel och administrationssätt 

Att bedöma vårdnivå och lotsa i vården 

Att förbereda och ha en strategi 

Att stödja i processen 

Relationer  

Undervisning 

Informera och instruera 

Vikten av att som sjuksköterska ge information betonades i alla intervjuer. Sjuksköterskorna 

beskrev att det handlar om att ge bra information och att ge den på ett pedagogiskt sätt samt 

att informationen de ger bygger på erfarenhet och det som är vetenskapligt bevisat. Det 

beskrevs som viktigt att upprepa informationen eftersom att man lätt kan glömma bort vad 

som sagts om man befinner sig i en påfrestande situation. Det är också mycket information 

som ges vilket beskrivs öka behovet av att få den upprepad. Äldre beskrevs som exempel på 

en grupp som kan behöva upprepad information. Samma information kan med fördel ges av 

olika yrkesgrupper så länge dessa håller samma linje och ger samma information. 

Sjuksköterskorna beskrev att de är tvungna att känna in vilken information de närstående 

klarar av att ta emot samt individualisera informationen beroende på vem de har framför sig. 

Deras vana att informera gör att de kan känna in närståendes behov och även inom samma 

familj informera olika närstående på olika sätt. Som en viktig del i att ge information beskrev 

sjuksköterskorna att de förklarar varför man gör på ett visst sätt och hur olika preparat 

fungerar. Sjuksköterskorna ser en bättre följsamhet till ordinationerna när närstående förstår 

det.  

 

Det framkom även i intervjuerna att sjuksköterskorna upplever det viktigt att vara ärlig i 

informationsgivandet. Det kan handla om att man aldrig ska lova någon total smärtfrihet utan 

berätta att man i vissa fall kan blir tvungen att lära sig att leva med viss smärta men att vi ska 

lindra den så gott det bara går. Sjuksköterskorna beskrev också att de från början i huvudsak 

riktar informationen till patienten medan närstående sitter med och lyssnar. Ju längre 

sjukdomsförloppet löper desto mer börjar informationen riktas till de närstående eftersom att 

den sjuke inte längre orkar eller har förmågan att ta till sig informationen. Det beskrevs dock 

som optimalt att man pratar med närstående och patienten samtidigt. När sjuksköterskorna 

upplever att de gett bra och tydlig information men det ändå har blivit fel analyserar de 

situationen och funderar på vad som kan ha blivit fel och menar att man då måste tänka om. 

 

”Nu tyckte ju jag att jag hade informerat jättebra till exempel och det verkade som att 

alla var med och förstod och så blev det inte så i alla fall, vad hände nu då? Och då 

får man tänka om…” 

 

Under intervjuerna framkom att sjuksköterskorna har erfarenhet av att informationsgivandet 

kan ha negativa aspekter. Om det upplevdes av närstående som att sjuksköterskorna hade gett 

olika information kunde det förvirra dem och skapa oro. Det kunde handla om att 

sjuksköterskorna sagt lite olika eller lagt tyngd i olika saker. Närstående hade också beskrivit 

att de fått olika budskap av olika vårdgivare vilket beskrevs skapa en känsla av otrygghet. 

Någon sjuksköterska beskrev en medvetenhet om att mycket information som ges är i 

förebyggande syfte, att det som man informerar om kanske aldrig kommer att hända och att 

närstående egentligen bara behöver en del av informationen vilket kan göra att de blir 

förvirrade och lite stressade. Informationsgivandet kunde också upplevas negativt om 

informationen blev för invecklad. 
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Sjuksköterskorna beskrev en del i stödet till närstående som att de ger instruktioner, 

demonstrerar, går igenom information och visar vart information finns. Vikten av att visa 

upprepade gånger betonades. På vårdavdelningen lär sig närstående genom att se hur 

sjuksköterskan gör och t.ex. hur ofta hon kan ge ett läkemedel. Det beskrevs också hur de 

stödjer närstående genom att låta dem prova själv tillsammans med sjuksköterskan. Då får 

både sjuksköterskan och de närstående det kontrollerat och bekräftat att de gör rätt. 

 

Sjuksköterskorna berättade att en av de största svårigheterna för närstående är att veta när de 

ska ge smärtstillande och hur ofta man kan upprepa en vid behovs ordination. De ger därför 

instruktioner, hur de ska ta, när ska de ta och när ska man börja reagera på att grunddosen 

måste höjas. Sjuksköterskorna beskrev att de gör upp planer, sätter gränser och ger 

förhållningsregler, om han tar mer än si eller så mycket då vill vi att ni hör av er. 

 

”En fråga som man får ofta det är ju, hur många gånger dom kan upprepa till 

exempel en vid behovs ordination, vare sig det är tabletter eller spruta och där får 

man ju svara, det är lite olika från fall till fall men då brukar vi förklara att om det 

blir ehh mer eller fler gånger än kanske 4, 3-4-5 per dag då är det ju bra om ni säger 

till oss, för då kanske det är så att vi behöver höja den långverkande grunddosen” 

 

Samtal och rådgivning 

Utöver den ensidiga kommunikationen som ofta information och undervisning innebär, 

beskrev också sjuksköterskorna att de pratar om smärta med närstående, de för en dialog. De 

resonerar tillsammans och försöker att ge utrymme för närstående att våga ta upp saker och 

även ge kritik. De beskrev vikten av att man hela tiden har en kommunikation och att den är 

bra. Någon sjuksköterska uttryckte under intervjun att de har stödjande samtal med 

närstående. Något som framkom i flera intervjuer är att närstående behöver någon att bolla 

frågor med. 

 

”…det kanske inte är så vetenskapligt klarlagt men bara på nåt sätt att ha någon att 

bolla med, svåra frågor helt enkelt”  

 

Det har även framkommit i intervjuerna att det är viktigt att som sjuksköterska vara 

uppdaterad för att kunna guida anhöriga i den informationsdjungel som råder med internet. 

Varje individuell fråga om till exempel alternativa behandlingar bör diskuteras för att se om 

det går att tillmötesgå närståendes önskemål. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att kunna 

motivera ställningstaganden som görs, men också att kunna resonera med närstående som ofta 

läser på. De menade att man behöver kunna förklara att man kan lita på läkarens kunskap och 

att det som står i t.ex. FASS inte alltid är hela sanningen.  

 

Att fråga närstående om de har frågor och att svara på frågor är andra sätt att kommunicera 

med närstående som beskrevs. Sjuksköterskorna berättade också att de ger råd, praktiska råd, 

som inte alltid behöver handla om läkemedel utan det kan även vara icke-farmakologiska 

interventioner. 

 

Normalisera och avdramatisera 

När sjuksköterskorna under intervjuerna pratade om att ge stöd till närstående runt 

hanteringen av smärtlindring framkom det tydligt att en viktig aspekt av det stödet ligger i att 

normalisera. Dels att normalisera läkemedelsdoserna, att få närstående att förstå att patienten 

behöver dessa doser trots att de kan vara höga. Sjuksköterskorna beskrev hur de förklarar för 
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närstående att det är normalt att man efter ett tag kan bli tvungen att gå upp i dos eftersom att 

kroppen blir van vid läkemedelet, att det är en normal process. I det följer även att stötta dem i 

att våga ge ordinerade doser. De informerar även om att genombrottssmärta är vanligt och att 

det är så här det brukar vara. Sjuksköterskorna beskrev också att de förklarar att det inte är fel 

att ta extradoser. Genom att ge närstående en uppfattning av vad som är normalt vet de också 

vad de ska vara observanta på och när de behöver signalera att något inte är som det ska. I 

livets slutskede kan det även handla om att förklara att det t.ex. är normalt att röra sig i 

sängen, att det inte behöver betyda att de har smärta. 

 

”Dom tycker att dom ska ha för minsta lilla, att bara dom rör sig, det får man ju också 

säga att flytta på sig och röra sig i sängen och när man ligger still, det gör vi ju 

allihopa och det måste man få göra utan att det är något fel.” 

 

Något som beskrevs väldigt tydligt av sjuksköterskorna var att många närstående är rädda för 

att patienten ska bli beroende av Morfin. Ordet Morfin beskrevs som laddat och att det finns 

mycket föreställningar runt preparaten. Denna rädsla beskrevs kunna leda till att närstående 

önskar att man ska vara restriktiv med morfinpreparat. Sjuksköterskorna hade också fått höra 

att närstående tycker att det är obehagligt att börja med Morfin tidigt i sjukdomsförloppet 

eftersom att de är oroliga för vad som då ska finns kvar till slutet när det kan bli mycket värre. 

Sjuksköterskorna beskrev att de har mycket samtal där de avdramatiserar föreställningar runt 

Morfin, avlivar myter, rätar ut frågetecken och missuppfattningar. 

