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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I dagens vård och omsorg har närstående kommit att få en betydande roll som 

vårdgivarresurs. Närstående tar ofta en stor del av ansvaret för den palliativ vården i 

hemmet. Att vara närstående och samtidigt vara vårdgivare till sin svårt sjuke närstående 

kan vara betungande, och skapa känslor av oro, nedstämdhet och vanmakt för att inte räcka 

till. Den fysiska och psykiska belastningen för närstående som vårdgivare påverkar alla, 

som står den sjuke nära. Viljan att hjälpa och underlätta för den sjuke är ofta stark och 

närstående som vårdgivare balanserar sina egna behov gentemot behoven som den sjuke 

har. Den palliativa vården har som syfte att förbättra livskvaliten för patienten och 

närstående, genom att stödja dem i de problem som kan uppstå vid vård av en svårt sjuk 

närstående i hemmet. En viktig del i sjuksköterskans roll inom palliativ vård, är att ge 

känslomässigt stöd till patienterna och deras familjer. Om närstående inte får förståelse, 

stöd och verktyg för att hantera sina känslor, kan det leda till ökat lidande.  

Syfte: Att undersöka närståendes situation och behov av stöd från sjuksköterskan inom 

palliativ vård vid vård av en svårt sjuk närstående i hemmet.  

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade 

frågor till åtta närstående till patienter inskrivna vid specialiserade palliativa vårdenhet 

inom Region Skåne. Insamlad data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Data insamlades under våren 2014. I analysen av intervjuerna 

identifierades några genomgående ämnesområden. De meningsbärande enheterna kodades, 

utifrån sitt specifika innehåll och bildade tolv koder. Efter vidare analys kunde dessa olika 

koder sammanföras i tre kategorier. 

Resultat: Tre ämnesområden framkom, vård i hemmet, psykisk påfrestning, samt 

omvårdnadsstöd. Studiens resultat visade att närstående tillsammans med den sjuke tog 

beslutet att vårdas i hemmet. Det framkom att närstående upplevde en emotionell stress, 

oro och rädsla, men var tillfreds med det stöd som gavs till dem, att sjuksköterskan 

lyssnade, såg och bekräftade närstående i sin vårdgivare roll samt gav det emotionella stöd 

som närstående behövde. Studien visar på att det viktigaste stödet för närstående var att 

deras sjuke närstående fick den hjälp och stöd som behövdes. Var stödet till den svårt sjuke 

närstående bra, så gav det närstående som vårdgivare stöd och underlättade deras vardag. 

Närstående efterlyste mentorskap (patient ansvarig sjuksköterska) med ett övergripande 

ansvar, för att närstående lättare skulle kunna öppna sig och prata om sina känslor och 

upplevelser.  

Slutsats: Närstående upplevde att de fick tillräckligt med stöd av sjuksköterskan. Det 

viktigaste stödet för närstående var att deras sjuke närstående fick den hjälp och stöd som 

behövdes. Var stödet till den svårt sjuke närstående bra, så gav det närstående som 

vårdgivare stöd och underlättade deras vardag. Närstående var tillfreds med det stöd som 

gavs till dem, att sjuksköterskan lyssnade, såg och bekräftade dem i sin vårdgivare roll 

samt gav det emotionella stöd som de behövde.  

 

Nyckelord: Palliativ vård, familjevårdgivare, omvårdnad, stöd, sjuksköterska. 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Background: In today's health and social care relatives have a significant role, as the 

caregiving resources. Relatives often take a great deal of responsibility for the palliative 

home care. Being a relative and at the same time acting as a caregiver to a seriously ill 

loved one can be cumbersome, and create feelings of anxiety, depression and impotence 

for being inadequate. The physical and psychological burden for caregivers affects 

everyone, which stands near the sick person. The desire to help and assist the sick person is 

often difficult and relatives balance their own needs against the needs which the sick 

person has. Palliative care is to improve quality of life for the patient and relatives, by 

supporting them in the problems that can arise when caring for a seriously ill relative at 

home. An important part of the nurse's role in palliative care, is to give emotional support 

to patients and their families. If relatives do not get understanding, support and tools to 

manage their feelings, it can lead to increased suffering.  

Aim: The study was to examine closely related situation and need of support from the 

nurse in palliative care in the care of a seriously ill relative at home.  

Method: This study was a qualitative study with semi structured interviews to eight 

relatives to enrolled patients at specialist palliative care unit in Region Skåne. Collected 

data were analyzed by qualitative content analysis with a manifest approach. Data were 

collected in the spring of 2014. The analysis of the interviews identified some general 

subjects. The meaningful units were coded based on its specific content and formed twelve 

codes. After further analysis could these different codes can be grouped in three categories. 

Results: Three categories revealed, home care, psychological distress, and nursing support. 

The study results showed that relatives with the sufferer took the decision to receive care in 

the home. It emerged that relatives experienced emotional stress, anxiety and fear, but was 

pleased with the support given to them, the nurse listened, watched and acknowledged 

relatives in their caregiver role and provided the emotional support that related needed. The 

study shows that the most important support for informal was that their ill relatives got the 

help and support that was needed. Where support for the seriously ill relatives good, so 

gave it related to caregiver support and facilitated their everyday lives. Closely called 

mentoring (patient charge nurse) with overall responsibility for relatives would be easier to 

open up and talk about their feelings and experiences. 

Conclusion: Relatives experienced that they received enough support from the nurse. The 

most important support for informal was that their ill relatives got the help and support that 

was needed. Where support for the seriously ill relatives good, so gave it related to 

caregiver support and facilitated their everyday lives. Relatives were satisfied with the 

support given, the nurse listened, watched and acknowledged them in their caregiver role 

and provided the emotional support they that related needed.  

 

Keyword:  Palliative care, family caregiver, nursing, support, nurse. 
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INLEDNING 
 

I dagens vård och omsorg har närstående kommit att få en betydande roll som 

vårdgivarresurs i den offentliga vården. Närstående tar ofta en stor del av ansvaret för den 

palliativa vården i hemmet. Att vara närstående och samtidigt vara vårdgivare till sin svårt 

sjuke närstående kan vara betungande, och skapa känslor av oro, nedstämdhet och vanmakt 

för att inte räcka till. En viktig del i sjuksköterskans roll inom palliativ vård, är att ge 

känslomässigt stöd till patienterna och deras familjer. Det krävs att sjuksköterskan har 

färdigheter för att kunna identifiera olika reaktioner hos närstående samt kunna bemöta 

olika kulturer och förstå familjens dynamik. Om närstående inte får förståelse, stöd och 

verktyg för att hantera sina känslor, kan det leda till ökat lidande. I studien var syftet att 

undersöka närståendes situation och behov av stöd från sjuksköterskan inom palliativ vård 

vid vård av en svårt sjuk närstående i hemmet.  

 

I studien används begreppen vård- och omsorgpersonal samt personal. Detta inkluderar 

samtliga yrkeskategorier i det multiprofessionella teamet inom palliativ vård. Vårdgivarnas 

sammansättning av ett multiprofessionellt team kan se olika ut. När det nämns 

sjuksköterska inom palliativ vård/sjuksköterska hänvisar det till sjuksköterskans 

huvudområden omvårdnadsvårdvetenskap. Med hembaserad palliativ vård avses avancerad 

sjukvård i hemmet (ASIH), som utförs i patientens hem. Familj, familjemedlemmar och 

närstående används synonymt och begreppen används såsom det benämns i litteratur 

hänvisningen, samt patient och den sjuke. Närstående som vårdgivare är personer i den 

sjukes omgivning som utför omvårdnad i hemmet.  

 

BAKGRUND 
 

Vård vid obotlig sjukdom 

 

I Sverige avlider årligen cirka 90 000 personer och ungefär 80 procent av dem behöver 

palliativ vård när botande behandling inte har någon effekt längre. I dag erbjuds inte 

palliativ vård till alla i livets slutskede. Patienterna kan hamna i situationer där de ”åker ut 

och in” på sjukhus, och inte får det stöd och den information som behövs för att kunna leva 

ett värdigt och meningsfullt liv, i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013a). När bot inte 

längre är möjligt, krävs att personalen ser till att den svårt sjuke och närstående kan behålla 

sin integritet. Omhändertagandet ska inriktas på livskvalitet och symtomlindring med 

respekt för människan (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Palliativ vård är inte 

enskilda palliativa insatser utan är en aktiv helhetsvård med syftet att skapa goda 

förutsättningar för både patienten och närståendes livskvalitet (Beck-Friis & Strang, 2005). 

I dagens vård och omsorg har närstående en betydande roll. Närstående ses många gånger, 

som en förväntad vårdgivarresurs i den offentliga vården (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012).  

 

Sjölander (2012) beskriver i sin avhandling, att när patienter skrivs ut från sjukhusen ställs 

ofta frågan till närstående om det finns någon i patientens närhet som kan ge stöd och vård 

i hemmet. Personalen förutsätter ofta att närstående både kan och vill bli vårdgivare till den 

sjuke närstående. Brogaard, Jensen, Sokolowski, Olesen och Neergaard (2011) visade i en 

studie att patient, närstående och vårdpersonal tenderar att se sig som nyckelpersonen i 

omvårdnaden. Studien indikerar oenighet både på verklig och lämpligast nyckelperson, 

oenigheten kan bero på dålig överenskommelse om vem som är nyckelperson. Andra 

orsaker att en specifik nyckelperson inte kunde identifieras, var en svag förståelse för 
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begreppet nyckelperson och en oenighet om roll- och uppgiftsfördelning mellan patient, 

närstående och personal. Brogaard et al. (2011) menar att detta inte är förvånande eftersom 

gapet mellan vården på sjukhuset och i hemmet upplevs stort för patienten. Brogaard et al. 

(2011) betonar behovet av matchning av förväntningar och kommunikation om 

uppgiftsfördelningen, som ett sätt att förbättra kvaliteten på vård och samverkan inom 

palliativ vård i hemmet. Det krävs klar kommunikation mellan patient, närstående och 

personal om förväntningar och ansvar. Detta för att ha möjlighet att förbättra vårdkvaliten 

och samverkan i den palliativa vården i hemmet tillsammans med patienten och 

närstående.  

 

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

person, som i första hand hade ansvaret för omsorgen för sin döende närstående. 

Närstående skildrade vårdspersonalen som konsulter vid sjukdomsrelaterade problem och 

på så sätt optimerades vården. Wennman-Larsen och Tishelman (2002) anger att en 

gemensam nämnare för närstående som vårdgivare, var osäkerhet att hantera både 

känslomässiga och pratiska frågor, finna nya strukturer i vardagen och att närstående hade 

svårigheter att kommunicera med den sjuke om känsliga saker. Hudson et al. (2012) visade 

i en studie att majoriteten av den multiprofessionella personalen höll med om att det skulle 

vara värdefullt om det fanns riktlinjer som kunde vara till hjälp vid stöd till 

närståendevårdgivare. 

 

Den palliativa vårdens förhållningssätt 

 

Tidigare har den palliativa vården enbart utgått från behovet hos människor med 

cancersjukdom, men omfattar nu även andra progressiva obotliga sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2013b). Palliativ vård definieras enligt World Health Organization 

(WHO), som ett förhållningssätt med syftet att förbättra livskvaliten för patienten och 

familjer, när de drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Viktiga delar 

i en välfungerande palliativ vård är teamarbete, symtomkontroll, kommunikation, relation 

samt stöd till närstående genom att främja välbefinnande och understödja värdighet i livets 

slut (WHO, 2013). Den palliativa vården kännetecknas av en helhetsyn på människan och 

betraktar döendet som en narturlig process. Närstående definieras som de personer i 

patientens närhet, som patienten definierar som närstående. En ärlig och uppriktig 

information från vårdpersonalen är grunden för ett hållbart förtroende i dialog med 

patienten och närstående. Den palliativa vården slutar inte i och med dödsfallet utan 

fortsätter även efter dödsfallet genom att stödja närstående i sin situation en tid efter med 

bland annat efterlevandesamtal (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  

 

Rollen som sjuksköterska i palliativ vård 

 

I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ vård (Sektionen sjuksköterskor 

för palliativ omvårdnad (SFPO) & Svenska sjuksköterskeföreningen, 2008) anges att 

sjuksköterskan ska inneha färdighet i att samtala kring livet, döendet och döden med 

närstående samt kommunicera i dödens närhet exempelvis genom att medverka i ett 

brytpunktsamtal. Därutöver ha förmåga att identifiera reaktioner hos patientens närstående 

både före och efter döden. Även klara av att bemöta olika kulturer i vården. Sjuksköterskan 

ska ha kunskap och färdighet att ge stöd och vägledning till efterlevande (Sektionen 

sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) & Svenska sjuksköterskeföreningen, 2008).  
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Sjuksköterskan inom palliativ vård bör ha omfattande kunskaper i att bedöma patientens 

behov av symtomlindring, färdigheter i kommunikation samt att kunna bedöma patientens 

och familjens behov, se helheten (Wilkinson, Perry, Blanchard & Linsell, 2008). För att 

känna av helheten i familjesituationen ”här och nu” krävs förmågan till ett empatiskt 

förhållningssätt (Andreassen, Enemarker & Helizen, 2013). O´Connor, Theol och 

Chapman (2008) menar att en viktig komponent för sjuksköterskan är att ge känslomässigt 

stöd till patienterna och deras familjer. Ett arbetsområde för sjuksköterskan inom palliativ 

vård är den rådgivande rollen, där det krävs en förmåga att kommunicera och en förståelse 

för familjens dynamik. Inom palliativ vård organiserar sjuksköterskan familjemöten med 

alla familjemedlemmarna samt alla team medlemmar runt patienten. Vid familjemöten 

behövs tid för patienten och familjemedlemmarna för att få svar på sina frågor. Mötet 

fordrar att sjuksköterskan har förmåga att balansera behoven hos varje person (O´Connor 

et al., 2008). Sjuksköterskans sätt att vara kan påverka beslutsfattandet genom förmågan att 

känna igen signaler och tolka situationer. Används en avslappnad kommunikation som 

karakteriseras av uppriktighet, öppenhet samt ett aktivt lyssnande så kan information 

erhållas som kan vara av vikt (Andreassen et al., 2013; Stajduhar et al., 2011).  

