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 SAMMANFATTNING 

 

De närstående har en betydelsefull uppgift i vården av svårt sjuka personer, men det är 

vanligt att de närstående inte har tillräckligt med kunskaper och är inte förberedda på den 

nya situationen. Vård i livets slutskede är ofta beroende av stora insatser från närstående 

och det är därför viktigt att vården utformas tillsammans med de närstående och att deras 

önskemål beaktas så långt det är möjligt. Den palliativa vården har ett grundläggande 

helhetsansvar för både patient och närstående och det ställs stora krav på sjuksköterskor 

som jobbar inom palliativ vård. Sjuksköterskan ska kunna göra helhetsbedömningar 

angående behov hos både patient och närstående. Sjuksköterskan har en central uppgift i 

att stödja patient och närstående för att åstadkomma en så god livskvalité som möjligt. 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till närstående som vårdar 

en person i palliativt skede som är ansluten till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 

Kvalitativ ansats med beskrivande design har använts. Data har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer med åtta sjuksköterskor som arbetade inom avancerad 

palliativ vård i hemmet. Intervjuerna och materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

I sjuksköterskans professionella roll ingick att ge stöd och trygghet för hela familjen och 

det kunde vara genom regelbundna besök i hemmet. Sjuksköterskan i ASIH ansåg att de 

hade en medlande och förmedlande roll och hjälpte till att öppna upp samtalsklimatet i 

familjen samt gav närstående redskap för att hantera deras nya livssituation. I 

sjuksköterskornas kommunikation med närstående framkom att det var viktigt att de 

närstående fick information som var tydlig och ärlig samt individuellt anpassad. Det var 

viktigt att sjuksköterskan var lyhörd och uppmärksam i samtalet med närstående. Att ge 

information ansågs som en förberedelse och gav trygghet och ökad kunskap för närstående. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att de närstående önskade information om sjukdom, 

symtom, sjukdomsförlopp och döendeprocessen. Sjuksköterskorna i ASIH hade erfarenhet 

av att de närstående hade olika behov av stöd och att stödet skulle vara individuellt 

anpassat. Stödet kunde vara i form att stötta de närstående till ett aktivt liv utanför hemmet 

och vårdandet, men även att familjen önskade vara i fred i hemmet och hade då färre 

hembesök. Sjuksköterskorna som arbetade inom ASIH hade olika kompetens och 

bakgrund vilket gav en välfungerande och trygg arbetsgrupp som kompletterandes och 

gagnade patient och närstående. Det saknades riktlinjer för sjuksköterskan i arbetet med 

närståendestödet, men sjuksköterskorna menade att det fanns en risk för minskad 

flexibilitet och att stödet till närstående inte blev individuellt anpassat.  

 

Studien visade att sjuksköterskor inom ASIH har en betydelsefull roll i stödet till 

närstående i hemmet med bland annat att ge information och samtal. Sjuksköterskornas 

erfarenhet var att deras närvaro och tillgänglighet upplevdes som en stor trygghet för de 

närstående. Sjuksköterskorna ansåg att flexibilitet i närståendestödet var väldigt viktigt. 

Struktur och riktlinjer i arbetet med stöd till närstående saknades och efterfrågades av 

sjuksköterskorna. 

 

Nyckelord: palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet, sjuksköterskors erfarenheter, 

närståendestöd och kommunikation.
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ABSTRACT  

 

Significant others have an important role in the care of seriously ill persons, however it is 

common that they lack significant knowledge and are not prepared for the new situation. 

End-of-life care often depends on major contributions from significant others. With this in 

mind it is important that the care is planned and their wishes taking into account, as far as 

possible. A palliative care organization has an overall responsibility for both the patient 

and family creating great demands on nurses working in a palliative caresetting. The 

palliative care nurse is required to carry out full assessments regarding the needs of both 

patient and family. The nurse plays a key role in supporting patients and families to 

achieve as high a quality of life as possible. 

 

The aim was to highlight nurses' experience of providing support to significant others in 

caring for a seriously ill persons receiving advanced palliative homecare. 

 

A qualitative research approach with descriptive design was used. Data was collected by 

using semi-structured interviews with eight registered nurses who worked in advanced 

palliative homecare. The interviews were analyzed using content analysis. 