  

”man måste vara jättetydlig med och också avdramatisera kring Morfinet för många 

gånger är dom väldigt, ja att dom flesta vill inte, ja inte dom flest men många vill inte 

ha Morfin för man är rädd för missbruk och att dom ska bli narkomaner”  

 

En annan viktig del som sjuksköterskorna beskrev att de gör är att de utbildar och berättar om 

Morfinet, att man inte blir beroende på samma sätt när man har smärtor men också om 

biverkningar. En aspekt som de beskrev att de brukar prata om är tröttheten, att den kan bero 

på andra saker än enbart Morfinet, t.ex. att nu kan patienten äntligen sova för att smärtan är 

borta. En del närstående har också föreställningen att det kan vara bättre att ha ont eller att det 

kan vara farligt på något annat sätt, t.ex. andningsdeprimerande. 

 

Att informera om biverkningar beskrevs som en viktig del i att stötta närstående i hanteringen 

av smärtlindring. Dels för att undvika biverkningar men också för att undvika att patienten 

slutar med sin smärtstillande medicinering på grund av biverkningarna. Sjuksköterskorna 

beskrev att de informerar, förklarar, svarar på frågor samt bekräftar att något nytt symtom kan 

vara en biverkan. Sjuksköterskorna informerar om biverkningar och att de många gånger kan 

vara övergående eftersom att de upplever att den kunskapen gör att närstående och patienten 

orkar hålla ut längre. De beskrev också att de stöttar närstående genom att förbereda inför 

eventuella biverkningar, och genom att förebygga. 

 

”Så vi tycker att det är jätteviktigt att dom vet om dom här biverkningarna, vad dom 

ska förvänta sig och att håll ut en stund så blir det bättre…” 

 

Ge verktyg 

För att hjälpa närstående i hemmet som hanterar smärtlindring berättade några sjuksköterskor 

att de brukar ge dem verktyg. Det kan handla om att de instruerar dem att skriva smärtdagbok, 

använda smärtskattningsinstrument som VAS-skalan eller Abbey pain scale, som även finns 

som applikation och är lätt att använda i hemmen. De upplever att det är lättare för närstående 
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om de har något att ”hänga upp det på” och jämföra med. Närstående beskrevs också tycka att 

det var bra att ha en uppgift. I livets slutskede när patienten inte längre är kontaktbar kan det 

ge trygghet till närstående att använda Abbey pain scale som stöd i sina bedömningar om 

patienten verkar ha smärta.  

 

”innan dom har det här instrumentet så kan dom tro att patienten har ont hela tiden så 

fort dom rör sig men när dom då ser… ser dom här ansiktsuttrycken och ljuden och så 

att det kanske bara är att dom vill ändra läge, det behöver inte vara smärta alla 

gånger, så blir dom lite lugnare, tryggare” 

 

Smärtskattningsinstrumenten beskrevs även vara ett sätt för närstående att konkretisera 

smärtan i kontakten med sjukvården. Smärtdagboken kan användas av patienten och 

närstående tillsammans men även tillsammans med sjukvårdspersonalen. När man kartlade 

smärtan beskrevs det kunna gå upp ett ljus för både den sjuke och närstående, dagarna har 

annars en tendens att flyta ihop och det kan vara svårt att se mönster i smärtan. Utifrån 

kunskapen som framkommer med hjälp av smärtskattningsinstrument och smärtdagboken kan 

de sedan hjälpas åt att förbättra situationen. 

 

”Å om det liksom inte fungerar med smärtan då kan man ju ta med anhöriga att nu 

tittar vi hur det ser ut här några dagar skriv ner allt som händer skriv en 

smärtdagbok, hjälps åt med det här så tittar vi på de sedan och ser hur vi kan 

förbättra det.” 

Tillgänglighet  

Telefonkontakt 

En grundläggande del i stödet som sjuksköterskorna beskrev att de ger till närstående är 

kontaktinformation, vart de ska vända sig om de behöver hjälp. De har mycket kontakt med 

närstående via telefon och beskrev vikten av att det är någon som svarar när de ringer. Det är 

ingen telefonsvarare och det går att få tag på någon dygnet runt. Mycket beskrevs också gå att 

lösa över telefon, de ger svar på frågor, bekräftar att närstående tänker och gör rätt, ger råd 

och stöd och gör felsökningar. De närstående får ett telefonnummer till allt och 

sjuksköterskorna hjälper närstående med frågor som egentligen inte är deras uppgift men de 

gör det för att de vet hur mycket det underlättar i en redan pressad situation. Sjuksköterskorna 

erbjuder också uppföljande stöd via telefon, de tar kontakt och de kan anpassa mängden 

kontakt efter situationen, i början kanske de ringer ofta, varje dag, tills närstående känner sig 

trygga. 

 

”man har ett telefonnummer att ringa vad det än gäller så säger vi ring det här, även 

om det kanske inte ens handlar om mina grejer men då hjälper jag till att förmedla 

vidare till vart det ska så att dom inte behöver fundera”  

Besök 

De sjuksköterskorna som arbetade i verksamheterna PRT och ASIH beskrev möjligheten att 

kunna åka hem till patienterna och närstående som fantastisk. De kan komma när det behövs 

och även erbjuda planerade besök där antalet besök kan individualiseras. Att veta att de 

kommer en viss tid kan också göra att närstående kan vänta eller hålla ut en stund extra vid 

t.ex. frågor eller praktiska saker som behöver ordnas. Sjuksköterskorna beskrev också att 

möjligheten att göra bedömningar i hemmet ger en annan bild av patienten än att se dem på 

sjukhuset. Det underlättar när de ser hela situationen t.ex. hinder i miljön som kan skapa 

problem och orsaka smärta. Mänsklig kontakt kan ibland kännas bättre för de närstående än 
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telefonkontakt och sjuksköterskorna menade att de lugnar med sin närvaro och förmedlar 

trygghet bara genom att finnas där.  

 

”Ibland känns det bättre för dom, att vi, att man har en, vad ska man säga har en 

mänsklig kontakt än just telefonkontakt.” 

Samarbete 

Samordning och teamarbete 

Samordning med andra vårdaktörer och teamarbete beskrevs som viktiga delar för att kunna 

stötta närstående. Sjuksköterskorna beskrev att de arbetar tillsammans med distriktsköterskan 

och bland annat åker på hembesök tillsammans. De arbetar tillsammans med ansvarig läkare 

vid t.ex. dosjusteringar och efter det samordnar de med alla inblandade parter. Vid behov som 

de känner att de inte kan hantera själva så kopplar de in yrkesgrupper med specialist 

kompetens t.ex. kurator. Ett gott samarbete och bra kommunikation i teamet beskrevs som 

viktigt för att få en helhetssyn på smärtlindringen. En annan sak som betonades i intervjuerna 

gällande kommunikationen var vikten av att alla i teamet säger samma sak. Sjuksköterskorna 

beskrev också att de upplever att närstående känner av om man är ett bra team.  

 

”…då känner jag att det också är viktigt hur man har jobbat ihop som team, att vi 

pratar mycket med varandra så att inte en säger en sak och en säger nånting annat för 

då blir det ju också förvirrat och då blir man inte heller trygg.”  

Involvera och samarbeta med närstående  

Att involvera närstående i smärtlindringen beskrevs som viktigt av sjuksköterskorna eftersom 

att närstående är där 24 timmar per dygn och t.ex. hjälper patienten att bedöma när det är dags 

att ta extra smärtlindring. Det beskrevs också smidigt att få hjälp av närstående eftersom att 

sjuksköterskornas möjligheter att finnas på plats är begränsad. Sjuksköterskorna ser också till 

att närstående känner till planen runt patientens vård och att de känner sig bekväma med att 

behandlingsstrategin utgår från patientens önskemål. Att få med närstående ”på samma tåg” 

var något som flera sjuksköterskor tog upp, det anses viktigt eftersom att närstående då kan 

hjälpa till att förklara och säga samma sak till patienten som sjuksköterskorna.   

 

”…då är det jätteviktigt att ha närstående med på tåget som har hört det här, då kan 

dom också förklara.”  

Närstående beskrevs av sjuksköterskorna som personer som sitter på väldigt mycket kunskap 

om patientens smärta. De beskrev att det blir ett samarbete med närstående som ger en extra 

dimension. Närstående ger en bra bild av smärtan, ser förändringar, identifierar symtom, har 

information om viktiga detaljer, gör bedömningar, hittar mönster och kommer med kunskap 

som gör att sjuksköterskorna ganska fort kan komma till rätta med smärtlindringen. 

Närstående beskrevs också som kontrollanter. 

 

”Ofta så har ju anhöriga en väldigt bra bild av hur smärtorna brukar se ut, när dom 

brukar komma, hur dom brukar.. va och vad som brukar fungera. Dom brukar ju veta 

hur det har varit och vad som har fungerat så dom brukar ha en ganska bra bild av så 

att det känns skönt att ta hjälp av dom” 

När patienten inte längre kan uttrycka sin smärta själv har närstående en viktig funktion att 

tolka smärtorna. Sjuksköterskorna beskrev att de anser att det finns en tyngd i närståendes 

åsikter och att de hör sig för med närstående, tar dem på allvar och litar på dem. 
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”Dom har ju jättemycket information och det är klart att är det så sent i iii förloppet 

att dom är i kanske medvetandesänkt eller så då har dom ju en jätteviktig funktion just 

att dom, dom ser ju minsta förändring i välmåendet, dom kan ge väldigt a men så här 

brukar han inte och när han tar sig så där då då tycker vi då har vi sett att han har 

mer ont så jag tycker att dom är jätteviktiga i att just tolka smärtor för det är ju ändå, 

när dom inte kan säga själv är det ju ännu svårare.” 