 

Om patienten får ett förändrat beteende på grund av sin sjukdom bör sjuksköterskan kunna 

identifiera sårbarheten hos familjemedlemmar, som aspekter av förluster och förändringar i 

relationer och fungera som ett stöd för närstående (Andreassen et al., 2013). En god 

relation är avgörande för att kunna ge stöd samt för att underlätta sjuksköterskans 

professionella ställningstaganden (Stajduhar et al., 2011). Ellington, Reblin, Clayton, Berry 

och Mooney (2012) menar att sjuksköterskan inom palliativ vård utövar betydelsefulla 

samtal med patienten och familjen för att uppnå en samverkande relation. Detta för att 

främja gemensamma engagemang i vården runt patienten som vårdas av närstående i 

hemmet.  

 

Den palliativa vården inkluderar att möta familjens behov samt att stödja deras 

välbefinnande (Stajduhar et al., 2011). Sjuksköterskan inom palliativ vård bör kunna svara 

upp mot behov från patientens familjekontext, som både kan vara traditionella och mer 

okonventionella (Lugton & McIntyre, 2005) samt förmågan att se vilka resurser det finns 

inom familjen eller behovet av andra yrkesprofessioner (Stajduhar et al., 2011). Stajduhar 

et al. (2011) menar att, för att skapa en tillitsfull vårdrelation till den sjuke och familjen 

behövs en öppenhet och ett intresse från sjuksköterskan. I Stajduhar et al. (2011) studie 

framgår det att sjuksköterskor inom palliativ vård, önskade att schemalägga mer tid hos 

patienten och familjen för att kunna lära känna dem bättre och etablera ett förtroende hos 

dem. Detta för att säkerställa en framtida interaktion (Stajduhar et al., 2011).  

 

Sjuksköterskan roll i palliativ vård bygger på kommunikation och samverkan med 

patienten och familjen. Vidare skriver Ellington et al. (2012) och O´Connor et al. (2008) 

att sjuksköterskan samlar in information, vanligtvis genom att ställa frågor till patienten 

och familjen, för att säkerställa deras behov av planering och stöd i hemmet. Även att varje 

sjuksköterska har sin egen personliga kommunikations stil (Ellington et al., 2012; 

O´Connor et al., 2008). 

 

Sjuksköterskans kommunikation med patienten och närstående 

 

I studien av Wilkinson et al. (2008) skriver författarna att det finns ett antagande att 

sjuksköterskor generellt har kunskap och kompetens att bedöma fysiska, psykiska, sociala 

och andliga frågor eller behov som patienten och familjen har. Utvärderingen visade att 
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sjuksköterskan har kunskap och kompetens att bedöma fysiska, psykiska, sociala och 

andliga frågor eller behov. Det fanns en fanns en brist i kompetensen att kommunicera, 

som försvårade kontakten med patienten och familjen.   

 

Enligt Andreassen et al. (2013) ger arbete i patientens hemmiljö större möjligheter för 

sjuksköterskan att se hela familjekontexten. Sjuksköterskan har befogenhet, kompetensen 

och uppdraget, men kan bli maktlös eftersom sjuksköterskan måste anpassa sig till 

patientens hem. För att sjuksköterskan ska kunna stödja familjen i hemmet behövs tid för 

självreflektion, egna värderingar och kollegialt stöd i svåra situationer.    

 

Studier av Barth och Lannen (2011) och Wilkinson et al. (2008) visar att 

kommunikationsutbildningar ger effekter beträffande kommunikationsfärdighet, förbättrad 

kommunikation med familjemedlemmar och med patienter i livets slut. Utbildning inom 

kommunikation hade även bra effekt på sjuksköterskans kommunikationsbeteende, 

sjuksköterskan lärde sig reagera på känslor, fick förbättrad förståelse och en bättre 

möjlighet att identifiera patientens och familjens behov. En förbättrad kommunikation 

gjorde att sjuksköterskan fick ett ökat förtroende i kommunikationen med patienten, 

familjen och i hanteringen av svårt sjuka patienter (Barth & Lannen, 2011; Wilkinson et 

al., 2008).  

 

Då kommunikation är grundläggande för en vårdrelation med patient och familj anser 

Barth och Lannen (2011) och Wilkinson et al. (2008) att det finns brister i 

grundutbildningen avseende kommunikation. O´Connor et al. (2008) menar att det finns ett 

behov av handlinsplaner för stöd och handledning till sjuksköterskor inom palliativ vård. 

Även att den informella kunskapen, som finns bör delas med kollegor och särskilt relevant 

är det vid förändringar i personalstyrkan.  

 

Familjecentrerad omvårdnad inom palliativ vård  

 

Vården och omsorgen av den sjuke syftar till att lindra lidandet och att stödja den sjuke, för 

att upprätthålla hälsa och välbefinnande för den sjuke och familjemedlemmar. Detta sker 

genom att se familjen som en enhet. Om vård- och omsorgspersonalen möter den svårt 

sjuke och familjen, som en enhet kan det bidra till att det samskapas en vård där allas 

kompetens tas tillvara, genom att familjen får vara med och bestämma hur deras vård av 

den sjuke närstående ska bli (Benzein et al., 2012).  

 

En utmaning för sjuksköterska är att kunna se närstående som en i sammanhanget till den 

sjuke och att det tillsammans med patienten finns närstående, som är med och påverkar. En 

ytterligare utmaning för sjuksköterskan är hur närstående ska inkluderas i vården av den 

svårt sjuke (Benzein et al., 2012). Det bästa är kanske enligt Benzein et al. (2012) en 

ömsesidig inbjudan där sjuksköterskan bjuder in till vårdsystemet och närstående bjuder in 

i familjesystemet (Benzein et al., 2012). 

 

Om vård- och omsorgspersonalen arbetar utifrån familjecentrerad omvårdnad skapas det 

flera möjligheter till att hantera ett problem. Möten mellan sjuksköterskan, den svårt sjuke 

och närstående, kan ses som en omvårdnadsåtgärd. Genom mötet och dialogen med 

närstående får sjuksköterskan information om frågor och vilka omvårdnadsbehov det finns. 

Dessa samtal skapar förutsättningar för välbefinnande och en samverkans relation (Benzein 

et al., 2012).  
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Hudson och Aranda (2013) skriver att palliativ vård är inriktad på att stödja patienten och 

dennes familj genom familjecentrerad omvårdnad, med tanke på den betydande påfrestning 

det är för familjen att ta hand om en svårt sjuk och döende närstående. En livshotande 

diagnos på den svårt sjuke kan ha en större negativ psykologisk effekt på närstående än 

den sjuke. Genom att ge närstående tillräcklig information och förbereda dem för deras 

roll, som närstående vårdare kan färre otillräckliga behov skapas (Hudson & Aranda, 

2013).   

 

Att vara närstående till svårt sjuk     

 

Johansson (2007) skriver, när någon i närstående drabbas av en svår sjukdom får det 

konsekvenser för alla som står den sjuke nära. Viljan att hjälpa och underlätta för den sjuke 

är ofta stark. Dessa direkta och indirekta resurser är viktiga för den sjuke för att skapa 

bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. Samtidigt kan det skapa känslor av oro, 

nedstämdhet och vanmakt att inte räcka till hos närstående (Johansson, 2007). Att vara 

närstående och samtidigt vårdgivare kan vara betungande, speciellt i situationer vid svår 

sjukdom med förväntad kort överlevnad (Benzein et al., 2012). Det kan bli en ytterligare 

börda för närstående att stödja och vårda sin sjuke närstående i hemmet. Den bördan läggs 

till beskedet att närstående har fått en obotlig sjukdom och att detta medför förändringar i 

deras gemensamma liv (Sjölander, 2012).  

 

Socialstyrelsen (2013b) beskriver utifrån studier både från nationellt- och internationellt 

sammanhang att många svårt sjuka döende patienter önskar att få sluta sina dagar i 

hemmet. Avgörande för att detta ska fungera är exempelvis tillgång till stöd, kvalificerad 

personal, och närståendes inställning till att vården bedrivs i hemmet (Socialstyrelsen, 

2013b).  

 

I Wennman-Larsen och Tishelmans (2002) studie framkom att en anledning till att 

närstående vårdade sin sjuke närstående i hemmet var förenat med ett löfte att få vårdas i 

hemmet så länge närstående orkade eller fram till döden inträffade. Samtidigt oroade sig 

närstående över hur de skulle klara vårdandet och kunna behålla en god relation till sin 

sjuke närstående. Närstående såg även fördelar med att den sjuke kunde vara hemma, både 

för närstående som vårdare och för den sjuke (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  

 

Wennman-Larsen (2007) anger att stressen är ofta hög eller högre hos närstående än hos 

den sjuke. Stressen inverkar på närståendes dagliga liv, som påverkar den närståendes 

upplevelse av stress eller vårdbördan. Det dagligalivet påverkas även av arbetslivet eller 

den egna familjen (Wennman-Larsen, 2007). Närstående som vårdgivare upplever en hög 

emotionell stress i rollen som vårdgivare samt en försämring i sitt psykiska välbefinnande. 

Vilket indikerar på att den känslomässiga effekten av närståendes omvårdnadsansvar var 

betungande (Grant et al., 2013).  

 

Att stödja och vårda sin sjuke närstående kan vara en belastning för närstående som 

vårdgivare och leda till en ökning av närståendes egna behov av hälso- och sjukvård 

(Sjölander, 2012). Närstående som vårdgivare balanserar sina behov i gentemot behoven 

som den sjuke har (Arber, Hutson, Vries & Guerrero, 2013).  

 

Omsorgen för den sjuke kan utrycka sig på många olika sätt, uppmuntrande ord, en kram, 

sätten är oändliga för närstående att visa sina känslor. Den bästa omsorgen är kanske att 



6 

 

bara finnas till hands för den sjuke. Detta är en balansgång mellan ansvar och respekt för 

den sjukes egen vilja (Johansson, 2007).  

 

Edwards, Olson, Koop och Northcott (2012) beskriver, att när patienten vårdades enligt 

egna önskemål i hemmet med närstående som vårdgivare och en fridfull död inträffade, så 

upplevde närstående att patienten dog med värdighet och på egna villkor i sitt hem. Detta 

gjorde det möjligt för närstående att se tillbaka på döden av en familjemedlem utan ånger. 

Edwards et al. (2012) konstaterar att det krävs en rätt personkombination av närstående och 

vård- och omsorgspersonal för att en fungerande vård i hemmet ska kunna etableras 

(Edwards et al., 2012).  

 

För att närstående ska ha mod och orka vårda sin sjuke närstående i hemmet är det 

betydelsefullt med ett fungerande stödsystem (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001).  

 

Stöd till närstående som vårdar en svårt sjuk närstående i hemmet 

 

Arber et al. (2013) anger att det är av vikt att en bra relation utvecklas mellan närstående 

och vård- och omsorgspersonalen som tillhandahåller vården av den sjuke i hemmet för att 

kunna hjälpa närstående med emotionellt och praktiskt stöd.  

  

Socialstyrelsen (2006) beskriver att stödet till närstående inom den palliativa vården är av 

stor vikt och att stödet till närstående får ta tid. Vården i livets slutskede bygger oftast på 

att närstående gör stora insatser i hemmet, att vården utformas tillsammans med närstående 

och att deras önskemål beaktas i största möjliga mån. Här är det av vikt att lyssna på 

närstående, vad de själva vill, vad de kan och vad de orkar med (Socialstyrelsen, 2006; 

SOU, 2001).  