 

The nurse's professional role included providing support and a sense of security for the 

entire family this could be achieved by regular visits to the home. The nurses in advanced 

homecare (ASIH) felt that they had the role as negotiator and mediators and helped in 

stimulating discussions within the family and provided significant others with tools to deal 

with their new situation. In the nurses' communication with significant others, it was 

important that the significant others were informed in a clear and honest way using 

tailoring to their needs. It was important that the nurse was responsive and attentive in 

conversations with significant others. Providing information encouraged a sense of security 

and increased significant others knowledge, futhermore it prepared them for the future. 

Nurses' experienced that specific information about the disease involved, symptoms, 

course of disease and dying process were mainly requested. The nurses in ASIH had 

experienced that the significant others had different needs for support and that support 

should be individually adapted. The support could be in the form of supporting significant 

others to an active life outside the home and in their caring role. The family sometimes 

wanted to be left alone at home and have fewer home visits. Nurses who worked in ASIH 

had different skills and backgrounds, cumulating into an effective and well-functioning 

team that benefited the patient and family. Guidelines for the nurse to work with 

supporting significant others did not exist. The nurses felt  it was important thet support 

was individually tailored for the parties involved otherwise there was a risk of reduced 

flexibility. 

 

The study showed that nurses in ASIH played an important role offering support to 

significant others in their homes, through their meetings and by providing information. 

Nurses' experienced that their presence and availability were perceived as a major sense of 

security for the significant others. The nurses felt that acheiving flexibility in supporting 

significant others was very important. Nurses´ requested guidelines and a framework in 

their support of significant others.  

 

Keywords: palliative care, advanced home care, nurses' experiences, support to significant 

others and communication  
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INLEDNING 

 

De närstående har en betydelsefull uppgift i vården av svårt sjuka personer, ofta tas den 

rollen naturligt och självklart för att visa kärlek och omtanke, men ofta har de närstående 

inte tillräckligt med kunskaper och är inte förberedda inför den nya situationen. Att vara 

närstående till en svårt sjuk person kan vara omtumlande och påfrestande (Henriksson, 

2013). Enligt Socialstyrelsen (2012) vårdar, hjälper eller stödjer närmare var femte person i 

vuxen ålder en närstående. En del av dessa närstående träffas på inom den palliativa vården 

och enligt Statens offentliga utredning (SOU) ska de närstående erbjudas stöd och 

delaktighet i vården under sjukdomstiden och även efter dödsfallet (Statens offentliga 

utredning [SOU], 2001). I den palliativa vården som utgår från de fyra hörnstenarna ingår 

symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående och 

enligt Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 

2013) så är stöd till de närstående viktigt inom den palliativa vården. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

 

Palliativ vård innebär ett förhållningssätt med syfte att förbättra livskvalitet både för 

patient och närstående, när de drabbas av en livshotande sjukdom. Palliativ vård innebär att 

vård och behandling handlar om en helhetssyn på den döende personen och dennes 

situation. Den palliativa vården ska förebygga och lindra lidande genom att tidigt 

identifiera och bedöma behandling av smärta och andra symtom av fysisk, psykisk, 

emotionell och andlig aspekt. Den palliativa vården ska erbjuda stöd både till patienten och 

närstående men även teamarbete, symtomkontroll, kommunikation, relation samt stöd till 

närstående ingår i den palliativa vården. Stödet till närstående innebär att de är delaktiga i 

vården och får stöd under patientens sjukdomstid men även efter dödsfallet (World Health 

Organisation [WHO], 2002). Palliativ vård är att ge stöd till patient och deras närstående 

under en allvarlig sjukdom och målet med den palliativa vården är att ge god 

symtomlindring. Palliativ vård finns tillgänglig både på sjukhus, hospice och i hemmet 

(Eues, 2007). En specialiserad palliativ verksamhet ledande uppgift är att erbjuda vård för 

svårt sjuka och döende patienter med svåra symtom eller att deras livssituation medför 

särskilda behov. Denna vård ska erbjudas dygnet runt och i den specialiserade palliativa 

vården ska det även finnas ett specialistutbildat team med särskild expertis, kunskap och 

erfarenhet av palliativ vård och det ska tillämpas ett teambaserat förhållningssätt för att 

möta patienters och familjers behov. I den palliativa vården ska de olika kompetenserna ha 

ett nära samarbete för att gynna den sjuke och dennes familj. När denna specialiserade vård 

sker i hemmet benämns det som avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012).  