Frivillighet som förutsättning för delaktighet  

Sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att inte förutsätta att närstående vill hjälpa till att 

hantera smärtlindring utan att de måste tillfrågas, det gäller även personer som själv jobbar i 

sjukvården och har vana och erfarenhet. De lyfte också den aspekten att det kan vara svårt för 

de närstående att säga nej eftersom att de vill vara hjälpsamma och därför kanske tar på sig 

något de egentligen inte känner sig bekväma med. Vidare menade de att man ibland kan läsa 

av närståendes reaktion när de frågar dem om de kan tänka sig att hjälpa till med 

smärtlindringen. Verkar de vara tveksamma får man absolut inte forcera eller tvinga dem att 

göra något de inte känner sig bekväm med. De närstående ska känna att de har kontroll och att 

de är dem som avgör vilka uppgifter de vill ta på sig. Om någon närstående tar på sig en 

uppgift beskrev sjuksköterskorna att det är viktigt att följa upp, utvärdera, fråga igen om det 

går bra, hur det går samt att upprepa informationen. Sedan finns det också närstående som 

tydligt markerar att de vill ta ansvar för allt själv och då menade sjuksköterskorna att de även 

måste respektera de gränserna.  

 

”jag liksom kollade med maken där då att det var okey men ändå så blev det, känslan 

när jag åkte därifrån, men att det kanske inte riktigt var, då är dom lite så här snälla 

också, att dom säger att jo, jo, det är okey liksom men sen ändå kanske, man vet inte 

riktigt att dom vågar inte vara riktigt ärliga där, dom tar på sig något som man kanske 

inte, för att dom vill vara hjälpsamma i situationen dom vill hjälpa sin närstående som 

ligger där men ändå kanske dom inte känns, det känns inte bekvämt för dom”  

Identifiera närståendes behov och resurser 

Närståendes känslor förenade med uppgiften 

Sjuksköterskorna beskrev att en viktig del i att stödja närstående i att hantera smärtlindring är 

att identifiera dem som har ett ökat behov, de som är rädda, otrygga och upplever 

obehagskänslor. Om de på grund av osäkerhet inte riktigt får det att fungera med 

smärtlindringen eller om smärtan förvärras kan de skuldbelägga sig själva för att patienten har 

smärtor. Sjuksköterskorna beskrev också situationer som hade blivit traumatiska för 

närstående när de misslyckats med hanteringen av smärtlindring. En reflektion som gjordes av 

en sjuksköterska var att det ibland kanske skulle vara bäst att närstående inte skulle få så stort 

ansvar utan bara få vara närstående. 

 

 ”för det är inte alltid man kommer åt smärtan för dom kan ju ha ont även fast man 

ger så att man, och då blir dom ju som att men jag har ju gett, jag har ju försökt men 

då skulle jag ha gett mer” 

 

Sjuksköterskorna är medvetna om att närstående ofta har lämnats ganska ensamma med ett 

stort ansvar för den sjukes vård, speciellt smärtlindringen innan ett specialiserat palliativt 

team kopplats in och de fått hjälp och uppgifter om vart de kan vända sig vid svårigheter.  

 

”Man kan väl uppleva det ibland att innan patienten har kommit så långt i sitt 

vårdförlopp att dom hamnar på en palliativ specialistenhet att dom på något sätt har 
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lämnats ganska ensamma länge med ett stort ansvar för den sjukes vård 

överhuvudtaget men speciellt smärtlindring och att dom har sett dom länge kämpa 

hemma ååå innan de, innan dom får någon slags hjälp och lista vart ska jag ringa? 

vem kan hjälpa mig? och så, att dom får ta ett stort ansvar.” 

Vidare berättade dock sjuksköterskorna att de upplever att de ofta lägger ett stort ansvar på 

närstående och att det underlättar när de hjälper till eftersom att sjuksköterskorna inte har 

möjlighet att vara där så många gånger per dygn samt att avstånden ibland får ha för stor 

betydelse. De identifierar att närstående ofta är igång nästan 24 timmar per dygn och att de 

inte alltid är friska själva heller. Den sjuke är ofta medveten om det och vill inte lasta sina 

närstående med allting, de vet också att den närstående ofta är nyckeln till att de ska kunna 

vårdas hemma. Att närståendes situation är väldigt stressande menade sjuksköterskorna beror 

på att om de tar ansvar för smärtlindringen så tar de oftast ansvar för andra saker också vilket 

gör att de sammantaget får ett väldigt stort ansvar.  

 

”Det är klart att dom är ju inte kärnfriska alla närstående heller så dom har ju det 

många gånger kanske dubbla bördor och det känner ju den sjuke också och vill kanske 

inte lasta allting på dom utan försöka ja dom vet ju att närstående är ju oftast nyckeln 

till att man ska kunna vårdas hemma svårt sjuk så är det ju nyckeln att ha närstående 

som orkar det och dom vill ju bespara dom det.”  

Under intervjuerna framkom att sjuksköterskorna ofta får signaler från närstående att de också 

upplever positiva känslor förenade med uppgiften att hantera smärtlindring. De känner att de 

kan göra något, att de hjälper till, att de bidrar, har en funktion och att de får ansvar. För en 

del närstående beskrevs det vara självklart att ta hand om och hjälpa sin nära och kära. 

Sjuksköterskorna upplever också att de flesta anhöriga klarar av uppgiften och blir väldigt 

duktiga. 

 

”Och dom flesta anhöriga måste jag ju säga när jag tänker efter nu oavsett vad man 

instruerar i blir väldigt duktiga måste jag ju säga en de är ju nästan som, blir ju som 

sjukvårdspersonal, dom kan tänka sig att ge sprutor och allting, en del har ju ingen 

begränsning alls”  

Individanpassat stöd 

Sjuksköterskorna i studien redogjorde för att de identifierar faktorer som påverkar närståendes 

förmåga att stödja den sjuke och väver in det i sina bedömningar. De anpassar stödet till 

närstående utifrån vilken person de har framför sig och de identifierar sköra, osäkra eller 

otrygga närstående. Särskilt sköra närstående beskrevs vara de som är väldigt stressade, lider 

av ohälsa eller är äldre.  

 

”En del gör ju det här väldigt naturligt och känner sig trygga i det och andra känner 

sig inte lika trygga då förstås, dom är mer ängsliga och behöver mer stöd.”  

Sjuksköterskorna tar hänsyn till att alla är olika och försöker att följa människan så långt det 

är möjligt och anpassa sig efter dem. De menade att det inte finns några patentlösningar utan 

de individualiserar utifrån varje familjesituation och ställer sig frågan; hur kan jag stötta den 

närstående för att det ska bli bra? Sjuksköterskorna menade dock att när man väl 

individanpassat stödet är det viktigt att alla i teamet håller samma linje. Utöver att identifiera 

behov, identifierar sjuksköterskorna också resurser och ser vad de närstående kan göra i 

hemmet.  
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Trygghet som förutsättning 

Trygghet är något som genomgående speglas i sjuksköterskornas beskrivningar och finns 

invävt i de flesta kategorier. De lyfte också trygghet specifikt som en förutsättning för att 

närstående ska klara av att stödja den sjuke med hanteringen av smärtlindring. De beskrev 

vidare att de hela tiden arbetar för att skapa denna trygghet, både för patienten och de 

närstående. 

 

”För trygghet är det viktigaste av allt och ja det hänger ju ihop, båda patient och 

närstående måste ju vara trygga.”  

Stärka närstående 

Stärka närstående i deras roll 

Sjuksköterskorna beskrev att de stärker närstående i deras roll genom att se dem, lyssna på 

dem, vara positiv, lyfta dem, uppmuntra dem och peppa dem i deras roll. De bekräftar 

närstående genom att säga att de är viktiga och att de gör ett jättebra jobb. De bekräftar dem 

också genom att säga att de gör rätt och att det ser bra ut, sjuksköterskorna beskrev att det ger 

trygghet och styrka till de närstående. 

 

”det är ju som ingen som ser hur mycket dom egentligen offrar av sin egen…tid och 

sitt eget liv och sin egen hälsa, det kan ju bara behövas att nån bekräftar att dom har 

ett gjort ett otroligt bra jobb”  

 

Ett annat vanligt sätt att stärka närstående som sjuksköterskorna beskrivit i intervjuerna är att 

påminna och uppmuntra dem att ta kontakt. Att säga att vi finns här, ni kan ringa, inga frågor 

är för små eller dumma.  