 

Livet som närstående förändras påtagligt när någon som står en nära blir obotligt sjuk och 

döden är förväntad inom en snar framtid. Närståendes behov av stöd kan vara emotionellt, i 

form av att samtala om sin egen sorg, hjälp med att hantera vardagen, hur närstående och 

den svårt sjuke ska kunna samtala med varandra om den sista tiden (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). I vissa familjer har närstående svårt för att samtala om 

den obotliga sjukdomen med varandra och med den sjuke närstående. Detta kan bero på att 

närstående upplever det, som att de inte kan ha en bra och öppen kommunikation 

(Wittenberg-Lyles, Goldsmith, Parker, Demiris & Rankin, 2012). Wittenberg-Lyles et al. 

(2012) menar att sjuksköterskan har en unik roll som gör dem mest tillgängliga av vård- 

och omsorgspersonalen för att invigas i familjekommunikationen och kommunikations 

mönster. Detta möjliggör tidig identifiering av behov och insatser av hela 

multiprofessionella teamet.    

 

En kunskapskrävande uppgift för sjuksköterskan inom den palliativa vården är att lyssna 

och stödja närstående i deras sorgearbete både under sjukdomstiden och efter dödsfallet 

(Socialstyrelsen, 2006). Under sjuksköterskans samtal med närstående är det av stor vikt 

att få fram de önskemål, som den sjuke och närstående har på delaktigheten i 

omvårdnaden. Genom det har personalen möjligheten att hjälpa närstående och den svårt 

sjuke att skapa mening, att göra situationen begriplig och hanterbar samt skapa ett 

välbefinnande med känsla av sammanhang (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

Wittenberg-Lyles et al. (2012) anger i sin studie att vård- och omsorgspersonalen bör göra 

alla familjemedlemmarna delaktiga i samtalet, även de familjemedlemmar som sitter tysta. 
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Det är av vikt att närstående som vårdar sin sjuke närstående i hemmet får uppskattning av 

vård- och omsorgpersonalen för de insatser som närstående gör men även vård- och 

omsorgspersonalens handledning och råd till närstående är värdefullt (SOU, 2001). 

Wittenberg-Lyles et al. (2012) anger i sin studie att vård- och omsorgpersonalen bör ge 

uppmuntran och uppskattning för den omvårdnad som närstående ger i hemmet. Hudson et 

al. (2012) visade på att många närstående förknippade sin roll som vårdgivare i positiva 

aspekter men en betydande andel upplevde dåligt psykologiska, sociala, fysiska och 

existentiella välbefinnande samt att många drabbades av komplicerad sorg. Författarna 

menar att detta berodde på bristande riktlinjer för hur den multiprofessionella personalen 

skulle kunna optimalt hjälpa och stödja närstående i sin roll som vårdgivare (Hudson et al., 

2012). I Grant et al. (2013) studie framkom det att närstående i rollen som vårdgivare 

kände en belastning av att inte ha tid för sig själv, familjen, vänner och ingen tid för 

rekreation. Närstående upplevde även ångest, rädsla och osäkerhet.  

 

Wennman-Larsen (2007) anger i sin avhandling att det kan finnas en ökad risk att vård- 

och omsorgpersonalen inte uppmärksammar närståendes behov av stöd och information, 

utan främst ser närstående som en informationskälla kring den sjuke (Wennman-Larsen, 

2007). Wittenberg-Lyles et al. (2012) menar att vård- och omsorgspersonalen fokuserar 

nästan uteslutande på att tillgodose önskemål från patienten och att familjemedlemmarna 

bör vara med i planeringen av omvårdnaden och inte endast få information av vård- och 

omsorgspersonalen. Arber et al. (2013) beskriver i studien att det finns en brist på praktisk 

empati för närstående som vårdgivare i förhållande till deras förväntningar på vård-och 

omsorgspersonalen och behov av stöd i rätt tid (Arber et al., 2013). Närståendes avsaknad 

av egna resurser för att kunna hantera sin situation, framlägger Wallerstedt (2012) i sin 

avhandling att om behov av stöd inte beaktas, bidrar det till ytterligare utsatthet för 

närstående. 

 

Om vård- och omsorgspersonalen antar ett systematiskt förhållningssätt med 

familjecentrerad omvårdnad och ser den sjukes närstående som en enhet finns det vinster 

för alla att inhämta. Används familjecentrerad omvårdnad så samskapas en vård runt den 

sjuke där allas kompetens tas tillvara på. I och med detta kan vård- och omsorgspersonalen 

ge en ökad möjlighet till närstående att känna glädje och vara tillfreds med sin 

vårdgivarroll (Benzein et al., 2012).  Vård-och omsorgspersonalen som finns runt den 

sjuke och närstående bör visa på att det finns öppna kanaler så närstående får möjlighet till 

att tala om sina känslor (SOU, 2001).  

 

Guerriere, Zargorski och Coyte (2013) beskriver i en studie att närstående som vårdgivare 

till patienter som hade hembaserad palliativ vård, i de flesta fallen var nöjda med vården 

som gavs i hemmet jämfört med konventionell vård. Att ge vård till palliativa patienter i 

hemmet är både utmanande och känslomässigt krävande för närstående som vårdgivare.  

 

De kvalitetsparametrar, som Guerriere et al. (2013) beskrev att närstående uttryckte var att, 

de blev inte ignorerade, personalen svarade snabbt på deras frågor, deras sjuke närstående 

behandlades som en person och inte som en sjukdom, visade alltid personlig delaktighet, 

verkade aldrig avvisande, tillbringade tillräcklig tid hos närstående och den sjuke samt att 

personalen aldrig var svåra att nå. Guerriere et al. (2013) menar att dessa 

kvalitetsparametrar är viktiga, eftersom hembaserad palliativ vård bygger på att närstående 

är väl fungerande vårdgivare (Guerriere et al., 2013). Edwards et al. (2012) menar att en 

tydlig kommunikation och konsekvent stöd av vård- och omsorgs personal minskade 
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närståendes ångest och spelade en mycket viktig roll i närståendes förmåga att känna sig 

trygg i sin roll som närstående som vårdgivare till en svårt sjuk person.  

 

Problemformulering 

 

I dagens vård och omsorg har närstående kommit att få en betydande roll som 

vårdgivarresurs i den offentliga vården (Benzein et al., 2012). Vården i livets slut bygger 

oftast på att närstående gör stora insatser i hemmet (Socialstyrelsen, 2006; SOU, 2001). Att 

vara närstående och samtidigt vårdgivare till sin sjuke närstående kan vara betungande och 

skapa oro, nedstämdhet och vanmakt för att inte räcka till (Benzein et al., 2012; Johansson, 

2007). De emotionella kraven kan vara mer påfrestande än de fysiska för närstående som 

fungerar som vårdgivare.  Om vård- och omsorgspersonalen ger verktyg till närstående i ett 

tidigt skede i processen så kan det underlätta för närstående i rollen som vårdgivare 

(Wennman-Larsen, 2007). Stöd till närstående är av betydelse för hembaserad palliativ 

vård och för att närstående ska orka fram till döden inträffar. Om närstående inte får 

förståelse för sina behov av stöd för att hantera sina känslor, kan det leda till ökat lidande 

för närstående. Inom den palliativa vården behöver stödet till närstående vårdgivare 

utvecklas. Socialstyrelsen (2006) menar att stödet till närstående inom den palliativa 

vården är av stor vikt och att stödet till närstående får ta tid och att vården utformas 

tillsammans med närstående och att deras önskemål beaktas i största möjliga mån 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

I vald vårdenhet för studien ses många gånger att närstående, som vårdar en svårt sjuk 

närstående i hemmet, inte ansöker om insatser från kommunen enligt Socialtjänstlagen. 

Med utgångspunkt från Wennman-Larsen (2007) har föreliggande studie tagit sin ansats 

från att den svårt sjuke är fullt inskriven i ASIH och vårdas i hemmet av närstående som 

vårdgivare utan insatser från kommunen.  

 

SYFTE  
 

Syftet var att undersöka närståendes situation och behov av stöd från sjuksköterskan inom 

palliativ vård vid vård av en svårt sjuk närstående i hemmet.  

 

METOD  
 

Val av metod 

 

Författaren valde att göra en studie med en kvalitativ design och valet för datainsamling 

var intervjuer. Vid intervjuerna fokuserades det på informanternas berättelser och 

författaren strävade efter att förstå helheten i sitt sammanhang (Polit & Beck, 2012) samt 

förstå perspektiv från informanternas vardagsliv (Kvale & Brinkman, 2009). Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att kvalitativa metoder lämpar sig för att få fram berättelser av 

informantens livsvärld.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade, samma frågor ställdes till alla informanter. 

Semistrukturerad intervju valdes också för att ge informanterna möjlighet att prata fritt och 

ge rika beskrivningar utifrån syftet med studien (Polit & Beck, 2012). Följdfrågor var 

formulerade för att hjälpa intervjuaren att kunna följa upp berättelsen och få en berikad 

information (Henricson, 2013). 
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Urval 

 

Studien genomfördes vid en specialiserad palliativ vårdenhet inom Region Skåne. 

Strategiskt urval tillämpades där informanterna valdes ut till studien av sjuksköterskor 

inom verksamheten. Detta för att möjliggöra för intervjuaren att erhålla en informationsrik 

och berättande beskrivning av personer som fungerade som vårdare av en svårt sjuk 

närstående i hemmet. Därigenom skapades förutsättningar för att erhålla svar på 

intervjufrågorna och uppfylla studiens syfte (Henricson, 2013; Olsson & Sörensen, 2011; 

Polit & Beck, 2012).  

 

Studien inkluderade närstående som vårdade sin svårt sjuke närstående i hemmet, utan 

insatser från kommunen enligt Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen och att 

den svårt sjuke var fullt inskriven i den specialiserade palliativa vården. Närstående som 

ingick i studien kunde kommunicera och läsa svenska språket, hade en närstående som var 

över 18 år, och undertecknade ett medgivande att medverka i studien. Närstående som inte 

kunde kommunicera på svenska språket exkluderas för att undvika några språkliga 

missförstånd liksom missuppfattningar i språkliga nyanser samt att det inte var praktisk 

möjligt att använda tolk. Närstående som hade barn inskrivna i något av de palliativa 

teamen exkluderades, detta på grund av att dessa närstående hade en tät kontakt med 

kuratorn på enheten och hade mer speciella behov av stöd.  

 

För att få en bred variation i urvalsgruppen valdes deltagarna till studien med olika 

bakgrund, man/kvinna och i varierande ålder (Polit & Beck, 2012). Valet av urvalsgrupp 

skedde för att intervjuaren skulle möjliggöra att intervjuerna gav berättande variation. 

Sammanlagt intervjuades åtta närstående, varav fem var män och tre kvinnor i ålder mellan 

40 till 75 år. 

 

Genomförande  

  

Ett brev med information om studien och samtycke till utförandet skickades till berörd 

verksamhetschef för godkännande att genomföra studien (Bilaga I). Kontakt togs och 

intervjuerna genomfördes med deltagarna först efter att skriftligt medgivande inhämtats 

från berörd verksamhetschefen. Informanterna tillfrågades personligen av författaren eller 

av sjuksköterskor inom verksamheten om deltagande i studien, i samband med att 

informanterna tillfrågades lämnades informationsbrev (Bilaga II) och informerat samtycke 

(Bilaga III). Här ingick information om studiens syfte, att deltagandet är var frivilligt, att 

deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst samt om deltagandes 

konfidentiellitet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Efter en vecka ringde intervjuaren informanterna för att informera sig om informanterna 

accepterade att delta i studien. De informanter som tackade ja till att delta i studien 

tillfrågades var de ville genomföra intervjuerna, i hemmet eller i ett samtalsrum på den 

palliativa enheten. Samtidigt bokades tid och plats för intervjuerna. Informerat samtycke 

skrevs under och lämnades till intervjuaren i samband med intervjun.  

 

Tidsperiod för intervjuerna var januari till februari, 2014. Intervjuernas längd varierade 

mellan 30 till 40 minuter. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (bilaga 

IV). Intervjuguiden inriktades till tre öppna frågor och därefter följdfrågor (Kvale & 

Brinkman, 2009). Intervjufrågorna indelades i en kronologisk ordning med undersökande 

följdfrågor för att få fram mer detaljerad och fördjupad information. Intervjuerna 
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avslutades med att intervjuaren summerade frågorna och frågade informanterna om det var 

något som hon eller han ville komplettera intervjun med (Henricson, 2012; Polit & Beck, 

2012). Efter önskemål från informanterna genomfördes fem intervjuer i hemmet på grund 

av att informanten inte ville lämna hustrun eller maken ensam i hemmet. Intervjuerna i 

hemmet utfördes i ett rum där dörren stängdes, för att intervjun skulle kunna ske enskilt 

och ostört. Trost (2010) rekommenderar ur trygghetssynpunkt att intervjuerna bör ske på 

en plats där intervjun kan genomföras så ostört som möjlig och i en miljö där informanten 

kan känna sig trygg. De tre intervjuer som genomfördes i palliativa enhetens samtalsrum 

genomfördes där efter önskemål av informanterna på grund av att informanterna kände att 

de inte kunde prata fritt i hemmet utan att bli störda av sin svårt sjuke närstående.  