 

Sjuksköterskans arbete inom palliativ vård 

 

I sjuksköterskan arbetsuppgifter ingår att ge stöd, undervisa och ge vägledning till patient 

och närstående för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (Vallerand, 

Musto & Polomano, 2011), för att främja hälsa och att förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 

2005). Sjuksköterskan inom palliativ vård ansvarar för att bedöma, hantera och utvärdera 

behandlingar utifrån ett holistiskt perspektiv (Vallerand et al., 2011) och bedöma 
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närståendes kapacitet och förmåga att ta hand om den sjuke (Stajduhar, Funk, Roberts, 

McLeod, Cloutier-Fisher, Wilkinson & Purkis, 2010). Det krävs omfattande kunskaper hos 

sjuksköterskan som arbetar inom palliativ vård för att kunna göra korrekta 

helhetsbedömningar angående symtom och behov hos både patient och närstående. Det 

krävs kunskap om riskfaktorer för ohälsa som de närstående kan utsättas för och 

sjuksköterskan ska kunna möta de närstående genom att ge extra stöd. Sjuksköterskan har 

en central uppgift i att stödja patient och närstående för att åstadkomma en så god 

livskvalité som möjligt. (Milberg, 2013; Wilkinson, Perry, Blanchard & Linsell, 2008). 

Erfarenhet kan beskrivas som att ha kunskap och kunnighet som bygger på upplevelse och 

iakttagelse (Sjögren, Györki & Malmström, 2010). 

 

Sjuksköterskans uppgift är att göra den palliativa vårdens resa enklare för de involverade, 

både för patienten och närstående. Det kan innefatta utbildning av närstående och att 

förbereda närstående på vad som ska komma (Wilkes, White & O’Riordan, 2000). 

Benzein, Hagberg och Saveman (2008) menar att sjuksköterskans uppgift är att se 

familjens resurser och skapa en förutsättning för att förändra, men även att patienten och 

närstående får möjlighet att berätta sin upplevelse av sjukdomen så kan detta påverka 

läkandet. Sjuksköterskan som jobbar inom palliativ vård ska även kunna bemöta de behov 

som människor har, ur olika familjeformer, några som är traditionella och andra som 

kanske inte överensstämmer med den konventionella synen på familjen (McIntyre & 

Lugton, 2005). Sjuksköterskor som arbetar med att vårda sjuka och döende personer i 

hemmet gör det på patientens och familjens villkor. Sjuksköterskorna arbetar i patienten 

och familjens hem och blir en del av familjens vardag och får då respektera deras liv och 

miljö. Sjuksköterskorna kan ses som en tillfällig gäst och får då beakta och vara lyhörd 

inför varje familjs oskrivna regler och den atmosfär och stämning som råder i familjen 

(Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). 

 

Att vara närstående 

 

Närstående inom palliativ vård har definierats som släkting, vän eller partner som har en 

betydelsefull relation som hjälper och ger stöd till en person med en livshotande obotbar 

sjukdom. Den engelska översättningen significant others jämförs med närstående (Hudson 

& Payne, 2009). Närstående och familj är nära benämningar och familj kan definieras som, 

personer som är släkt eller delar hushåll, men familj kan även definieras som en 

självutnämnd grupp och att de personer som ingår känner sig som en familj (Benzein, 

2013). Många närstående ser det som sin uppgift att ge känslomässigt stöd till den sjuke 

personen och bevara det normala och vanliga livet (Smith & Skilbeck, 2008). De 

närstående önskar att den sjuke personens sista tid ska bli så bra som möjligt men de 

närstående kan ställas inför svåra val och beslut under denna begränsade tid (Werkander-

Harstäde, 2013). De närstående ställs inför nya situationer som de inte är vana att hantera, 

de försöker hantera och lösa de problem som uppstår i vardagen (Milberg, 2013). De 

närstående ska i denna situation även hantera sina egna känslor kring förlust, sorg och död. 

De närstående är ofta tillgängliga dygnet runt och ser inte sina egna intressen och behov 

som viktiga. De befinner sig i en situation där de ger vård och stöd till den sjuke men är 

även själv i behov av stöd (Henriksson, 2013; Smith & Skilbeck, 2008). 

 

I samband med att allt fler personer vårdas i hemmet och att det är vanligare att familjen 

står för vårdande åtgärder, så tar familjen ett större ansvar för sin sjuke familjemedlem. 