Stärka med sin kunskap och erfarenhet 

För att stärka närstående berättade sjuksköterskorna att de använder sig av sin kunskap och 

erfarenhet. De upplever också att de kan lugna med sin erfarenhet. 

 

”Ja jag brukar nog säga det, att jag tycker att det ser ut som att han har det jättebra 

just nu och det känns lugnt och det ser väldigt fridfullt ut”  

 

Sjuksköterskornas erfarenhet gör också att de kan ge trygghet och styrka genom att ge 

exempel på hur det kan vara utifrån situationer de träffat på genom åren. Då kan närstående 

känna att sjuksköterskorna förstår lite vad de går igenom även om de inte genomgått det 

själva. Sjuksköterskorna beskrev också att de förmedlar trygghet genom att komma med sin 

kunskap. Att göra bedömningar och sedan på ett taktfullt sätt ge förslag på förändringar är ett 

arbetssätt som sjuksköterskorna tog upp i intervjuerna att de använder för att stärka närstående 

och inte trycka ner dem.  

 

”eller man kanske skulle kunna göra så här i stället” 

Att ta sig tid och att lyssna 

Vikten av att inte lämna de närstående ensamma utan visa att man finns där och att man har 

tid beskrevs som viktigt i flertalet intervjuer. De stannar en extra stund. En annan sak som 

lyftes i intervjuerna är vikten av att lyssna. Att lyssna beskrevs som flera olika saker, 

sjuksköterskorna beskrev att de lyssnar in, är lyhörda, lyssnar på signaler och läser mellan 

raderna i sitt mål att hjälpa närstående. De arbetar aktivt för att någon gång få egen tid med 

den närstående eftersom att de beskrev att det kan komma fram andra saker i enrum. När de 
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kommunicerar så ger sjuksköterskorna de närstående sin uppmärksamhet och lyssnar aktivt, 

de undviker att flika in och att ge goda råd när de bara behöver få prata av sig. 

 

”Och det är en konst att lyssna, och då menar jag verkligen lyssna aktivt för det syns 

ju också på kroppsspråk och hela hållning och allt om du gör eller om du sitter och 

tänker på annat eller så.”  

Skydda närstående 

Under patientens sjukdomstid beskrev sjuksköterskorna att de försöker att identifiera särskilt 

svåra situationer med svår smärta som kan leda till att närstående kan få en extra svår 

situation efter att patienten har dött.  

 

”För förutom att dom ska liksom ha den här situationen att min kära ska dö snart så, 

så är det också jättesvåra symtom vilket innebär att vacuumet kan blir ännu större när 

dom dör för det har varit sån ansträngd situation innan”  

 

Sjuksköterskorna beskrev att svår smärta är något som biter sig fast på näthinnan och att de 

skyddar närstående från minnen som kan bli svåra att bära efter att personen har dött. 

Sjuksköterskorna satsar då extra på dem och de jobbar jättemycket för att de inte ska ha 

smärta i slutet. De gör detta genom att stötta närstående i smärthanteringen och genom att 

prioritera att göra akuta insatser vid svåra smärtgenombrott men också genom att förebygga 

smärtan i ett tidigare skede. I någon beskrivning framkom att det upplevs särskilt viktigt att 

det är lugnt de sista dygnen, då kan anhöriga känna sig nöjda efter dödsfallet även om det 

varit svår smärta tidigare. 

 

”…en smärta som inte går att få bort det är ju jätte jättehemskt och det är nåt man 

tänker att det biter sig fast i hela förloppet och där närstående ska leva vidare med 

att…min make kanske hade så fruktansvärt ont hela tiden och det är ju det kä.. det är 

verkligen otillfredsställande så det försöker vi ju på alla sätt och vis att bryta, det kan 

handla om ja men jätteakuta insatser till hemmet bara för att man ska kunna bryta den 

här vidriga smärtan…” 

Avlasta närstående 

Läkemedel och administrationssätt 

Sjuksköterskorna menade att det är deras ansvar att se till att smärtlindringen fungerar så bra 

som möjligt och att de inte får överge närstående så att de står där med hela ansvaret. De 

avlastar närstående genom att sköta kontakter åt dem och ordna med medicinjusteringar och 

recept. De ser till att det finns en uppdaterad medicinlista och de planerar runt 

läkemedelsförändringar för att undvika problem med läkemedelstillgången. De lämnar ibland 

ut läkemedel om det inte finns hemma på apoteket eftersom att det beskrevs som psykologiskt 

viktigt att komma igång med behandlingen efter t.ex. ett läkemedelsbyte. 

 

”Så ibland brukar vi låna med oss läkemedel när vi vet att vi kanske måste ändra från 

sjukhuset så att vi kan få komma igång med det, det är också psykologiskt viktigt att 

man inte behöver vänta för det blir ju också ett lidande för alla inblandade att vänta 

ett dygn eller vad det nu kan va innan man får tillgång till själva läkemedlet, det är ju 

en sak att läkemedlet tar tid på sig att verka.”  

De har trygghetsboxar som innehåller vid behovs läkemedel som kanske aldrig behöver 

användas, men då slipper närstående hämta ut läkemedel som kanske bara kommer att kastas 
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bort efter dödsfallet. Sjuksköterskorna delar dosetter och förbereder doser i sprutor som 

närstående sedan ger i en subcutan nål. De avlastar också genom att försöka välja 

administrationssätt som underlättar för närstående att hantera smärtlindringen i hemmet. Att 

sätta en smärtpump som är förprogrammerad och närstående bara behöver trycka på en knapp 

beskrevs som en åtgärd som minskar belastningen. De närstående kan då inte göra något fel 

och någon annan tar ansvar för att dosen är korrekt.  

 

”…men då man ger tabletter då ska dom liksom pilla ut tabletterna, kolla i 

medicinlistan hur mycket som ska ges och det blir ett orosmoment, ger jag rätt? Med 

pumpen så är som att ja men det är någon annan som tar ansvar för att det är rätt dos 

jag behöver bara trycka” 

Att bedöma vårdnivå och lotsa i vården 

Sjuksköterskorna berättade att de gör bedömningar av vilken vårdnivå som för tillfället är 

mest passande, ibland kanske patienten behöver komma in på sjukhuset en tid för att den 

närstående ska orka. När det händer bekräftar sjuksköterskorna de närstående i deras situation 

och stöttar dem. Ofta vill den närstående gärna sköta om den sjuke men kanske behöver en 

paus för att sedan orka igen.  

 

”Det händer ju ibland att vi måste avlasta den närstående och att dom får komma in 

på vårdavdelningen för att dom verkligen ska orka för att dom vill men man tar ju slut 

någon gång så är det ju.”  

Det kan även handla om att uppmuntra närstående att ta emot hjälp utifrån, det kan vara att 

sjuksköterskorna får komma på tätare tillsyns besök eller att man stöttar upp med hemtjänst. 

Sjuksköterskornas erfarenhet säger dem att de närstående behöver stöd även om de tycker att 

det är jobbigt att folk springer där hela tiden. Sjuksköterskorna beskrev också att de avlastar 

närstående genom att hjälpa dem att ta sig fram i vården där man annars lätt blir slussad runt. 

Att förbereda och ha en strategi  

Ett annat sätt att avlasta närstående beskrevs vara att man hela tiden har en plan, samordning i 

teamet och en klar strategi. Sjuksköterskorna scannar av situationen fortlöpande och 

förbereder för olika scenarion som kan uppkomma. De försöker att ligga steget före och de 

rätar ut frågetecken. Det kan handla om att lägga upp en strategi inför helgen, t.ex. vad 

närstående ska göra om det uppkommer smärtor. 

 

”Mycket handlar ju om kanske också att va steget före att om han nu i helgen får ont 

så tänk då på att man kan ge en extrados.”  

Att stödja i processen 

Att stödja i processen består av flera olika delar. Det handlar om sjuksköterskornas 

beskrivningar av att de hjälper närstående att tillsammans med patienten hitta balansen mellan 

smärta, biverkningar och vakenhet. De stöttar närstående i processen att acceptera att 

situationen ser ut så här nu, att den sjuke har smärtor och att dessa kanske aldrig kommer att 

försvinna och att de behöver den här smärtlindringen. Det kan vara att stötta närstående i 

processen att släppa över kontrollen för vissa saker till sjuksköterskorna men också hjälpa 

dem att se vad de själva klarar av. Sjuksköterskorna förklarar hur det kan fungera och kan se 

ut i en sådan här situation och att de närstående ska hålla hela vägen. De delar med sig av sina 

erfarenheter och uppmanar närstående att fundera över vad man vill använda sina begränsade 

krafter till och prioritera det.  
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”det brukar jag ofta trycka på också både till patient och anhöriga att det är ju så att i 

såna här situationer så, patientens krafter minskar och det blir mer att göra för 

anhöriga och det handlar om att använda krafterna, att tänka efter vad vill jag 

använda dom här begränsade krafterna till liksom att man inte, så att man optimerar 

det på något sätt och inte gör en massa onödiga saker som man egentligen inte får ut 

så mycket av”  

Relationer 

Att skapa en relation med de närstående är något som sjuksköterskorna i intervjuerna beskrev 

som betydelsefullt.  