 

Den första intervjun genomfördes som en pilotintervju vilket informanten var informerad 

om, där intervjuguiden testades för att se om den besvarade studiens syfte. Syftet med 

pilotintervjun var även att intervjuaren skulle kunna bekantade sig med den tekniska 

utrustningen för inspelning av intervjun samt att ”komma in i rollen” som intervjuare. 

Pilotintervjun gav även möjligheten att testa om planerad tid för intervjuerna var hållbar 

(Henricson, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012). Insamlat datamaterialet 

från pilotintervjun visade att såväl procedur som intervjuguide fungerade väl och svarade upp 

till studiens syfte. Data från pilotintervjun inkluderades i resultatet efter att alla intervjuerna 

var utförda då pilotintervjun sågs hålla god kvalitet. Trost (2010) menar att insamlat material 

bör användas om det finns delar i materialet som går att använda. 
 

Intervjuerna inleddes med ett kort samtal om studien och information angående 

konfidentialiteten av det inspelade materialet samt uppskattad längd av intervjun. Detta för 

att skapa en avslappnad stämning i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) som menar 

att det är av vikt att inleda med ett kort samtal före intervjun, för att skapa en mer 

avslappnad atmosfär. Intervjuaren förvissade sig också över att den tekniska utrustningen 

spelade in samtalet. Därefter påbörjades intervjun med att intervjuaren ställe den inledande 

frågan ” Kan du berätta för mig, hur det är att vårda din närstående hemma?”. När det 

fanns behov ställdes följdfrågor för att få en mer berikad berättelse av informanten som 

exempelvis ”kan du berätta mer”. Intervjun avslutades med att informanten fick frågan 

”Finns det något du vill lägga till utifrån de frågor jag ställt till dig?”. Den frågan ställdes 

för att informanten skulle få möjlighet att samla sina tankar, fundera över det som berättats, 

något ytterligare som informanten ville tillägga och för att intervjun skulle avslutas på ett 

bra sätt (Henricson, 2013).   

 

Författaren hade ingen vårdrelation till informanterna, för att kunna skilja på rollen som 

sjuksköterska och intervjuare samt för att undvika osäkerhet hos informanten. Trost (2010) 

avråder intervjuer med personer som intervjuaren känner eftersom intervjun tenderar att bli 

dålig, vilket skulle innebär att datamaterialet blir dåligt. McConnell-Henry, James, 

Chapman och Francis (2009) menar att ett dåligt material kan uppstå om informanten 

upplever en osäkerhet i att kunna skilja på rollen som intervjuare och sjuksköterska. Det 

samma gäller för författarens roll som intervjuare och sjuksköterska. 

 

Deltagare  

 

I studien tillfrågades totalt 11 informanter som vårdade sin sjuke närstående i hemmet. 

Samtliga som tillfrågades uppfyllde inkluderingskriterierna, tre möjliga deltagare tackade 

nej av olika personliga skäl, som inte delgavs intervjuaren. Utifrån bortfallet valde 

intervjuaren att genomföra studien med åtta informanter. Med utgångspunkt av materialet 
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från de åtta intervjuerna framkom ingen ny information utifrån intervjufrågorna och 

följdfrågor som framfördes till informanterna. Trost (2010) anser att i kvalitativa intervjuer 

bör intervjuerna begränsas till fyra till åtta genomförda intervjuer. Motivet är att materialet 

inte ska bli ohanterligt och att intervjuaren inte får en överblick över viktiga detaljer som 

förenar eller som skiljer. Graneheim och Lundman (2004) anger att mängden data varierar 

beroende på komplexiteten i de fenomen som studeras och på kvalitén av data. Polit och 

Beck (2012) skriver att kvalitativ forskare bör reducera sin datainsamling och det kräver en 

balans mellan att vara kortfattad men innehållsrik och evidensbar i sina data. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att antalet intervjupersoner beror på syftet med studien. Är syftet 

att beskriva, kan nya intervjuer genomföras tills det når en mättnadspunkt, där fler 

intervjuer ger obetydlig ny kunskap.  

 

Datanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys har använts som analysmetod med en manifest ansats utifrån 

Graneheim och Lundman (2004), med syftet att identifiera likheter och skillnader i dess 

innehåll. Manifest ansats fokuserar forskaren på det som informanten berättar med egna 

ord och latent ansats innebär att forskare tolkar och kan då också abstrahera det något 

utifrån dennes egen tolkning.  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant med suckar, pauser och skratt, då det kan inverka på 

hur texten uppfattas (Graneheim & Lundman, 2004). Under hela analysprocessen fanns det 

transkriberade materialet att tillgå, texten lästes igenom och avlyssnades från ljudfilen för 

att säkerställa att texten skrivits ut korrekt.  

 

När all text var transkriberad, läste författaren igenom intervjuerna ett flertal gånger för att 

få en helhetsbild av textens innehåll. Därefter lästes texten mer omsorgsfullt med syftet 

nedskrivet på ett papper och texten markerades med olika färgpennor i meningsbärande 

enheter (Graneheim & Lundman, 2004). När den transkriberade texten var färgkodade, 

gjordes de meningsbärande enheterna kortare och kondenserades till en mening men som 

ändå behöll det grundläggande av ursprungsmeningen. Kondenserade meningarna gavs en 

kod av ett ord eller ett par ord som bedömdes beskriva meningens innehåll. Dessa koder 

delade upp materialet som i nästa skede sammanfördes i koder med likande innehåll i olika 

kategorier, som namngavs utifrån vad som speglade de olika kodernas riktning (Graneheim & 

Lundman, 2004). Dessa meningsbärande enheter, koder, kategorier som delade samma 

innehåll och hade ett samband med syftet i studien gjorde att textmaterialet blev mer 

hanterbart och representerar studiens resultat.  

  
I Tabell 1, visas exempel på meningsbärande enheter, kondenserad meningsbärande enheter, 

koder och kategorier utvunna ur textmaterialet.    
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Tabell 1. Exempel på analysarbetet 

 
INTERVJU MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

KONDENSERAD  

MENINGSBÄRANDE 

ENHET 

KOD KATEGORI 

4. När han blev sjuk fick vi 

frågan om han skulle 

vårdas i hemma med stöd 

av ASIH eller någon 

annanstans 

Frågan om vård i hemmet 

med stöd av ASIH eller 

annan plats? 

Vård i hemmet med 

stöd av ASIH:s 

sjuksköterska 

Vård i hemmet 

5. Svårt att somna, funderar 

mycket om nätterna då 

snurrar allting i huvudet 

värst om nätterna, nu vet 

jag att det kommer att ske 

han vet det själv också att 

det kommer hända 

Tankar och funderingar om 

nätterna som skapar oro 

med störd nattsömn 

oro Psykisk 

påfrestning 

1. Sjuksköterskan ser vad 

som behövs här hemma 

vid besöken, kan också 

ringa alla dagar hela 

dygnet. 

Behoven tillgodoses, 

tillgänglig sjuksköterska 

 

Identifiering av 

behov  

Omvårdnads-

stöd 

 

                         

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

I Kvantitativa studier används begrepp validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Motsvarande begrepp som används inom kvalitativa studier är trovärdighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet för att beskriva studiens trovärdighet enligt Graneheim och Lundman, 

(2004). Dessa begrepp har författaren tänkt på under hela forskningsprocessen. För att öka 

studiens trovärdighet bör urvalsgruppen vara bred i sin variation och detta görs genom att 

välja deltagare med olika erfarenheter. Ett brett urval ökar möjligheten till att belysa svaren 

på intervjufrågorna. Urvalet måste vara tillräckligt stort till det som ska studeras vilket kan 

variera från studie till studie (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att valet av tillvägagångsättet för insamling av 

data och mängden data är viktig för trovärdigheten för att besvara forskningsfrågan på ett 

trovärdigt sätt och det kan variera beroende på komplexiteten i det fenomen som studeras. 

Vidare skriver Graneheim och Lundman (2004) att det är svårt för författaren i själva 

analysarbetet att inte analysera materialet utifrån sin egen förförståelse och kunskaper och 

att författaren bör beakta detta under hela analysprocessen. Detta för att påvisa studiens 

trovärdighet. Polit och Beck (2012) skriver att överförbarheten innebär i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) bör författaren till studien beskriva noggrant studiens design, hur urvalet har gjorts 

samt hur analysprocessen gått tillväga. Därefter är det upp till läsaren att bedöma om 

studiens resultat är överförbart till andra grupper. 

 

Etiska överväganden 

 
Hur deltagarna behandlas är en central fråga inom forskningsetiken. I forskningsprocessen ska 

övervägande av nytta och risk ständigt pågå (Vetenskapsrådet, 2011). Inför studiens 

genomförande har nedanstående etiska övervägande gjorts.  

 



13 

 

Informationskravet omfattar tydlig information om studiens syfte till informanterna och att 

deltagandet i studien var frivilligt samt att deltagarna hade rätt att avbryta sitt deltagande, 

vilket uppfyller samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har utförts genom att ett 

utsänt informationsbrev (Bilaga I) till berörd verksamhetschef, informations brev till 

deltagarna (Bilaga II) och informerat samtycke (Bilaga III).  

 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer gällande konfidentialiteten är materialet i 

studien avidentifierat, har förvartas inlåst och resultatet som redovisats efter 

transkriberingen är avidentifierad. Intervjuerna spelades in med en ljudbandspelare, 

kodades från ett till åtta och märktes med make, maka, dotter eller son så enbart 

intervjuaren kan härleda intervjuerna tillbaka till deltagarna. Varje intervju laddades ned 

från ljudbandspelaren till intervjuarens dator och därefter raderades intervjun från 

ljudbandspelaren. Ljudfilen på datorn har varit lösenordskyddat och det transkriberade 

materialet har förvarats i en låsbar låda. Risken för känslor av olika slag i samband med 

intervjun som kunde uppkomma hos den intervjuade, hanterades genom att intervjuaren 

hade erfarenhet av att bemöta reaktioner på ett professionellt sätt och att kurator var 

vidtalad inför intervjuerna för att kunna vara till förfogande vid behov. 

 

Nyttjandekravet i studien innebär att insamlat material ska endast används för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Materialet kommer endast att användas till 

föreliggande studie och sparas tills arbetet är godkänd och klart. 

 

RESULTAT 
 

Analysen av data resulterade i att de olika meningsbärande enheterna kodades, utifrån sitt 

specifika innehåll, och bildade tolv koder. Efter vidare analys kunde dessa olika koder 

sammanföras i tre kategorier som presenteras i resultatet utifrån syftet. I det fall 

informanten har angivit ASIH är det synonymt med sjuksköterska.  

 

Vård i hemmet 

 

Vård i hemmet med stöd av ASIH:s sjuksköterska 

 

Närstående angav att de blev tillfrågade innan inskrivningen i ASIH, om de kunde tänka 

sig att vårda sin sjuke närstående i hemmet med stöd av sjuksköterska från ASIH. En 

förklaring till att närstående tog på sig rollen som vårdare var att de såg det som en uppgift 

att göra det och en annan förklaring var att de hade lovat varandra att deras närstående 

skulle få vara hemma tills döden inträffade. Samtliga ansåg att de gjorde något gott för den 

sjuke och att det skulle vara till nytta för dem själva när de skulle gå vidare i sitt liv efter 

sin närståendes död.  

 

”Hon är värd att passa och sköta och så här är livet just nu. När hon inte finns här 

mer, så har man gott samvete att man har gjort så gott man har kunnat. Tror att det 
blir lättare för mig då, när hon inte finns mer, jag nästan vet de.” (Nr, 1)  
 

Samverkan med ASIH 

 

Närstående angav att det kändes bättre när deras närstående blev inskriven i ASIH och de 

kunde mer lägga kraften, orken och fokus på den sjuke närstående. I stället för att behöva 

åka till akuten och sitta i många timmar och vänta på att få hjälp av sjukvården eller att åka 
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till vårdcentralen för att ta alla blodprover. Närstående beskrev att de upplevde att 

inskrivningen i ASIH underlättade vardagen och att det endast är en vårdaktör de behöver 

kontakta för att få hjälp och stöd. De berättar vidare att de känner mindre stress nu, när de 

kan ringa ASIH:s sjuksköterska, istället för att ta beslutet om de skulle åka in till 

akutsjukhuset, köra själva eller ringa efter ambulans. 