Detta kan utgöra stora påfrestningar hos de som vårdar och kan leda till ohälsa hos de som 

vårdar (Benzein & Saveman, 2004). De närstående förväntade sig att de själv skulle ta 
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hand om den sjuke utan eller med lite professionell hjälp i hemmet och att de hade det 

primära ansvaret för vården i hemmet. De närstående hade inga förväntningar på att få stöd 

från hälso- och sjukvården (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Henriksson (2013) 

menar att när patienten har avancerad sjukdom i sen palliativ fas så behöver de närstående 

stöd för att klara både vårdsituationen och sina egna känslor i den nya livssituationen. De 

närstående efterfrågade någon att prata med och de önskade tid för sig själv, de behövde 

även lära sig nya saker som t.ex. att sköta hushållet eller få kunskap om ekonomin 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  

 

Studien av Wilkes et al. (2000) visade att information var viktig för alla familjer och att 

familjerna förväntade sig att få all den information de behövde om sjukdomen, 

behandlingen och vilket stöd som fanns tillgängliga för dem. När familjerna inte fått denna 

information kände de sig hjälplösa och frustrerade. Benzein (2013) menar att om familjen 

tar ett stort ansvar för sin svårt sjuke anhörige så innebär det ökad risk för ohälsa hos de 

som vårdar och utan adekvat stöd i samband med stort ansvar för närstående så ökar dessa 

risker (Andershed, 2013). Närstående behöver vara delaktiga i vården för att vårdandet ska 

fungera och delaktigheten beskrivs som att ha inflytande och få delta i en ömsesidig och 

jämställd dialog. Den som är sjuk och de närstående hjälps åt i hemmet för att utföra vård i 

hemmet utifrån deras kunskaper och färdigheter för att lindra. Då närstående känner att 

vårdpersonalen är engagerade och intresserade så ökas känslan av ömsesidig delaktighet 

och välbefinnande (Andershed, 2013). Döden och döendet påverkar hela familjen och inte 

bara den personen som är döende (Eues, 2007; Benzein et al., 2008). Hommel, Idvall och 

Andersson (2013) menar att genom att ge information innan det krisar, så är närstående 

och patienten förberedda. Då är det lättare för närstående att hantera situationen när den 

uppkommer. Ett sätt att hantera situationen för närstående är att det finns stöd och resurser 

dygnet runt, att få hjälp, att ha någon att ringa och rådfråga (Hommel et al., 2013). Om 

patient och närstående har vetskap och kunskap om hur de ska handla när patienten blir 

sämre så ökar det känslan av trygghet (Segesten, 2013).  

 

Sjuksköterskans kommunikation med närstående 

 

Enligt Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska så ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter och närstående på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad så ingår det att genomföra 

samtal med både patient och närstående samt att stödja och vägleda patienten och dess 

närstående (Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad [SFPO], 2008). För att 

sjuksköterskor ska kunna identifiera vårdens mål och stödja patient och närstående inom 

deras andliga, existentiella och kulturella önskemål och behov så behövs tydlig 

kommunikation (Reblin, Otis-Green, Ellington & Clayton, 2014). Kommunikation är mer 

än samtal mellan personer, kommunikation kan innebära att människor binds ihop i en 

gemensam situation och detta kan ske på olika sätt, genom tv, radion, internet, böcker, 

kroppsspråk och talat språk. Det innebär även att den som lyssnar är uppmärksam på den 

som talar. En egenskap som är viktig för sjuksköterskan är att vara närvarande i nuet och 

samtalet. Sjuksköterskan förmedlar fakta och antagande till patient och närstående för att 

de ska få kunskap om nuvarande eller förväntad hälsa (Sandberg, 2014).  

 

I studien av Verschuur, Groot och van der Sande (2014) framkom att sjuksköterskor ansåg 

att tidig kommunikation med patienten och närstående var nödvändig för att ge information 

om möjligheterna till framtida vård. Denna kommunikation är en process för att klargöra 
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behov och önskemål från patient och närstående.  De menar vidare att kommunikation, 

stöd och handledning i palliativ vård inte ska vara begränsat till patienter, de ansåg att 

närstående behöver också stöd för att ge vård till sina nära och kära. Brogaard, Bonde-

Jensen, Sokolowski, Olesen och Neergaard (2011) menar att tydlig kommunikation mellan 

familjen och vårdpersonalen om förväntningar och ansvar är viktigt inom den palliativa 

vården. Det framkom att kommunikation mellan närstående och sjuksköterskor var en 

nyckelfråga för att avgöra vilken information som skulle ges och även att de närstående 

kunde förstå den information som gavs (Docherty, Owens, Asadi-Lari, Petchey, Williams 

& Carter, 2008).  Benzein et al. (2008) menar att samtal är nödvändigt för att identifiera 

närståendes erfarenheter och använda dem som en resurs i omvårdnaden. Det framkom i 

Dosser och Kennedy (2012) studie att närstående har behov av praktiskt och emotionellt 

stöd och önskade bättre kommunikation med personalen. Där sjuksköterskans roll var att 

ge närstående stöd angående att ta välgrundade beslut för sin närstående som är svårt sjuk. 