 

”För att få ett bra grepp om situationen så att ju mer du känner patienten och 

anhöriga och får följa liksom med i processen från det man lära känna patienten, 

desto bättre kan du ju stötta liksom upp hela situationen.” 

 

De menar att det är lättare att instruera över telefon om man känner personen i andra änden. 

Det ger också trygghet till den närstående att känna sjuksköterskan som kommer eller ringer. 

När man arbetar i hemmet beskrevs det gå hand i hand att stötta både patienten och 

närstående. Sjuksköterskorna anpassar sig efter familjen och beskrev att kontakten ofta blir så 

bra eftersom att de är en gäst hos dem och inte tvärt om. Kontinuitet i personalgruppen 

beskrevs leda till att de får ett bra grepp om situationen och kan lättare stötta närstående och 

patienten samt följa med i processen. Sjuksköterskorna menade också att enskilda relationer 

kan vara viktiga. Bristen på kontinuitet var en faktor som några sjuksköterskor beskrev 

försämrade deras förutsättningar att ge stöd.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod  

Kvalitativa intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, Polit och Beck (2012) menar att 

kvalitativ metod kan vara särskilt väl lämpad för att utforska upplevelser inom svagt belysta 

forskningsområden. Det som avsågs studeras i detta arbete var ett område inom vilket det 

varit svårt att finna litteratur. Ett metodval som givit en större generaliserbarhet hade varit en 

kvantitativ metod i form av en enkät men valet att göra en kvalitativ intervjustudie känns väl 

motiverat eftersom målet var att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter 

av informantens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet visade sig falla ut väl, då 

författarens upplevelse är att det datamaterial som genererats är rikt och av god kvalitet. 

Under intervjuerna upplevdes ämnet dock stundvis vara svårt att komma in i. Det krävdes tid 

och reflektion av informanterna under intervjuerna för att själva förstå komplexiteten i ämnet 

som initialt kunde beskrivas vara okomplicerat. Denna reflektion är en effekt som kan vara 

svår att uppnå via t.ex. ett frågeformulär eller annan datainsamlingsmetod med kvantitativ 

ansats.  

Urval 

I denna studie genomfördes ett strategiskt urval med intentionen att få en heterogen grupp 

med informanter och därigenom erhålla så många olika berättelser och upplevelser som 

möjligt under datainsamlingen (Patton, 2002). Totalt intervjuades tio sjuksköterskor och 

urvalsförfarandet ledde till en bred urvalsgrupp med spridning i både ålder, yrkeserfarenhet 

och vidareutbildningar. De kommer också från olika organisationer i olika delar av landet 

vilket adderar bredd till urvalsgruppen. Av de tio sjuksköterskor som intervjuades fanns dock 
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inga män representerade vilket kan ses som en begränsning i urvalet. Förklaringen till det är 

att det inte fanns några manliga sjuksköterskor anställda inom den specialiserade palliativa 

vården vid de två olika sjukhus där intervjuerna genomfördes under den aktuella perioden. 

Män är generellt sett underrepresenterade i sjuksköterskeyrket och står bara för ca tio procent 

av alla sjuksköterskor (Statistiska centralbyrån, 2010). Eftersom att männens perspektiv 

saknas i denna studie hade resultatet kanske kunnat se annorlunda ut eftersom möjligheten 

finns att de har ett annat perspektiv på frågan. Det kan därför diskuteras att ett inkluderade av 

män i studien hade kunnat berika materialet ytterligare.  

 

Författaren valde att upprätta få inklusionskriterier, detta för att minska risken att exkludera 

någon med en rik beskrivning av fenomenet. Anledningen till att två års yrkeserfarenhet 

valdes som inklusionskriterium var att författaren bedömde att en sjuksköterska efter två år 

har hunnit få en erfarenhet och vana i yrket, samt förhoppningsvis hunnit få erfarenhet av 

situationerna som efterfrågas i intervjun. Man kan dock diskutera att även någon med kortare 

erfarenhet hade kunnat tillföra kunskap till resultatet som ytterligare hade berikat 

datamaterialet. Det är möjligt att sjuksköterskor med kortare erfarenhet hade beskrivit mer 

svårigheter med att stödja närstående. 

 

Av de deltagande sjuksköterskorna var det fem som anmält sig frivilligt, resterande fem 

tillfrågades om deltagande, varvid de valde att tacka ja. Detta anser författaren kan vara ett 

uttryck för att det finns ett intresse för ämnet, vilket också flera av intervjupersonerna 

uttryckte. I slutet av intervjuerna sammanfattade ofta informanten det som de ville betona, 

samt att det i flera intervjuer tillkom reflektioner kring att frågan var mer komplicerad än de 

initialt tänkt att den var och att nya tankar väckts. Denna upplevelse ligger i linje med det som 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver om hur en intervjuperson under en intervju kan 

upptäcka nya aspekter hos temat och plötsligt se sammanhang hon inte tidigare varit 

medveten om. Detta kan leda till att intervjun blir en lärprocess hos både intervjuaren och 

intervjupersonen.  

Datainsamling  

Studiens första intervju genomfördes som en pilotintervju, denna intervju visade sig vara 

värdefull, då problematiken med att komma in i ämnet uppdagades. Pilotintervjun ledde till att 

intervjuguiden kompletterades med några relevanta ämnesområden, vilket underlättade vid 

svårigheter att komma på djupet i ämnet vid följande intervjuer. Intervjuguiden skapade också 

förutsättningar för att kunna hålla en jämn nivå under intervjuerna och garantera att samma 

frågor ställdes under samtliga intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie 

genomförde författaren själv alla intervjuer, vilket Trost (2010) menar är en stor fördel 

eftersom att minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys av insamlat datamaterial. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitativa forskningsintervjuer förutsätter en kunskap 

hos intervjuaren om det undersökta fenomenet. Författaren har själv tolv års yrkeserfarenhet 

som sjuksköterska inom palliativ vård. Detta innebär att författaren har en förförståelse i 

ämnet, d.v.s. en kunskap inom området där forskningen ska genomföras (Forsberg & 

Wengström, 2013). Detta upplevdes som positivt i samband med intervjuerna, eftersom att 

författaren var väl förtrogen med den vokabulär som informanterna använde, samt kunde 

förstå de upplevelser som informanterna delgav. Intervjuaren arbetar dock inte på någon av 

arbetsplatserna där intervjuerna är utförda, vilket upplevdes skapa en öppen atmosfär där 

informanterna vågade prata öppet utan att känna sig hämmade eller påverkade av befintliga 

relationer. Semistrukturerade intervjuer utfördes med hjälp av en intervjuguide och även 

sonderande frågor har använts för att locka fram mer detaljerad information (Polit & Beck, 

2012). Trots det var det i någon av intervjuerna svårt att få rik, detaljerad information om det 



   

26 

 

studerade fenomenet. Intervjuerna pågick i 15-45 minuter med en genomsnittlig intervjutid på 

29 minuter, de kortaste intervjuerna var också de där intervjuaren upplevde att det var svårt att 

komma in i ämnet och informanten uttryckte sig kortfattat runt frågorna. I alla intervjuer 

framkom dock material som tillförde kunskap till studien samt stärkte befintliga fynd och 

flertalet av intervjuerna gav ett rikt material. Författaren har i alla intervjuer försökt att ge 

informanterna tid att reflektera över frågorna och följt deras tempo. Alla intervjuer utfördes i 

lugna och tysta miljöer utan störande moment vilket gav informanterna möjlighet att dela sina 

upplevelser med intervjuaren utan att bli avbruten (Forsberg & Wengström, 2013). 

Stämningen under intervjuerna upplevdes också avslappnad eftersom att intervjuaren 

inledningsvis ställde frågor av demografisk karaktär, vilket upplevdes ge informanterna tid för 

att anpassa sig till intervjusituationen samt för att skapa en avslappnad och trygg miljö inför 

intervjun.  