 
”Det har blivet mycket lättare nu när ASIH kommer hit och gör det istället.” (Nr, 3) 

 

Psykisk påfrestning 

 

Ansvar 

 

Närstående beskrev att de upplevde det som ett stort ansvar att vårda sin närstående i 

hemmet. Närstående berättade att de hade ansvar för hemmet med alla vardagsysslor samt 

ansvaret att hjälpa och stötta sin närstående med omvårdnaden. Administrationen av 

läkemedlen upplevdes som ett stort ansvar på grund av antalet läkemedel och att det var 

svårt att hålla isär de olika läkemedelen. Genomgående för alla närstående var att de kände 

ett stort ansvar för omvårdnaden, men samtidigt kändes det bra att hjälpa sin sjuke 

närstående.              

 

En närstående berättade att det var extra jobbigt på grund av att hon själv arbetar inom 

vården och möter svårt sjuka patienter. Hon upplever det som hon har huvudansvaret för 

sin sjuke närstående och att hon ensam får ta hela ansvaret utan hjälp från syskonen.  

 
”Det är ett stort ansvar men samtidigt har jag tagit på mig det ansvaret. Jag har valt 
så här, för att han ska kunna vara hemma.” (Nr, 4) 

 

Otillräcklighet 

 

Närstående beskrev vilken psykisk påfrestning det var att vårda en svårt sjuk närstående i 

hemmet och att de upplevde en känsla av otillräcklighet. Närstående berättade att 

upplevelsen av otillräcklighet kunde bero på att de var enda barnet eller att samtidigt som 

de skulle vara ett stöd för sin svårt sjuke närstående så skulle de räcka till för sina egna 

barn. Beskrivningen av otillräckligheten benämndes också som att närstående eventuellt 

inte kan klara av att vårda sin sjuke närstående ända fram till slutet i hemmet, på grund av 

att omvårdnaden kan bli för tung. 

 
”Försöker att stötta henne till 100 procent men ibland känner jag att jag inte räcker 
till, känner mig som ett gummiband.” (Nr, 2) 

 

Oro 

 

Genomgående var att samtliga närstående beskrev att de periodvis hade svårt att sova om 

nätterna, att många tankar och funderingar kom under natten och att detta skapade en oro 

hos närstående. Närstående beskrev även att de hade en oro inför nätterna på grund av att 

den sjuke behövde hjälp och vad kommer att hända under natten. Vaknar jag om han eller 

hon behöver hjälp med något. Denna upplevda oro kändes störst om natten. Närstående 

berättar att de vaknar med spänningar i hela kroppen och huvudvärk, som de relaterade till 

den oroliga nattsömnen och oron för sin närstående.  

 
”På natten sover jag några timmar och sedan vaknar jag och kan inte somna om 
igen. Det kommer för mycket tankar, försöker slappna av men nej.” (Nr, 5) 



15 

 

 

Det berättades om rädslan och oron för sin sjuke närstående och att inte veta från den ena 

dagen till den andra vad som kommer att hända eller ske. Närstående oroar sig för hur de 

ska finna kraft för att orka hela vägen fram tills deras sjuke närstående avlider. Vissa dagar 

beskriver närstående att de klarar de det bättre och andra dagar klarar de det sämre. En 

farhåga som närstående berättade var att de var införstådda med vad som kommer att 

hända men inte vad som kommer att inträffa den sista tiden i livet. Hur lång tid kommer 

det att ta, vad kommer att hända på vägen fram tills döden inträffar, hur kommer ”jag” att 

reagera då och hur kommer det att bli efteråt.  

 
”Min största farhåga är hur ska jag ta det, hur kommer jag att reagera…” (Nr, 7)  
 
”Jag vet vilket håll det går på, känner mig psykiskt stark men det kommer säkert när 
allt är över.” (Nr, 5) 

 

Omvårdnadsstöd  

 

Identifiering av behov 

 

Närstående berättar att sjuksköterskorna, som kommer hem till dem ser vilket stöd som 

behövs i hemmet. De var nöjda med den vården som gavs till sin sjuke närstående genom 

att de fick hjälp med att tillgodose den sjukes behov och att olika hjälpmedel, som 

underlättade för den sjuke, även underlättade för dem som vårdgivare.  

 
”Sjuksköterskan ser vad som behövs här hemma för att underlätta för mig. Får hon 
hjälpmedel så är det även hjälpmedel för mig.” (Nr, 1) 

 

Bekräftande 

 

I berättelserna framkom det att närstående upplevde ett bra bemötande och förståelse samt 

att ASIH:s sjuksköterskor uppmärksammar deras situation genom att de blev tillfrågade 

hur de har det eller hur de mår. Av berättelserna framkom att de upplevde en omtanke om 

dem, en klapp på axeln, eller ett vänligt ord, som gjorde att närstående kände sig sedda, 

hörda och bekräftade, vilket gav stöd. Genom detta beskrevs sjuksköterskorna som 

professionella och duktiga. 

 
 ”De ser mig, lyssnar och bekräftar mig, det känns jätte bra.” (Nr, 8) 

 

Stödjande samtal 

 

Närstående berättade att de märker att sjuksköterskorna har olika personligheter, en del 

kommer och gör vad som ska göras, andra är mer öppna i sitt samtal, men närstående 

beskrev ändå att de hade full tillit till alla sjuksköterskor som kom till deras hem. 

 

Närstående berättade att de upplevde att sjuksköterskorna tar sig den tid som behövs vid 

varje besök, att det finns tid för stödjande samtal om det behövs och att det finns utrymme 

för skoj och skämt för att lätta upp tillvaron. Närstående beskrev även att sjuksköterskorna 

uppmärksammar och informerar om att det finns en kurator som de kan förmedla en 

kontakt till, om det önskas.  
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”Den tiden ni lägger ner är helt fantastiskt kommer hit och sitter ner och pratar lite är 
inte bara in och iväg igen utan här och nu hela tiden, man märker snabbt att 
sjuksköterskan är för hela familjen.” (Nr, 3) 
 

Trygghet 

 

En trygghet som samtliga närstående angav var att sjuksköterskan kom på veckobesök med 

en bestämd dag var vecka och emellanåt behövdes det besök av sjukköterskan flera gånger 

i veckan. Närstående berättade också att det känns tryggt att de alltid kan ringa och nå en 

sjuksköterska, vilken tidpunkt som helst på dygnet. Antingen kommer sjuksköterskan på 

ett hembesök eller ger råd och stöd per telefon. Närstående upplever inte att det finns 

någon fråga som är för liten att ställa till sjuksköterskan vid samtalen eller att 

sjuksköterskan är oäven till att komma då det upplevs av närstående att de behöver stöd 

eller hjälp. Närstående berättade att bara vetskapen om att alltid kunna nå en sjuksköterska 

genom ett telefonsamtal inger trygghet och ett lugn i vården av sin sjuke närstående i 

hemmet.  

 
”Det stödet som man behöver som vi har fullt ut är, jag kan ringa och säga nu är det 
si och så, antingen kan jag få råd per telefon vad jag ska göra eller kommer ni. Det 
är värt hur mycket som helst.” (Nr, 4)  
 

Ingen avsaknad av stöd  

 

Närstående upplevde inte att de saknade något specifikt stöd från sjuksköterskan. De hade 

aldrig reflekterat över det, utan de berättar att de får det stöd som de behöver här och nu. 

Närstående förlitade sig på sjuksköterskans yrkeskicklighet och att de var nöjda med 

vården som gavs genom att den sjukes behov tillgodosågs. Närstående berättade att det 

viktigaste är att sjuksköterskan inom palliativa vården ger den vård- och omsorg som 

behövs till den sjuke så att han eller hon ska må så bra som möjligt i hemmet och att det 

inger trygghet med minskad oro för närstående som vårdgivare. Närstående berättade att 

det inte hade fungerat att vårda den sjuke närstående i hemmet om det som berättats ovan 

inte fungerat eller funnits. 

 
”Har inte tänkt på om det är något stöd som jag saknar från sjuksköterskan. Har 
aldrig känt att jag saknar något. Det viktigaste för mig nu är att mamma får den hjälp 
hon behöver av er.” (Nr, 7) 
 
”Jag saknar inget stöd från sjuksköterskan, betyder att jobbet är fullt ut liksom från 
sjuksköterskan.”(Nr, 3) 

   

Behov av ansvarig sjuksköterska 

 

Närstående framförde att det är många sjuksköterskor som kommer till hem till dem och 

när de har träffat de flesta sjuksköterskorna så kändes det skönt att möta ett bekant ansikte. 

När det var samma sjuksköterskor som kom mer regelbundet kändes det bäst, för då blev 

det mer kontinuitet och det blev lättare att prata om saker och ting.  

 
”Har lärt känna en del av sjusköterskorna och så och det upplever jag som lättare 
när det är en som kommer man känner och det tror jag även att han känner att det 
känns bra. Då lär sjuksköterskan känna den som är sjuk och närstående bättre.”  
(Nr, 4)    
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En närstående uppgav att om det hade funnits en ”mentor” för den sjuke, så hade det 

underlättat. Till exempel en sjuksköterska som hade haft ett mer övergripande ansvar, som 

närstående lättare skulle kunna prata om sina egna känslor och upplevelser. Närstående 

berättar att det är så många sjuksköterskor som kommer till hemmet och att det då kan vara 

svårt för att öppna sig i ett samtal. Om någon hade huvudansvaret så hade tillit och tilltro 

lättare kunnat byggas upp. Närstående tror att deras kultur gör det svårt att inte kunna visa 

sina känslor eller prata om dem. Familjen har aldrig visat sig ledsna inför varandra eller 

pratat om den svåra situation de befinner sig i med en sjuk närstående och en förväntad 

kort överlevnad 

 
”Jag hade vågat visa, öppnat mig mer. Nu biter jag ihop istället. Det är jobbigt att 
hålla tillbaka sina känslor.” (Nr, 2) 

 

Stöd från omgivningen 

 

Ett viktigt stöd som berättades av närstående var att om de inte hade fått stöd och hjälp av 

sina barn, barnbarn, syskon eller vänner hade situationen varit mer betungande att klarar av 

själva. Stödet och hjälpen som de fick av sina närstående var att de blev avlösta ibland för 

att få lite egen tid samt med vissa sysslor i hemmet och att dela den psykiska bördan. Två 

närstående angav att barnen inte kan vara hemma ständigt och hjälpa till. Närstående hade 

även funderingar kring, att det hade varit bra att träffa andra närstående i samma situation 

för att byta erfarenheter och stödja varandra men samtidigt kom det fram att de eventuellt 

inte hade orkat. 

 
”Töserna [döttrarna] är så snälla och duktiga, de handlar och lagar mat och kommer 
hem och hjälper till med henne.” (Nr, 1) 

 
”Vänner kommer och sitter ner en stund, hjälper mig med något om det behövs.” 
(Nr, 6) 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 

Valet av metod 

 

Valet av kvalitativ design med intervjuer bedömdes vara lämpad eftersom syftet var att 

beskriva närståendes situation och behov av stöd från sjuksköterskan inom palliativ vård, 

vid vård av en svårt sjuk närstående i hemmet. Intervjuer ansågs passa bäst eftersom 

informanterna utifrån sina upplevelser och erfarenheter skulle beskriva de viktigaste 

aspekterna i deras vardag samt att följdfrågorna som ställdes till informanterna var till för 

att fortsätta beskriva eller förtydliga berättelsen. Den kvalitativa metoden är särskilt väl 

lämpad som grund för utforskande av upplevelser (Polit & Beck, 2012). I kvalitativa 

intervjuer kan intervjuaren inrikta sig på informantens berättelse, för att förstå helheten i 

deras vardagsliv (Kvale & Brinkman, 2009; Polit & Beck, 2012). Med vald metod kunde 

intervjuaren inrikta sig på informanternas berättelser, för att fånga upp deras olika 

uppfattningar med stöd av intervjuguiden och tillförsäkra sig om att samma frågor ställdes 

till samtliga informanter (Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkman, 2009; Polit & 

Beck, 2012). På det sättet, kunde intervjuaren få ett rikare innehåll beskrivet av närståendes 

upplevelser eller erfarenheter av att vara närstående som vårdgivare till en svårt sjuk 

närstående. Ingen av informanterna motsatte sig att intervjuerna bandinspelades. 
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För att få ett mer utvidgat svar på intervjufrågorna valde författaren semistrukturerade 

intervjuer med följdfrågor för att det gav informanterna möjlighet till att prata fritt, men 

även för att tillförsäkra sig om att samma frågor ställdes till samtliga informanter. 