Sjuksköterskan ska även ge information och vara ett känslomässigt stöd och kunna hjälpa 

de närstående till acceptans och förståelse (Arbour & Wiegand, 2014). 

 

Stöd till närstående och stödjande resurser 

 

Stöd är ett grundläggande och centralt begrepp inom vården, men stöd som helhetsbegrepp 

är svårt eftersom det styrs av det individuella behovet. Stöd är ett svårt och brett begrepp 

som kan definieras som att erbjuda hjälp såsom information, utbildning, ekonomiskt 

bistånd och hjälpmedel. Stöd till närstående kan bestå av emotionellt stöd genom samtal, 

att de närstående känner trygghet i situationen, praktiskt stöd och hjälp med kontakter och 

att de närstående får information om sjukdomen och vården. Närståendes behov av stöd 

kan se olika ut och behovet av stöd kan variera under patientens sjukdomstid beroende på 

sjukdomsförloppet (Andershed & Stoltz, 2013). Vård i livets slutskede är ofta beroende av 

stora insatser från närstående och det är därför viktigt att vården utformas tillsammans med 

de närstående och att deras önskemål beaktas så långt det är möjligt. De närstående måste 

känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull för alla 

parter. Stödet till närstående måste få ta tid inte minst för patientens skull. Det är viktigt att 

man lyssnar på vad de närstående själva vill, kan och orkar. Socialstyrelsen menar att 

palliativ vård ska erbjuda ett organiserat stöd till närstående och stödet till närstående ska 

ske både under sjukdomen och efter dödsfallet. Syftet med stödet är att förebygga ohälsa 

hos närstående samt att främja deras förmåga att hantera svårigheter under vårdtiden och 

efter dödsfallet. Det finns många olika sätt att ge stöd till närstående men forskningen har 

inte kunna påvisa vilket sätt som är bäst (Socialstyrelsen, 2013). I socialtjänstlagen 

[SoL](2001:453) stadgas i kap 5, § 10 att kommunerna ska erbjuda stöd till personer som 

vårdar och stödjer närstående. Det är dock inte tillräckligt känt bland invånarna i 

kommunen och de personer som utför insatserna. Det visar sig även att personal inom 

hälso- och sjukvården inte känner till bestämmelserna i tillräckligt stor utsträckning 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Studien av Harding och Higginson (2003)  har visat på behovet av ett bättre stöd till 

närstående. För att ge stöd och hjälp till närstående, samt för att kunna planera teamets 

insatser så behövs kunskap om närståendes insikt i situationen (Hudson, Quinn, O´Hanlon 

& Aranda, 2008). Enligt Wilkes et al. (2000) var behovet av stöd och information viktigt 

för familjer så att det var möjligt att kunna ta hand om den sjuke. De menar att 

informationen som ges ska vara individuell anpassad och vara varierande i sjukdomens 

olika skede (Wilkes et al., 2000). De närstående ansåg att information var en viktig åtgärd i 

stödet.  Informationen skulle vara ärlig och rak och genom att kunna föra en dialog med de 
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närstående så kunde frågor och bekymmer lösas genom att sjuksköterskor kunde ge svar på 

de närståendes frågor. Att vara informerad gav en känsla av trygghet för de närstående. Det 

framkom även i studien att informationen behövdes upprepas (Lundberg, Olsson & Fürst, 

2013) och en bedömning av de närståendes behov av stödåtgärder bör göras genom hela 

sjukdomstiden (Henriksson, 2013).  

 

Det är vanligt att de närstående inte vill tala om sitt eget behov av stöd, då de inte vill ta tid 

eller resurser från den sjuke. De närstående håller tillbaka sina känslor för att det känns fel 

att beklaga sig då den sjuke har det ännu svårare (Henriksson, 2013). Då närstående får 

stöd för att orka och kunna stödja den sjuke så ökar förutsättningarna för att de ska orka ta 

hand om den sjuke. Det är viktigt att ta tillvara varandras kunskaper för att kunna ge bästa 

möjliga vård och därmed är ömsesidigt beroende av varandra. För att kunna ge stöd och 

stötta närstående så krävs lyhördhet för både de behövande men även för situationen 

(Andershed, 2013). Stöd till närstående som vårdar en sjuk anhörig är en grundläggande 

funktion i palliativ vård och de närstående har en stor betydelse i vården av den svårt sjuke. 