Dataanalys 

Författaren till föreliggande arbete upplever att dataanalysen har varit en levande process från 

första intervjun. Polit och Beck (2012) menar att datainsamling och analys ofta sker parallellt 

genom att sökandet efter viktiga teman och koncept börjar från det ögonblick då 

datainsamlingen startar. I nära anslutning till att intervjuerna genomförts har författaren själv 

transkriberat intervjuerna ordagrant medan de fortfarande var färska i minnet. Att författaren 

själv transkriberar intervjuerna minimera risken för feltolkningar av texten (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). Tankar som väckts under intervjuerna samt vid transkriptionen av 

dessa har skrivits ned och inkluderats i dataanalysen. Polit och Beck (2012) menar att insikter 

och teorier inte kan uppstå innan forskaren är helt bekant med materialet. Författaren har 

därför läst igenom texten upprepade gånger och samtidigt lyssnat på de inspelade 

intervjuerna. Materialet har sedan analyserats med kvalitativ latent innehållsanalys som den är 

beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Texten har tolkats utifrån latent 

innehållsanalys vilket innebär att innehållet tolkas med fokus på de underliggande 

betydelserna i texten. För att undvika att förlora betydelsen i texten när den kondenseras och 

kodas samt vid oklarheter har författaren under hela analysarbetet haft det transkriberade 

materialet som stöd att gå tillbaka till för att kunna se koderna i sin ursprungliga kontext 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kategorier har sedan skapats utifrån skillnader och likheter i 

koderna, dessa kategorier utgör det manifesta innehållet. Krippendorff (1980) menar att 

kategorierna ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande vilket innebär att inga data som 

är relaterade till syftet bör uteslutas på grund av brist på lämplig kategori. Inga uppgifter bör 

heller falla mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori. På grund av den 

sammanflätade karaktären av mänskliga erfarenheter, har det i detta arbete, precis som 

Krippendorff (1980) beskriver, inte alltid varit möjligt att skapa ömsesidigt uteslutande 

kategorier när det handlar om upplevelser. Inget material som varit relaterat till syftet har 

dock utelämnats. 

 

I en kvalitativ studie tolkar forskaren alltid data och hur denna tolkning sker är beroende av 

det perspektiv eller den förförståelse forskaren har (Forsberg & Wengström, 2013). 

Författaren till denna studie har därför under analysen arbetat med den egna förförståelsen för 

att finna en balansgång mellan denna och en opartisk tolkning av materialet.  

Forskningsetiska överväganden 

Detta arbete har genomsyrats av en öppenhet för de dilemman, mångtydigheter och konflikter 

som kan uppstå under en forskningsprocess och hänsyn har tagits till de fyra områdena som 

brukar diskuteras i etiska riktlinjer för forskare; informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna har fått 
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information om studiens upplägg och om frivilligheten skriftligt och erbjudits information 

muntligt vid intervjutillfället vilket upplevdes fylla behovet. Inför studien vägdes riskerna för 

deltagarna mot vinsten av den kunskap studien kunde förväntas bidra med. Trots att riskerna 

för deltagarna bedömdes vara ringa framkallade ämnet ändå starka känslomässiga reaktioner 

under någon intervju i form av att svåra minnen väcktes av tidigare upplevda situationer runt 

smärthantering i hemmet. Tid gavs då under intervjun för att låta informanten prata om den 

upplevda situationen och reflektera runt den. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver också att 

en intervju plötsligt kan ta en oväntad vändning och beröra känsliga saker som gör 

informanten upprörd.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att de etiska beslut som forskaren fattar under 

undersökningens gång är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet. 

Författaren till denna studie har strävat efter att upprätthålla integriteten i intervjuandet, 

noggrannhet i sina slutsatser samt göra en välgrundad redovisning av resultaten. För att 

metoderna genom vilka resultaten erhållits ska vara genomskinliga är procedurerna noggrant 

beskriva. 

Resultatdiskussion 

Den här studien visar att sjuksköterskor har strategier för att erbjuda stöd till närstående som 

hanterar smärtlindring i hemmet åt en patient med cancer. Detta visar sig i kategorierna som 

beskriver hur sjuksköterskorna utifrån individuella förutsättningar undervisar de närstående, 

är tillgängliga, samarbetar med närstående och övriga teamet, identifierar närståendes behov 

och resurser, stärker och skyddar närstående, avlastar dem samt skapar relationer. Utifrån att 

stödet de ger genomgående har beskrivits vara utifrån personen de har framför sig 

utkristalliserade sig temat personcentrerat stöd.  

 

I litteraturen beskrivs tydligt att närstående ses som en självklar del i den personcentrerade 

vården (Andershed et al., 2013; Ekman & Norberg, 2013). Det känns tydligt i 

sjuksköterskornas beskrivningar att de strävar efter ett personcentrerat förhållningssätt, de ser 

närstående som en partner och de lyssnar på dem. Det beskrevs också genomgående i alla 

kategorier hur stödet utgår från de behov och resurser som närståendevårdarna har. Kanske 

beror sjuksköterskornas personcentrerade förhållningssätt på att värdefrågor ofta står i 

centrum i palliativ vård som Andershed et al. (2013) beskriver. En ytterligare tolkning skulle 

kunna vara att det också beror på att patienterna i palliativ vård är så beroende av sina 

närstående, bland annat för att kunna vårdas i hemmet där de närstående i denna studie 

beskrevs som nyckelpersoner. Sjuksköterskorna beskrev också att de stödjer närstående 

genom att komma med sin erfarenhet och kunskap vilket ligger i linje med Ekman och 

Norberg (2013) som beskriver vårdpersonalens kunskap som en resurs i ett personcentrerat 

förhållningsätt.  

 

Att informationsbehovet hos närstående som hanterar smärtlindringar är stort och att brister i 

informationsgivandet förekommer har visat sig i flera studier (Docherty et al., 2008; Mehta et 

al., 2010; Wingate & Lackey, 1989). Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev 

information som deras absolut största uppgift vad gäller att ge stöd till närstående. De beskrev 

också att deras vana av att informera gör det möjligt för dem att känna in närståendes behov 

och individualisera informationen. Detta ligger i linje med tidigare forskning som också 

betonar vikten av att skräddarsy undervisningen i olika interventioner så att den passar de 

specifika behoven hos närståendevårdaren (Mehta et al., 2010). Sjuksköterskorna i denna 

studie beskrev situationer och omständigheter som gjorde att de upplevde att informationen 

inte gick fram till de närstående och att de fick fundera runt hur de skulle ändra sitt sätt att 

informera för att informationen skulle mottas på ett annat sätt. Författaren till denna studie 
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upplevde det intressant att samtliga sjuksköterskor i studien identifierar och betonar vikten av 

information samt att de beskriver så många olika sätt att informera. Frågan väcks om denna 

medvetenhet om informationsbehovet är specifikt för sjuksköterskor som arbetar i 

specialiserad palliativ vård eftersom att närståendes upplevelse av bristande information är så 

väl dokumenterad i litteraturen. En ytterligare tolkning skulle kunna vara att närstående inte 

alltid kan ta till sig informationen de får relaterat till den pressade situation de befinner sig i 

och därför upplever brister i informationen. Mehta et al. (2010) har beskrivit att närstående 

önskar information i ett tidigare skede för att kunna förutse saker runt smärtan samt att de 

önskar information om vad de ska göra om en nödsituation uppstår involverande 

okontrollerad smärta. Sjuksköterskorna i denna studie beskrev att de ger information i 

förebyggande syfte men att detta också kan ha negativa aspekter och skapa förvirring och 

stress hos de närstående. Detta kan tolkas som att det kan finnas svårigheter att hitta balansen 

i informationsgivandet. En av de största svårigheterna för närstående som sjuksköterskorna 

beskrev att det möter är att veta när de ska ge smärtstillande och hur ofta man kan upprepa en 

vid behovs ordination. Där beskrev sjuksköterskorna att de sätter upp ramar och ger 

förhållningsregler för att stödja närstående i hanteringen av smärtbehandlingen. Mehta et al. 

(2010) visade att information och en bättre förståelse verkade tillåta närståendevårdarna mer 

frihet i sin smärthanteringsregim, detta härrörde från att känna sig säker och tillfreds med att 

fatta beslut relaterade till smärtlindring.  

 

Närståendes engagemang i vården beskrivs av Hudson et al. (2012) vara en förutsättning för 

att uppnå en framgångsrik vård i hemmet. Även sjuksköterskorna i denna studie lyfte vikten 

av närståendes delaktighet. Samarbetet som sjuksköterskorna beskrev att de har tillsammans 

med närstående grundar sig i att de närstående är närvarande 24 timmar per dygn samt att 

närstående beskrivs sitta på väldigt mycket kunskap om patientens smärta. Tack vare att 

närstående ger en bra bild av smärtan, ser förändringar, identifierar symtom, har information 

om viktiga detaljer, gör bedömningar, hittar mönster och kommer med kunskap beskrev 

sjuksköterskorna att de ganska fort kan komma till rätta med smärtlindringen. Här kan 

diskuteras om detta samarbete ingår i sjuksköterskornas stöd till närstående eftersom att 

samarbetet även gagnar sjuksköterskorna och inte är en direkt stödjande insats. Stödet tolkas 

dock av författaren som indirekt till samarbetet genom att samarbetet underlättar situationen 

även för närstående eftersom att smärtan hanteras mer effektivt därigenom. Sjuksköterskorna 

stödjer också närstående genom att respektera dem som en jämbördig partner i samarbetet 

vilket de beskriver som att de anser att det finns en tyngd i närståendes åsikter och att de hör 

sig för med närstående, tar dem på allvar och litar på dem. En annan aspekt av samarbetet 

med närstående som framkommit i denna studie var vikten av att tillfråga närstående om de 

vill hjälpa till med hanteringen av smärtlindring. Det har visats i tidigare forskning att det är 

en process att acceptera ansvaret och att denna process sker under en extremt känslomässig tid 

för de närstående (Mehta et al., 2010). Det har även beskrivits att närstående ibland kan 

uppfatta delaktigheten som ett krav (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Det har 

även sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevt och reflekterat över. De konstaterade att 

de närstående ska känna att de har kontrollen och avgör vilka uppgifter de tar på sig samt att 

det absolut inte får känna sig tvingade.  