Följfrågor ställdes när berättelsen behövdes göras rikare i sitt innehåll (Henricson, 2013; 

Polit och Beck, 2012). Med studiens valda semistrukturerade intervjufrågor fick författaren 

svar på önskade frågor, men mängden svarsdata kunde inte förutses. Polit och Beck (2010) 

menar att intervjuarens roll är strukturerad, men informantens är inte strukturerad. När 

svaren på intervjufrågorna blev för utvidgade, fick författaren till studien ställa en följd 

fråga exempelvis ”hur menar du” för att få tillbaka informanten till ursprångsfrågan. Polit 

och Beck (2012) anger att i kvalitativa studier måste data reduceras och det kräver en 

balans i att vara koncis med behovet att förbli rik och evidensbar i sina data.     

 

Ett annat val av metod i studien, kunde varit att lämna ett frågeformulär till närstående för 

att kartlägga deras behov av stöd från sjuksköterskan inom palliativa vård. Ett sådant 

metodval kunde möjligtvis tagit fram en större generaliserbarhet men ses inte kunnat 

presenteras samma djupa information som gavs vid intervjuerna. 

 

Urval 

 

Genom att använda sig av ett strategiskt urval, skapade intervjuaren förutsättningar för att 

få svar på sina intervjufrågor och syftet i enlighet med (Henricson, 2013; Olsson & 

Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012).  Studiens strategiska urval minimerade risken för att 

exkludera någon med en rik beskrivning utifrån intervjuguiden.  

 

För att skapa en så stor variation i urvalet som möjligt, tillämpade författaren strategiskt 

urval genom att närstående som valdes in i gruppen hade olika bakgrund, man/kvinna och 

var i varierande åldrar. Valet gjordes för att få fram en grupp informanter, som kunde ge en 

informationsrik och berättande beskrivning av deras situation och behov av stöd från 

sjuksköterskan inom palliativ vård. Exklusionskriterien att ingen informant skulle omfattas 

av insatser enligt socialtjänstlagen gjordes för att närstående enbart skulle erhålla stöd av 

sjuksköterskan inom palliativ vård. Studiens inklusions- och exklusionskriterier 

begränsade urvalet av deltagare. Vid tidpunkten för urvalet av deltagare till studien hade 

många patienter, som var inskrivna i de palliativa teamen kommunala insatser enligt 

socialtjänstlagen. Detta begränsade urvalet av närstående då det gäller kön och ålder, vilket 

medförde att det inte blev en jämn könsfördelning. I studien hade det varit önskvärt med en 

yngre ålderskategori än 40 år, för att möjligen erhålla andra aspekter på behovet av stöd.   

 

Könsfördelningen av studiens åtta närstående, var fem män och tre kvinnor som var i 

åldern 40 till 75 år. Författaren finner det inte troligt att detta har påverkat beskrivningarna 

från närstående. Fastän det inte var en jämn könsfördelning i urvalsgruppen så anser 

författaren att det kom fram berikande och utförliga berättelser, vilket kan ses som att 

antalet närstående i studien och att mängden data att analysera var tillfredsställande.  

 

Datainsamling  

 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att kvalitativa forskningsintervjuer förutsätter en 

kunskap hos intervjuaren om det undersökta i studien. Författaren till studien har åtta års 

klinisk erfarenhet av att vårda patienter på en specialiserad palliativ vårdenhet med närhet 

till närstående. Av ovanstående anledningar ansågs metoden med intervju lämplig för 
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föreliggande studie. Studiens författare saknar tidigare erfarenhet av att intervjua vilket 

medför en begränsning och det kan inte uteslutas att otillräcklig intervjurutin har påverkat 

det färdiga resultatet. Författaren har en lång erfarenhet av att samtala med närstående. 

Erfarenheten underlättade för författaren att skilja på vårdrelation och intervju. Vid 

intervjuerna använde författaren privata kläder för att undvika osäkerhet för informanten, 

att kunna skilja på rollen som intervjuare och sjuksköterska. Det samma gäller för 

författarens roll som intervjuare och sjuksköterska (McConnell-Henry, James, Chapman & 

Francis, 2009). På detta sätt så minimerades risken att intervjun skulle utvecklas i riktning 

mot att bli dålig, vilket skulle innebär att datamaterialet blir dåligt (Trost, 2010). 

McConnell-Henry, James, Chapman och Francis (2009) menar att ett dåligt material kan 

uppstå om informanten upplever en osäkerhet i att kunna skilja på rollen som intervjuare 

och sjuksköterska. Det samma gäller för författarens roll som intervjuare och 

sjuksköterska. För att ytterligare uppväga detta hade författaren en ständig kontakt med 

handledaren, för en fortlöpande återkopling om styrkor och svageter. En intervjuguide 

(Bilaga IV) skapades för att öka förutsättningar för att intervjuerna skulle hålla likvärdig 

nivå. Intervjuguiden ansågs ge struktur, stöd och fokus i intervjun samt fungerade även 

som en garanti för att samtliga frågeområden avhandlades i intervjuerna. Författaren 

upplevde att säkerheten i rollen som intervjuare ökade med antalet intervjuer. 

 

Val av plats och tidpunkt för intervjuer påverkar intervjuernas kvalité och resultat enligt 

Polit och Beck (2012). För att skapa en avspänd och bekväm intervjusituation inledde 

intervjuaren med ett kort samtal med intervjupersonerna, som skapade förutsättningar för 

en avspänd intervjusituation samt att få informanten att tala fritt. Detta för att möjliggöra 

en så berikande beskrivning som möjligt av informanterna (Kvale & Brinkman, 2009). 

Studiens intervjuer genomfördes i informanternas hem eller i palliativa enhetens 

samtalsrum enligt informanternas önskemål. Detta för att intervjuerna skulle kunna ske 

ostört och framför allt för att informanterna skulle känna sig trygga. Författaren till studien 

upplevde ingen skillnad på informanternas sätt att svara på frågorna oavsett var 

intervjuerna genomfördes. Samtliga informanter svarade lugnt och sakligt på 

intervjufrågorna med eftertänksamhet. Trost (2010) rekommenderar ur trygghetssynpunkt 

att intervjuerna bör ske på en plats där intervjun kan genomföras så ostört som möjlig och i 

en miljö där informanten kan känna sig trygg. Alla intervjuer genomfördes ostört och i en 

för informanterna vald och trygg miljö.  

 

Syftet med att genomföra en pilotintervju var att testa om intervjuguiden svarade på 

studiens syfte, för att intervjuaren skulle testa tekniskutrustning, tidsåtgång och rollen som 

intervjuaren. Henricson (2013), Kvale och Brinkmann (2009), samt Polit och Beck (2012) 

menar att en pilotintervju ger intervjuaren möjligheten att testa om planerad tid för 

intervjuerna var hållbar. Pilotintervjun visade att första frågan i intervjuguiden inte svarade 

upptill syftet. Författaren valde att behålla frågan och omformulera studiens syfte då det 

upplevdes att det inte går att fråga om vilket stöd närstående önskar utan att förstå hur de 

har det.   

 

Varje intervju avslutades med att intervjuaren ställde frågan ”Finns det något du vill lägga 

till utifrån de frågor jag ställt till dig?”. Frågan ställdes för att informanten skulle få 

möjlighet att samla sina tankar, fundera över deras berättelse, något ytterligare som 

informanten ville tillägga och för att intervjun skulle avslutas på ett bra sätt (Henricson, 

2013). På detta sätt kunde intervjuaren möjliggöra för informanten att samtala om något 

som eventuellt hade kommit upp under intervjun. 
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Deltagare 

 

Åtta deltagare kan anses vara få i en studie. Valet att avsluta datainsamlingen vid åtta 

informanter, grundade sig på att ingen ny information tillkom utifrån intervjufrågorna och 

följdfrågorna. Datainsamlingen upplevdes som mättat och de beskrivningar som kom fram 

under intervjuerna var tillfredställande (Polit & Beck, 2012). Intervjuer med en kvalitativ 

ansats bör begränsas till fyra till åtta för att materialet inte ska bli ohanterligt (Trost, 2010). 

Författaren anser inte att resultatet hade påverkats om det hade intervjuats fler närstående, 

på grund av att det under datainsamlingen framkom jämförbara berättelser från 

informanterna. Enlighet Kvale och Brinkmann (2009) är valet av antal informanter 

beroende av studiens syfte och är syftet att undersöka, så kan nya intervjuaer göras tills det 

uppnås en mättnadspunkt, där fler intervjuer ger obetydligt ny data.  

 

Datanalys 

 
All transkriberad intervjumaterial har funnits att tillgå under hela analysen som stöd om 

författaren upplevt en osäkerhet vid kondensering av meningsbärande enheter, vid formulering 

av koder och kategoriseringen. Vid osäkerhet har författaren gått tillbaka till det transkriberade 

materialet och läst om intervju materialet för att få en bättre förståelse av helheten. Författaren 

har under hela processen vägt varje meningsbärande enhet mot originaltexten, för att få den 

kondenserade texten att överensstämma med informantens berättelse. Detta för att ingen text 

skulle exkluderas vid analysen. I analysen kunde de meningsbärande enheterna kodas utifrån 

sitt innehåll i tolv olika koder. Dessa sammanfördes sedan i tre olika kategorier. Graneheim 

och Lundman (2004) anger vid kategoriseringen får inte viss text av misstag eller medvetet 

exkluderas eller ovidkommande data inkluderas, då menar Graneheim och Lundman (2004) att 

det kan sänka studiens vetenskaplighet. Tillsammans med datas kvalitet och författarens 

kunskap så sågs analysen genomföras tillfredställande på detta sätt. Möjligen hade koder 

kunnat sammanföras i subkategorier, men de olika koderna genererade på ett bra sätt de olika 

kategorierna som ses spegla intervjuernas innehåll och svara på syftet. 

 
Graneheim och Lundman (2004) menar att intervjumaterialet som analyseras innehåller många 

betydelser, vilket innebär att en viss form av tolkning kan ske av den som genomför analysen. 

Författaren valde manifest ansats för att kunna fokusera i analysen på det som informanten 

berättade. Graneheim och Lundman (2004) menar att en kvalitativ innehållsanalys kan 

användas av en oerfaren omvårdnadsforskare i och med att den har olika svårighetsnivåer. 

Intervjuaren till studien saknar tidigare erfarenhet av intervjuer, vilket innebär en begränsning. 

Det kan inte uteslutas att bristen på rutin har påverkat det färdiga resultatet. I och med att en 

manifest ansats valdes har författaren fokuserat på det som informanterna berättade och 

haft i åtanken sin förförståelse till det som informanterna beskrivit utifrån intervjufrågorna, 
några bevis för att så har skett finner författaren inte stöd för. Avsikten var, under hela arbetets 

gång, att på ett ärligt och pålitligt vis beskriva informanternas berättelse, förförståelsen 

beaktades så långt detta var möjligt.  

 

Vid genomförandet av studien pågick en kontinuerlig reflektion kring hur resultaten skulle 

kunna påverkas av att författaren själv var verksam som sjuksköterska inom den 

specialiserad palliativ vårdenhet där intervjuerna genomfördes och hur detta skulle komma 

att påverka informanterna. Fastän intervjuaren inte hade någon vårdrelation till deltagare, 

så fanns en farhåga att det framkom till informanten att intervjuaren arbetade kliniskt på 

den specialiserad palliativ vårdenhet, där deras sjuke närstående var inskriven. Efter att 

intervjuerna genomförts upplever författaren till studien att samtliga närstående talade fritt 

och öppenhjärtigt vid intervjusituationen. Avsikten var, under hela arbetets gång, att på ett 
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noggrant sätt beskriva närståendes berättelser i frågorna. Författarens förförståelse 

beaktades under hela analysarbetet, samtidigt kan förförståelse fungera som ett positivt 

värde då den bottnar i en kunskap om den vardag de intervjuade svarar utifrån (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

I studien har författaren beskrivit tillvägagångssättet av metod, urval, datainsamling och 

datanalys. Genom detta ökas trovärdigheten i studien enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Graneheim och Lundman (2004) framhåller värdet av att finna de lämpligaste 

meningsbärande enheterna under analysarbetet. Samtid bör inte de meningsbärande 

enheterna vara förlånga, då de kan de tolkas på flera olika sätt och inte för korta, då de kan 

splittra texten. Detta har författaren försökt att balansera i föreliggande studie.  

 

Intervjuerna och det transkriberade materialet kodades enhetligt vid alla intervjuerna, så att 

neutraliteten kunde hållas (Graneheim & Lundman, (2004) och Trost, (2010). Under hela 

analysarbetet har författaren strävat efter att låta texten tala sitt eget språk och varit 

medveten om sin egen förförståelse och kunskaper i området som studerats. Författaren har 

kontinuerligt reflekterat över sin förförståelse inom ämnet och kunskaper under hela 

analysprocessen. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är mycket svårt att inte 

analysera materialet utifrån den egna förförståelse och kunskap och att författaren måste 

vara medveten om detta under hela analysarbetet.  