 

I denna studie beskrevs också vikten av att närstående känner till planen runt patientens vård 

och att de känner sig bekväma med att behandlingsstrategin utgår från patientens önskemål. 

Även att få med närstående ”på samma tåg” anses viktigt eftersom att närstående då kan 

hjälpa till att förklara och säga samma sak till patienten som sjuksköterskorna. Glajchen 

(2004) beskriver att närstående ofta är exkluderade från planering runt den sjukes fortsatta 

vård och får bristande information vilket gör att de känner sig oförberedda inför sin roll. 
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Reflektionen författaren till denna studie gör runt detta är att det kanske i många fall kan gälla 

även för patienten, att många beslut runt behandling och framtida planering fortfarande fattas 

av läkaren och vårdteamet utan patientens och närståendes medverkan och att vi kanske inte 

alltid har kommit så långt i den personcentrerade vården som vi önskar. 

 

Andershed et al. (2013) beskriver närståendes situation som unik genom att de har dubbla 

roller, de ger vård och stöd men har också behov av stöd för egen del. De håller ofta tillbaka 

sina egna känslor, rädslor och deras hälsa, behov och intressen prioriteras bort för att vara 

tillgänglig för den sjuke dygnet runt. Denna utsatta situation har sjuksköterskorna i denna 

studie också identifierat. De beskrev att en viktig del i att stödja de närstående är att 

identifiera dem som har ett ökat behov, de som är rädda, otrygga eller upplever 

obehagskänslor. Sjuksköterskorna beskrev vidare att de individanpassar stödet utifrån varje 

situation och tar hänsyn till att alla är olika. Utöver att identifiera behov identifierar 

sjuksköterskorna också närståendes resurser och bedömer vad de kan göra i hemmet. 

Bee, Barnes och Luker (2009) beskriver att deras litteraturgenomgång tyder på att palliativ 

vård som bedrivs i hemmet inte har fokuserat på att assistera närståendevårdarna med att 

uppnå praktiska omvårdnadsfärdigheter i tillräcklig omfattning. Föreliggande studie visar 

dock att sjuksköterskornas upplevelse är att närståendevårdarna klarar av uppgiften med 

hanteringen av smärtlindring bra och att de nästan blev som sjukvårdspersonal. Bee et al. 

(2009) visar också att forskning konsekvent belyser bristen på praktiskt stöd och att bristen 

ofta är relaterad till inadekvat informationsutbyte. Ökad tillgänglighet till professionell 

rådgivning beskrivs som en potentiellt effektiv metod för att öka vårdarens självförtroende till 

att genomföra praktiska aspekter av hemsjukvård. Sjuksköterskorna i denna studie lyfter 

vikten av tillgänglighet både på plats i hemmet och via telefon. Man kan dock reflektera över 

att även om sjuksköterskorna har daglig kontakt med närstående så står de ensam i hemmet 

med den sjuke den största delen av tiden. Detta kanske kan förklara en känsla av bristande 

praktiskt stöd även om sjuksköterskor upplever att de erbjuder detta. 

 

Glajchen (2004) rapporterar om otillfredsställda behov hos närstående och beskriver att 

forskning visar att de upplever psykiskt lidande på liknande nivåer som patienten. Smärta är 

identifierat som det område som oftast orsakar börda för närstående (Kelley et al., 2013) och 

beskrivs leda till en känsla av kontrollförlust, hopplöshet och känslor av att känna sig 

överväldigad och utan stöd (Mehta et al., 2010). Metha, Chan och Cohen (2014) skriver att 

närståendevårdare upplever ångest när de ser sin älskade i smärta och när en smärtkris väcker 

tankar på döden. Även sjuksköterskorna i denna studie beskrev en medvetenhet om detta. De 

försöker att identifiera särskilt svåra situationer med svår smärta hos patienten som kan leda 

till att närstående kan få en extra svår situation efter att den sjuke har dött. Svår smärta 

beskrevs av sjuksköterskorna vara något som biter sig fast på näthinnan och de arbetar för att 

skydda de närstående från svåra minnen. De gör detta genom att satsa extra på dessa 

närstående och de jobbar intensivt för att patienten inte ska ha smärta i livets slut. 

Sjuksköterskorna stöttar också närstående i smärthanteringen och prioriterar att göra akuta 

insatser vid svåra smärtgenombrott men också genom att förebygga smärtan i ett tidigare 

skede. I denna studie beskrevs också hur det är sjuksköterskans ansvar att se till att 

smärtlindringen fungerar så bra som möjligt och att de inte får överge närstående med det 

ansvaret.  

 

Sjuksköterskornas beskrivningar av närstående som tagit på sig rollen att hantera 

smärtlindring visar att det också finns positiva sidor av uppgiften. En del närstående har 

beskrivit att det är självklart att ta hand om och hjälpa sina nära och kära samt att det känner 

att de bidrar, har en funktion och att de får ansvar. Detta har även Funk et al. (2010) beskrivit 
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samt att det kan vara en möjlighet att visa kärlek och omtanke. Hudson (2004) identifierade i 

sin studie att 60 procent av närståendevårdarna kunde identifiera och beskriva positiva eller 

välgörande aspekter associerade med sin situation. Vidare menar han att närståendevårdarna 

kan använda dessa positiva tolkningar som en meningsbaserad coping resurs. Att skapa en 

relation med de närstående och därigenom kunna ge stöd på en djupare nivå är något som i 

denna studie beskrevs som betydelsefullt av sjuksköterskorna. För att kunna uppnå det menar 

de att det krävs kontinuitet. Detta speglar väl resultaten i Hudson (2004) där kontinuitet 

beskrivs som en nyckelfaktor som kan minska sannolikheten för negativa psykosociala 

följdtillstånd hos närståendevårdarna. Författaren till denna studie uppfattade kontinuitet som 

svår att uppnå i vissa av verksamheterna samt utifrån egna erfarenheter relaterade till struktur 

och personalbrist. Prioriteten i vården idag kan uppfattas ligga i att täcka upp alla pass med en 

sjuksköterska och resurser som skulle kunna främja bättre kontinuitet förefaller saknas.  

 

Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård 

beskriver att de stödjer närstående som hanterar smärtlindring vid vård i hemmet av en person 

med cancersjukdom. Resultatet illustrerar sjuksköterskornas beskrivningar av det stöd de ger 

vilket beskrivs utifrån en helhetssyn på närstående och ett personcentrerat synsätt. Det 

beskrivna stödet täcker upp stora delar av det som i litteraturen beskrivs som bristande 

områden. Även om föreliggande studies resultat belyser de många interventioner och åtgärder 

som sjuksköterskorna vidtar för att erbjuda stöd åt närstående, så är författaren medveten om 

att studiens resultat på intet sätt belyser de brister eller tillkortakommanden som rimligen även 

förekommer, avseende stöd, i relationen mellan sjuksköterskan och närstående. Emellertid så 

utformades studiens syfte, samt datainsamling, med intentionen att fånga beskrivningarna av 

det faktiska stöd som ges, snarare än bristerna i detta, varför studiens resultat bedöms ha 

svarat väl på studiens syfte. 

SLUTSATS 

Denna studie har lyft hur sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård beskriver att de stödjer 

närstående som hanterar smärtlindring i hemmet åt en patient med cancer. Att hitta 

vetenskaplig litteratur i ämnet med denna vinkling har varit svårt. Utifrån det som finns 

beskrivet i litteraturen om närståendes behov visar resultatet i denna studie att 

sjuksköterskorna förefaller ha en god uppfattning om vilka behov, svårigheter och resurser 

som de närstående har. Utifrån denna kunskap strävar sjuksköterskorna efter att erbjuda ett 

personcentrerat stöd utgående från ett helhets perspektiv. 

Fortsatt forskning 

Författaren anser att det skulle vara av intresse att göra en kvantitativ studie där det insamlade 

materialet i denna studie skulle kunna ligga till grund för utformandet av en enkät. Därigenom 

skulle en bredare kunskap kunna samlas in för att se hur de funna beskrivningarna av givet 

stöd går att generalisera till andra situationer och miljöer. Vidare skulle det vara intressant att 

göra en kvalitativ studie där man intervjuar sjuksköterskor och de närstående som stöttas av 

dessa sjuksköterskor och efterfrågar deras upplevelse av stödet de ger, respektive får. Genom 

en sådan studie skulle man kunna jämföra deras beskrivningar för att se hur de 

överensstämmer.  
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INTERVJUGUIDE 

Demografiska data  

Inom vilken verksamhet är du aktiv? 

Hur länge har du varit verksam som sjuksköterska i specialiserad palliativ vård?  

Har du någon utbildning utöver din sjuksköterskeutbildning? 