 

Inom kvalitativ forskning är överförbarheten många gånger svår att styrka. Istället strävar 

kvalitativa metoder efter att finna förståelse för, i vilka sammanhang de funna fenomenen 

kan förväntas visa sig på liknande sätt (Polit & Beck, 2012). Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att om det finns ett intresse för generaliserbarheten i studiens intervjuresultat bör 

frågan ställas, om den kunskap som producerats är överförbar till andra relevanta 

situationer. Trost (2010) anser att resultatet i studien är giltigt om intervjufrågorna svarar 

på det som intervjuaren avsett att beskriva. Författaren anser att studiens intervjufrågor 

svarade på studiens syfte.  

 

För att öka trovärdigheten i studiens resultat är det viktigt att samma frågor ställs till alla 

deltagare, samtidigt som intervjuerna är utvecklande och kan leda till att nya frågor kan 

ställas under intervjun (Graneheim & Lundman, 2004). För att försäkra tillförlitligheten i 

studien ställdes intervjufrågorna på samma sätt, frågorna avsågs mäta samma sak och 

intervjuerna var likartade för alla. Valet av deltagare med olika erfarenheter och åldrar 

ökade möjligheten till att klarlägga forskningsfrågan. Kvalitativa intervju studier strävar 

efter att få veta vad informanten menar, uppfattar eller upplevelsen av ett fenomen i 

enlighet med Trost, (2010). Författaren till föreliggande studie har tagit med citat från 

intervjuerna för att försöka stärka trovärdigheten i resultatet. Polit och Beck (2012) menar 

att citat från intervjuerna förstärker trovärdigheten. 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att tillförlitligheten i studien innefattar frågan om 

överförbarheten, i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra förhållanden. För 

att underlätta överförbarheten är det värdefullt att en klar beskrivning av urvalsgrupp, 

datainsamling och analysprocess finns beskrivet. För att öka överförbarheten har 

författaren försökt att ge en klar bild av urvalsgruppen, genom att beskriva vilka deltagare 

som inkluderades, vilka som exkluderades, beskriva datainsamlingens tillvägagångsätt och 

analysprocessen.  
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I studie har en liten urvalsgrupp ingått, så det är inte helt rimligt att generalisera över en 

vidare grupp, men studien kan vara giltig även för andra urvalsgrupper. Med tanke på det 

resultat som studien påvisat anser författaren att metodvalet var motiverat. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det är läsaren som får avgöra om studiens resultat är överförbart 

till andra likartade urvalsgrupper.  

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet beskrev åtta närstående genom berättelser, sina erfarenheter av att vårda en 

svårt sjuk närstående i hemmet och deras behov av stöd från sjuksköterskan inom palliativ 

vård. Av studiens intervjumaterial framkommer inget specifikt behov av stöd. Analysen 

har lyft fram några genomgående ämnesområden; Vård i hemmet, psykisk påfrestning och 

omvårdnadsstöd.  

 

Vård i hemmet  

 

Närståendes beskrev att de blev tillfrågade om att vårda sin sjuke närstående i hemmet och 

att detta genomgående var tillfredställande, för att de gemensamt beslut att deras 

närstående skulle få vara hemma tills döden inträffade. Benzein et al. (2012) menar att 

vårdandet av en sjuk närstående är grundat i kärlek och främst kärleken till en 

medmänniska. Närstående i sin roll som vårdgivare anstränger sig att skydda och ta hand 

om den sjuke närstående. Wennman och Tishelman (2002) skriver att en anledning till att 

närstående tar sig an rollen som närstående vårdare är att det är förenat med ett löfte till 

den sjuke att få vårdas i hemmet. Det kan även vara som Wallerstedt (2012) menar att 

närstående har en möjlighet till att ”betala tillbaka” för något tidigare i livet eller att 

närstående försöka bevara ett normalt familjeliv. Ett önskemål om att få vårdas hemma kan 

relateras till att det är av vikt för den sjuke att få avlida på en plats där det känns mest 

tryggt (Browall, Melin-Johansson, Strang, Danielson & Menoch, 2010; Karlsson & 

Berggren, 2011; Mitty & Flores, 2009).   

 

Närstående beskrev även att detta beslut skulle komma att kännas bra när de skulle gå 

vidare i livet efter att den sjuke närstående avlidet. Edwards et al. (2012) beskriver, att när 

patienten vårdades enligt egna önskemål i hemmet med närstående som vårdgivare och en 

fridfull död inträffade, så upplevde närstående att patienten dog med värdighet och på egna 

villkor i sitt hem. Detta gjorde det möjligt för närstående att se tillbaka på döden av en 

familjemedlem utan ånger. Wallerstedt (2012) beskriver att närståendes känsla av 

tillfredställelse och tacksamhet över att fått vara tillsammans med den sjuke kan bidra till 

en ökad insikt om sig själv och den sjuke, skapa en mening och få ett avslut.   

 

Samtidigt beskrev närstående som vårdgivare att de kände en lättnad och att stressen blev 

mindre när den sjuke blev inskriven i ASIH. Inskrivningen i ASIH underlättade vardagen 

för dem, genom att det endast var en vårdaktör de behövde ringa till för att få stöd och 

hjälp och på samma gång slippa åka ut och in på akutsjukhuset. Patienterna kan hamna i 

situationer där de ”åker ut och in” på sjukhus, får inte det stöd och den information som 

behövs för att kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv, i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2013a). I genomförd studie framkom att närstående uppfattade sig som 

vårdgivare, men kände stöd från ASIH, som var fullt tillräckligt för att klara av att vårda 

sin svårt sjuke närstående. Vilket ligger i linje med resultatet i Wennman-Larsen och 

Tishelmans (2002) studie att närstående beskrev sig som den person, som i första hand 

hade ansvaret för omsorgen för sin döende närstående. Närstående skildrade 



23 

 

vårdspersonalen som konsulter vid sjukdomsrelaterade problem och på så sätt optimerades 

vården. Beck-Friis och Strang (2005) skriver att närstående som vårdgivare i hemmet allt 

som oftast är en förutsättning för att den sjuke ska kunna få sin önskan uppfylld om att 

tillbringa sin sista tid i hemmet. Socialstyrelsen (2013b) menar att ett avgörande för att det 

ska fungera exempelvis är tillgång till stöd, kvalificerad personal, och närståendes 

inställning till att vården bedrivs i hemmet (Socialstyrelsen, 2013b). Karlsson och 

Berggren (2011) skriver att i de flesta fall är den sjukes familj som inte önskar att vården 

ska ske i hemmet på grund av oron för vårdens säkerhet och närvaron av vårdpersonalen. 

För att minska den känslan för familjen, är det av vikt att familjen är välinformerade, att de 

upplever en meningsfullhet med att delta i vården av den sjuke och att detta bygger på 

förtroende och tillit som vårdpersonalen skapar mellan sig och familjen. Detta uppnås 

genom respekt, öppenhet, uppriktighet, bekräftelse och samarbete. Edwards et al. (2012) 

konstaterar att det krävs en rätt personkombination av närstående och vård- och 

omsorgspersonal för att en fungerande vård i hemmet ska kunna etableras.     

 

Psykisk påfrestning 

 

Gemensamt för alla närstående var att de beskrev en psykisk påfrestning i att hjälpa och 

stötta sin sjuke närstående i hemmet. Johansson (2007) skriver att när någon närstående 

drabbas av en sjukdom så får det följder för alla som står den sjuke nära. Närstående 

beskrev att de upplevde det, som en tung börda, att det var ett stort ansvar att ha ansvar för 

både hemmet och den sjukes behov av omsorg och ansvaret för läkemedel. Vilket ligger i 

linje med resultatet i Wells, Cagle, Bradley och Branes (2008) studie, där det framkom att 

närstående som vårdgivare kände att de hade huvudansvar för att bemöta den sjukes behov 

av omvårdnad, handa läkemedel och ge den sjuke stöd i dennes situation. Fanns tid över 

blev det egen tid för närstående, men det viktigaste var att tillgodo se den sjukes behov 

framför sina egna (Wells et al., 2008). Närstående beskrev en oro för hur de skulle orka 

hela vägen fram tills döden inträffade.  Samtliga närstående hade i omgångar svårt för att 

sova om nätterna, som var orsakade av att det var många tankar och funderingar om att den 

sjuke behövde deras hjälp om natten. I studien Wells et al. (2008) fastställs det att en viktig 

bit för närstående som vårdgivare var att de ville visa sig starka inför sin svårt sjuke 

närstående, att de negativa tankarna och känslorna kom om nätterna. Benzein et al. (2012) 

och Wallerstedt (2012) skriver att vårda en svårt sjuk närstående kan vara både psykiskt 

och fysiskt krävande och kan bidra till sömnlöshet, oro, utmattning, depression, 

familjekonflikter och funderingar över framtiden.  

 

Närstående beskrev även en rädsla och oro att inte veta från den ena dagen till den andra, 

men samtidigt var de införstådda med vad som kommer att hända och ske. De beskrev 

också en oro, en osäkerhet över hur de kommer att reagera och hur det kommer att bli 

efteråt. Resultatet i föreliggande studie ligger i linje med resultaten i studierna av Grant et 

al. (2013) och Wennman-Larsen (2007) och Wennman-Larsen och Tishelman (2002) att 

närstående som vårdgivare upplever en hög emotionell stress, att stressen påverkar 

närståendes dagliga liv och en försämring i deras psykiska välbefinnande. Vilket tydliggör 

att omvårdnadsansvaret är betungande och innebär svårigheter att finna nya strukturer i 

vardagen (Grant et al., 2013; Wennman-Larsen, 2007; Wennman-Larsen & Tishelman, 

2002).  Att vara närstående vårdgivare innebär en livsförändring i familjens vanliga 

struktur och förlopp, exempelvis att närstående flyttar in till den sjuke eller omvänt och 

detta kan innebära för närstående som vårdgivare att få lämna sin egen familj under 

sjukdomstiden (Wells et al., 2008). Närstående balanserar sina egna behov gentemot 
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behoven som den sjuke har. Detta sker genom ett valt omstrukturerat liv av närstående som 

vårdgivare (Aber et al., 2013; Wells et al., 2008).  

 

Närstående upplevelse vid vård av en svårt sjuk närstående i hemmet innebär ofta en 

psykisk påfrestning där de önskar att deras sjuke närstående får det så bra som möjligt den 

sista tiden i livet. Det möjligt att närstående upplever skuld och skam. Skuld känslorna 

fokuserar på det som görs för den sjuke närstående och innefattar ångest, samvetskval över 

det som gjorts eller inte gjorts. Skammen har fokus på den negativa innebörden av 

situationen och dessa känslor påverkar den närstående själv. De mest privata känslor en 

människa kan uppleva är känslan av skam och skuld (Werkander Harstäde, 2013). 

Werkander Harstäde (2013) skriver, görs denna identifiering hos närstående av upplevd 

skuld och skam kan det i förlängningen innebära att sorgearbetet underlättas. Det är inte 

självklart att närstående tar upp dessa känslor med sjuksköterskan, utan sjuksköterskan bör 

vara öppen för närståendes existentiella känslor. Ger sjuksköterskan kunskapen till 

närstående att dessa känslor är normala, så har det möjligheter till att hjälpa närstående att 

se att känslorna är normala och förståliga reaktioner (Werkander Harstäde, 2013).     

 

 I och med att den palliativa vården är inriktad på att stödja såväl den sjuke som 

närstående, genom familjecentrerad omvårdnad, skapas bättre förutsättningar för 

närstående att klara av sin svåra situation (Hudson & Aranda, 2013). En bristande 

kommunikation försvårar en familjecentrerad omvårdnad. Generellt har sjuksköterskor 

kunskap och kompetens utifrån palliativa vårdens hörnstenar, som är grunden för 

familjecentrerad omvårdnad. I studien av Wilkinson et al. (2008) anger att det finns ett 

antagande att sjuksköterskor generellt har kunskap och kompetens att bedöma fysiska, 

psykiska, sociala och andliga frågor eller behov som patienten och familjen har. 

Utvärderingen visade att sjuksköterskan har kunskap och kompetens att bedöma fysiska, 

psykiska, sociala och andliga frågor eller behov. Det fanns en fanns en brist i kompetensen 

att kommunicera, som försvårade kontakten med patienten och familjen.  

 

Omvårdnadsstöd  

 

Vid vård av en svårt sjuk i hemmet av närstående som vårdgivare är det av vikt att lyssna 

på närstående, vad de själva vill, vad de kan och vad de orkar med (Socialstyrelsen, 2006; 

SOU, 2001).  

 

Närstående beskrev att sjuksköterskan ser vilket stöd som behövs i hemmet och att det var 

stödet i den sjukes omvårdnad, som närstående ansåg viktigast. Fick den sjuke stöd och 

hjälp från sjuksköterskan så var närstående nöjda, för att det samtidigt underlättade för 

närstående som vårdgivare. Närstående berättade att sjusköterskan uppmärksammade även 

deras situation och att de upplevde att omtanken om dem gav stöd, att de blev sedda, hörda 

och bekräftade.  

 

Edwards et al. (2012) menar att en tydlig kommunikation och konsekvent stöd av vård- 

och omsorgs personal minskade närståendes ångest och spelade en mycket viktig roll i 

närståendes förmåga att känna sig trygg i sin roll, som närstående vårdgivare till en svårt 

sjuk närstående. Närstående ansåg att sjuksköterskorna tog sig den tiden som behövdes vid 

varje besök. Behövdes det tid för stödjande samtal så togs den tiden i anspråk och det fanns 

även utrymme för skoj och skämt för att lätta upp tillvaron i den sjukes hem. Vård-och 

omsorgspersonalen, som finns runt den sjuke och närstående bör visa på att det finns öppna 

kanaler så närstående får möjlighet att tala om sina känslor (SOU, 2001) En viktig del i 
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sjuksköterskan roll är kommunikationen med närstående och att veta när sjuksköterskan 

bör föra ett samtal eller aktivt lyssna på vad närstående säger. För detta krävs det kunskap 

om kommunikation (Beck-Friis & Strang, 2005). Studier visar att 

kommunikationsutbildningar ger effekter beträffande kommunikationsfärdighet, förbättrad 

kommunikation med familjemedlemmar samt att utbildning även har bra effekt på 

sjuksköterskans kommunikationsbeteende genom förbättrad förståelse och en bättre 

möjlighet att identifiera patientens och familjens behov (Barth & Lannen, 2011; Wilkinson 

et al., 2008).  

 

Närheten till sjukvården när deras sjuke närstående var inskriven i ASIH beskrevs av 

närstående som trygghet. Närstående kunde ringa vilken tidpunkt som helst på dygnet och 

nå en sjuksköterska för råd och stöd samt ett hembesök om det behövdes. Den vetskapen 

hos närstående, att alltid kunna nå en sjusköterska per telefon ingav en trygghet och ett 

lugn i vården av sin svårt sjuke i hemmet. Guerriere et al. (2013) beskriver i sin studie 

viktiga kvalitetsparametrar för att den hembaserade palliativa vården skulle fungerar 

tillfredställande för närstående som vårdgivare till den sjuke. De parametrar som beskrivs 

är att personalen svarar på närståendes frågor, deras sjuke närstående behandlas som en 

person och inte som en sjukdom, visar personlig delaktighet, verkar aldrig avisande, 

tillbringar tillräcklig med tid hos dem och inte är svåra att nå. Guerriere et al. (2013) studie 

stärker föreliggande studies resultat.   

 

Vård- och omsorgspersonalens uppgift inom den palliativa vården omfattar även att möta 

familjens behov och stödja deras välbefinnande (Stajduhar et al., 2011). Stödet innebär 

också att lyssna och låta närstående vara ledsna utan att vård- och omsorgpersonalen 

avvisar/ignorerar eller bortförklara problemet. Den professionella vården måste tillåta 

starka känslor och accepterar att det finns känslor (Beck-Friis & Strang, 2005). Om 

närstående upplever negativa känslor så är de oftast orsakade av deras egen sorg (Browall 

et al., 2010). 

 

Benzein et al. (2012) menar att om vård- och omsorgspersonalen antar ett systematiskt 

förhållningssätt med familjecentrerad omvårdnad och ser den sjukes närstående som en 

enhet finns det vinster för alla att inhämta. På detta sätt samordnas vården runt den sjuke 

och ger en möjlighet till att närstående kan känna sig tillfreds med sin vårdgivarroll.    

Hudson och Aranda (2013) skriver att palliativ vård är inriktad på att stödja patienten och 

dennes familj genom familjecentrerad omvårdnad, med tanke på den betydande påfrestning 

det är för familjen att ta hand om en svårt sjuk och döende närstående. En livshotande 

diagnos hos den svårt sjuke kan ha en större negativ psykologisk effekt på närstående än 

den sjuke. Genom att ge närstående tillräcklig information och förbereda dem för deras roll 

som närstående vårdare, så ges det möjlighet till att närstående känner sig mer tillfreds med 

sin roll som närstående vårdgivare (Hudson & Aranda, 2013). 

 

Ingen av närstående upplevde att de saknade något specifikt stöd av sjuksköterskan. De var 

nöjda med den vården som gavs till den sjuke närstående och det viktigaste för dem var att 

den sjuke fick den vård, som behövdes för att må så bra som möjligt. Detta gav närstående 

som vårdgivare en trygghet med minskad oro. Om inte stödet av sjuksköterskan varit 

tillräckligt så hade inte vården i hemmet fungerat menar närstående. Wells et al. (2008) 

menar att närståendes svårigheter med att definiera sina egna behov av stöd speglas kanske 

av att de prioriterar den sjukes behov före sina egna. Ternestedt (2007) skriver att närstående 

ofta inte har några förväntningar på eget stöd. Därför efterfrågar närstående inte något stöd.  
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Närstående beskrev att de märkte en viss skillnad på sjuksköterskorna, som kom hem till 

dem. Närstående upplevde att några kom och gjorde endast det som skulle göras med den 

sjuke och andra var mer öppna för samtal. Ändå upplevde närstående att de fick ett bra 

bemötande med förståelse av alla sjuksköterskorna som kom till hemmet. Vilket resultaten 

i föreliggande studier stödjer, att sjuksköterskan roll i palliativ vård bygger på 

kommunikation och samverkan med patienten och familjemedlemmar. Således krävs det 

ett kunnande i att kommunicera samt förmågan att se behoven hos varje person (Ellington 

et al., 2012; O´Connor et al., 2008).  För att starta dialogen med närstående är ett 

avgörande, att personalen bjuder in till samtal genom att vara öppen för en dialog genom 

att visa detta med kroppsspråket och ögonkontakt (Browall et al., 2010). Genom att 

kommunicera samlar sjuksköterskan in information, vanligtvis genom att ställa frågor till 

patienten och familjen, för att säkerställa deras behov av planering och stöd i hemmet men 

varje sjuksköterska har sin egen personlig kommunikations stil (Ellington et al., 2012; 

O´Connor et al., 2008). Som personal är det av vikt att observera var enda ledtråd som 

indikerar till ett behov av samtal (Browall et al., 2010). 

 

Viktiga aspekter för närstående är tillgänglighet till vårdpersonalen, kontinuiteten av 

vårdpersonalen vid besöken i hemmet, personalens attityd och sjuksköterskans kompetens 

gällande symtomkontroller hos den sjuke (Karlsson & Berggren, 2011). Det framkom i 

Stajduhar et al. (2011) studie att sjuksköterskor inom palliativ vård, önskade att 

schemalägga mer tid hos patienten och familjen för att kunna lära känna dem bättre och 

etablera ett förtroende hos dem (Stajduhar et al., 2011). Närstående menade att när det kom 

sjuksköterskor mer regelbundet till dem så upplevdes det som kontinuitet och då var det 

lättare för närstående att prata om ”saker och ting”. Det efterlystes mentorskap (patient 

ansvarig sjuksköterska) för den sjuke med ett övergripande ansvar, för att närstående skulle 

lättare kunna öppna sig och prata om sina känslor och upplevelser. Ett mentorskap till 

närstående hade skapat förutsättningar för att etablera ett ömsesidigt förtroende och 

trygghet i mötet. Där det byggs upp tillit och tilltro och möjliggörs för närstående att lättare 

kunna framföra sina önskemål och behov. Vilket ligger i linje med Stajduhar et al. (2011) 

studie, om kontinuitet skapas av vården runt den sjuke gällande sjuksköterskornas besök i 

hemmet menar Stajduhar et al. (2012) att det möjliggjorts möten som säkerställer en 

framtida interaktion samt för att lättare kunna bygga upp en tillit och tilltro. Stajduhar et al. 

(2011) menar att den palliativa vården inkluderar att möta familjens behov samt att stödja 

deras välbefinnande. Lugton och McIntyre (2005) skriver att sjuksköterskan inom palliativ 

vård bör kunna svara upp mot behov från patientens familjekontext, som både kan vara 

traditionella och mer okonventionella. Sjuksköterskans ansvar i varje familj är att vara 

lyhörd och känna av hur det är, hur de vill ha det i den aktuella familjen. Varje familj har 

sina strategier för att klara av och hantera saker (Browall et al., 2010). För att detta ska 

möjliggöras hos den sjuke och närstående som vårdgivare bör det skapas en tillitsfull 

vårdrelation till den sjuke och närstående genom en öppenhet och ett intresse från 

sjuksköterskan (Stajduhar et al., 2011).  

 

I studie av Ternestedt (2007) beskrevs det att närstående hämtar stöd på olika sätt 
men att närstående i många fall är ensamma. Ett viktigt stöd som berättades av 

närstående var att om de inte hade fått stöd och hjälp av sina barn, barnbarn, syskon eller 

vänner hade situationen varit mer betungande att klarar av själva. Stödet som de fick av 

sina närstående var att de ibland blev avlösta för att få lite egen tid, hjälp med vissa sysslor 

i hemmet och att dela den psykiska bördan. De närstående som beskrev att barnen inte kan 

vara hemma ständigt och hjälpa till menar Benzein et al. (2012) att de tänker som så, att 

barnen inte får belastas även om hjälpen behövs av dem.  
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Den situation som familjen befinner sig i när en närstående till dem blir svårt sjuk, 

påverkar alla i deras roller. Därför är det viktigt att vårdpersonalen identifiera dessa 

påverkande faktorer för att undvika onödigt lidande för den sjukes närstående (Karlsson & 

Berggren, 2011). Sker denna identifiering av påverkande faktorer i familjen, genom att 

kartlägga nätverket av människor runt den sjuke genom genogram, nätverkskarta eller 

ekokarta och att sjuköterskan ger de stödsamtal eller familjesamtal som krävs, så kan det 

leda till minskat sorgearbete och psykisk ohälsa senare i livet för närstående (Beck-Friis & 

Strang, 2005; Benzein et al., 2012).  

 

Slutsats  

 

Studien genomfördes för att beskriva närståendes situation och behov av stöd av 

sjuksköterskorna inom den palliativa vården. Författaren konstaterar att närstående 

upplevde att de fick tillräckligt med stöd av sjuksköterskan. Det viktigaste stödet för 

närstående var att deras sjuke närstående fick den hjälp och stöd som behövdes. Var stödet 

till den svårt sjuke närstående bra, så gav det närstående som vårdgivare stöd och 

underlättade deras vardag. Studiens resultat visade att närstående var tillfreds med det stöd 

som gavs till dem, att sjuksköterskan lyssnade, såg och bekräftade närstående i sin 

vårdgivare roll samt gav det emotionella stöd som närstående behövde här och nu. 

Närstående angav att när det kom sjuksköterskor regelbundet, så upplevde närstående 

kontinuitet, som gjorde det lättare att prata om ”saker och ting”. Mentorskap 

(patientansvarig sjuksköterska) efterfrågades av närstående, med ett övergripande ansvar 

för den sjuke för att närstående skulle lättare kunna öppna sig och prata om sina känslor 

och upplevelser.  

 

Kliniska implikationer 

 

Funktionen som patientansvarig sjuksköterska är av stor betydelse för närstående inom den 

palliativa vården. Att sjuksköterskan har en regelbunden kontakt, som ger en kontinuitet 

skapas förutsättningar för att skapar förutsättningar för en relation och ett förtroende. Ett 

förtroende ger möjligheter till en öppen och ärlig kommunikation, där den närstående kan 

prata om behov, känslor och upplevelser. Denna studie kan vara en grund för fortsatta 

diskussioner inom verksamheter, både den specifika där den är gjord och andra liknande, 

för att kunna förstå närståendes situation och utveckla ett mentorskap, som ger ett 

välfungerande stöd för närstående i deras roll som närståendevårdgivare. 

 

Fortsatt forskning 

 

Förslag till en ny studie är att intervjua närstående, som varit vårdgivare till en svårt sjuk 

närstående en tid efter att den sjuke avlidit. En ny studie ger möjligheten till att undersöka 

om närstående kommit fram till något stöd som saknades från sjuksköterskan under sin roll 

som närstående vårdgivare. Ett lämpligt stöd kan innebära att sorgearbetet hade 

underlättats, att närstående hade återhämtat sig snabbare efter att den sjuke avlidit och att 

närståendes livskvalité förbättrats. En annan utgångspunkt för fortsatt forskning är att 

genomföra en kvantitativ studie av närståendes behov av stöd vid vård av en svårt sjuk 

närstående i hemmet med ett validerat skattningsinstrument.  
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