 

Huvudfrågor:  

Kan du berätta om hur du stödjer närstående som hanterar smärtlindring åt en patient med 

cancer som vårdas i hemmet?  

Kan du berätta om några konkreta exempel? 

Vad är dina erfarenheter av närståendes situation i hemmet när det handlar om smärtlindring, 

svårigheter/möjligheter?  

Vilka förutsättningar har du för att kunna ge närstående stöd när de hanterar smärtlindring i 

hemmet? 

Finns det några riktlinjer, vårdprogram eller PM i verksamheten kring denna fråga? 

Är det något mer du vill berätta för mig innan vi avslutar intervjun?  

 

Fördjupande ämnen: 

Praktiskt stöd 

Känslomässigt stöd 

Biverkningar 

Tillgång på läkemedel 

Hjälpmedel t.ex. smärtskattning 

Kognitiv förmåga 

Bedöma individuella behov 

Ny ovanlig smärta, multipla symtom. 
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Följdfrågor:  

1. Kan du vidareutveckla?  

2. Hur menar du?  

3. På vilket sätt?  

4. Berätta…  

5. Kan du ge ett exempel? 
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Till vårdenhetschef 

XXXX XXXX 

Avdelning XXX, XXXX Lasarett 

 

Jag heter Louice Karlsson och är sjuksköterska. Jag studerar på Magisterprogrammet i 

omvårdnad med inriktning palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga 

arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera hur sjuksköterskor i specialiserad 

palliativ vård beskriver att de stödjer närstående som hanterar smärtlindring åt en patient med 

cancer som vårdas i hemmet.  

Jag är därför intresserad av få genomföra studien vid Avdelning XXXX, XXXXX Lasarett 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag gärna 

att Du anger detta.   

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 

(inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Kalix 2013-12-XX 

Med vänlig hälsning   

 

____________________________________ 

Student 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande 
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____________________________________ 

Handledare 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 
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e-post: 
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Studiens preliminära titel: Hur beskriver sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård att de 

stödjer närstående som hanterar smärtlindring åt en patient med cancer som vårdas i hemmet? 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård stödjer 

närstående som hanterar smärtlindring åt en patient med cancer som vårdas i hemmet. 

 

Problemformulering: Forskning visar att närstående som hanterar smärtlindring i hemmet åt 

en person med en cancersjukdom har en betydande roll i vården och ofta naturlig intar rollen 

som vårdare. Detta trots att de sällan tycker sig ha tillräckligt med kunskaper eller 

förberedelse för att hantera situationen, de saknar ofta utbildning och erfarenhet, de har 

minimal möjlighet att förbereda sig och de får ett ojämnt stöd från sjukvården. De närstående 

har ofta behov av både information och stöd i olika former av vårdpersonal och viss kunskap 

finns runt interventioner för att hjälpa dem även om dessa behöver studeras vidare. Det har 

visats att omvårdnadsforskande sjuksköterskor har kunskap och driver vården framåt inom 

områdena smärtbedömning, smärtlindring, interventionsbaserad forskning, evidensbaserad 

praxis, patientutbildning, och palliativ vård men det saknas dock studier som fokuserar på hur 

sjuksköterskor som arbetar i palliativ vård stödjer närståendevårdare som hanterar 

smärtlindring i hemmet åt en person som drabbats av cancersjukdom.  

 

Metoden för det planerade arbetet är intervjuer med sjuksköterskor som arbetar i 

specialiserad palliativ vård. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 4-6 sjuksköterskor på Din 

enhet. Intervjuerna, som beräknas ta 30-60 minuter önskar jag genomföra i lokaler på Din 

klinik och gärna i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål att 

intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att bandinspelas. Jag planerar att 

genomföra intervjuerna under december 2013 och januari 2014. Alla personer som ska 

intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum Namn 

 

__________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

__________________________________________________________ 

Enhet 

_________________________________________________________   
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Till verksamhetschef 

XXXX XXXX 

XXX kliniken, XXXX sjukhus 

 

Jag heter Louice Karlsson och är sjuksköterska. Jag studerar på Magisterprogrammet i 

omvårdnad med inriktning palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga 
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palliativ vård beskriver att de stödjer närstående som hanterar smärtlindring åt en patient med 

cancer som vårdas i hemmet.  

Jag är därför intresserad av få genomföra studien vid XXX kliniken, XXXX sjukhus.  

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag gärna 

att Du anger detta.   

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 

(inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 
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____________________________________ 

Student 
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Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 
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tel: 

e-post: 
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Syftet med denna studie är att belysa hur sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård stödjer 

närstående som hanterar smärtlindring åt en patient med cancer som vårdas i hemmet. 
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smärtlindring i hemmet åt en person som drabbats av cancersjukdom.  

 

Metoden för det planerade arbetet är intervjuer med sjuksköterskor som arbetar i 
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Forskningspersonsinformation till dig som arbetar som sjuksköterska inom 

specialiserad palliativ vård  

 
Bakgrund och syfte 

Forskning visar att närstående som hanterar smärtlindring i hemmet åt en person med en 

cancersjukdom har en betydande roll i vården och ofta naturlig intar rollen som vårdare. Detta 

trots att de sällan tycker sig ha tillräckligt med kunskaper eller förberedelse för att hantera 

situationen, de saknar ofta utbildning och erfarenhet, de har minimal möjlighet att förbereda 

sig och de får ett ojämnt stöd från sjukvården. Sjuksköterskan i den specialiserade palliativa 

vården är oftast den person från sjukvården som har närmast kontakt med de närstående på 

vårdavdelningar och i hemmen. Under höstterminen 2013 och vårterminen 2014 kommer en 

intervjustudie att genomföras med syftet är att undersöka hur sjuksköterskor i specialiserad 

palliativ vård beskriver att de stödjer närstående som hanterar smärtlindring åt en patient med 

cancer som vårdas i hemmet. Ämnet är angeläget att studera eftersom att det finns bristande 

kunskap om hur sjuksköterskor stödjer de närstående. 

 

Genomförande 

Studien genomförs i form av enskilda intervjuer som beräknas ta mellan 30-60minuter. Under 

intervjun kommer du att få berätta fritt om din erfarenhet av att stödja närstående som 

hanterar smärtlindring åt en patient med cancer som vårdas i hemmet. Uppföljande och 

fördjupande frågor kommer att ställas. Resultatet kommer att sammanställas i form av en 

uppsats på avancerad nivå och kommer att redovisas som en rapport på Sophiahemmets 

högskola, den kommer även publiceras i DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv).  

Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats i ett rum där vi kan sitta i lugn och ro. 

Intervjuerna kommer att bandinspelas och därefter skrivas ut ordagrant för analys.  

 

Hantering av data och sekretess 

De uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen, 

PUL, (1998:204). All information kommer att avidentifieras och kodas, insamlad data 

kommer att förvaras så att ingen obehörig har tillgång till den och när examensarbetet är 

godkänt förstörs materialet. I det slutgiltiga resultatet kommer inte avdelningens namn eller 

enskilda personer att kunna identifieras.  

 

Förfrågan om deltagande och frivillighet 

Studien kommer att genomföras på två olika sjukhus i olika delar av Sverige. Kontakt har 

tagits med verksamhetschefen på din arbetsplats som gett sitt samtycke till studien. Du 

tillfrågas om du vill delta i denna studie eftersom att du har minst 2 års erfarenhet av att arbeta 

som sjuksköterska inom den specialiserade palliativa vården. Din medverkan är helt frivillig 

och deltagandet i studien kan avbrytas när som helst utan närmare motivering. Vid 

intervjutillfället inhämtas skriftligt samtycke från dig. Vi kommer att ta telefonkontakt med 

dig för att klargöra eventuella frågor om studien samt för överenskommelse om tid för 

intervju. 

Om du har frågor eller funderingar kring studien är du välkommen att kontakta mig! 

Du kan även kontakta mig om du skulle vilja ta del av studiens resultat.  

 

Ansvariga     

Student:    Handledare: 

Louice Karlsson       Agneta Wennman Larsen 
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Leg. Sjuksköterska    Docent 

Palliativa rådgivningsteamet Kalix   Sophiahemmet högskola  

Tel: XXXX-XXXXX    Tel: XX-XXXXXXX  

E-mail: louice.karlsson@nll.se  E-mail: agneta.wennman-larsen@shh.se 

 

Skriftligt informerat samtycke till deltagande i studien ”Hur beskriver sjuksköterskor i 

specialiserad palliativ vård att de stödjer närstående som hanterar smärtlindring åt en 

patient med cancer som vårdas i hemmet?” 

 

Jag har tagit del av och är införstådd med att mina uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och enligt PUL (1998:204). Jag är informerad om hur jag kan ta del av studiens 

resultat och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. Jag har fått studien förklarad för 

mig och jag vet hur jag kan nå ansvariga personer om jag har frågor.  Jag samtycker härmed 

till att delta i studien. 

 

Ort_____________________________ Datum______________________________ 

 

Namn_______________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande____________________________________________________ 
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