Genom att ge stöd och kunskap till de närstående så underlättas närståendes situation så de 

känner sig mer förberedda inför vad som kan hända. Då upplever de närstående trygghet 

och känner sig säkrare i sin roll som vårdare (Henriksson, 2013).  

Problemformulering 

Det kan vara en påfrestande situation att vara närstående till en döende person som vårdas i 

hemmet. De närstående kan ha ett stort behov av hjälp och stöd då de ofta inte har 

erfarenhet av att vårda en svårt sjuk person. Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård 

står ofta för detta stöd till patienten och närstående. De närstående förväntar sig att få 

information och stöd av sjuksköterskan och att sjuksköterskan ska ta upp svåra ämnen som 

är viktiga för de närstående i deras nya situation. Den palliativa vården har ett 

grundläggande helhetsansvar för både patient och närstående och det ställs stora krav på 

sjuksköterskor som jobbar inom palliativ vård. Där sjuksköterskan ska ha kunskap och 

skicklighet att se, bekräfta och ge stöd till de närstående. Sjuksköterskans arbete i ASIH 

består ofta av ensamarbete i form av hembesök, då kan svåra bedömningar och svåra beslut 

uppstå.  

 

Stödet ska även vara vid rätt tidpunkt utifrån var de närstående befinner sig i processen och 

sjuksköterska ska vara steget före och se behovet av kommande stöd. Det är inte lätt att 

möta närståendes behov eftersom behovet av stöd skiljer sig från person till person 

(Henriksson, 2013). 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till närstående som vårdar 

en person i palliativt skede som är ansluten till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 

METOD 

Ansats  

Kvalitativ ansats användes då avsikten var att undersöka, få helhetsförståelse och få 

djupare kunskap om sjuksköterskors upplevda erfarenheter av att ge stöd till närstående 
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(Polit & Beck, 2012). Författarens önskan var att belysa helheten och den individuella 

aspekten av sjuksköterskornas erfarenheter. 

Design  

En kvalitativ beskrivande design har använts vilket innebär att författaren undersökt 

egenskaper hos en grupp individer för att få en förståelse för hur någon annan tolkar 

omvärlden (Kvale & Brinkman, 2009). För att samla in data har semistrukturerade 

intervjuer använts. Semistrukturerade frågor innebär ett fåtal skrivna frågor som kan riktas 

direkt till det ämne som intervjuaren vill få information om, och används för att få fram 

respondentens egna uppfattningar, tankar eller känslor om ett fenomen. Att samla in data 

genom intervjuer krävs att forskaren är engagerad och använder sig själv som ett 

instrument i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativa forskare går in i 

studien med en viss förförståelse, men med öppet sinne för att få ut det mesta ur källorna 

och för att ändra sin förståelse under processen (Polit & Beck, 2012). 

Urvalskriterier 

Studien har genomförts vid specialiserad palliativ verksamhet i södra Skåne, vid två olika 

enheter, med sjuksköterskor som arbetar inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).  En 

av enheterna var författarens ordinarie arbetsplats. Sjuksköterskor som arbetar inom ASIH 

och som har erfarenhet av att ge stöd till vuxna närstående har tillfrågats, både kvinnor och 

män. Urvalet har skett med hjälp av enhetschefen på de aktuella enheterna som frågade om 

det fanns sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien. Studien exkluderar 

sjuksköterskans erfarenheter av barn (< 18 år) som närstående och efterlevandestöd till 

närstående. Kriterierna för att delta i studien var - att arbeta som sjuksköterska inom ASIH, 

mer än två år och med erfarenhet av att ge stöd till närstående. Med mer än två års 

erfarenhet så bör sjuksköterskan gått förbi de två första stegen enligt Patricia Benners 

modell och är efter det kompetent, skicklig eller expert i sin yrkesroll (Benner, 1993). 

Deltagarna har rekryterats med strategiskt urval med intention att deltagarna har god och 

riklig kunskap och erfarenhet om ämnet, detta för att få ett bra innehåll i informationen. 

Om deltagarna är bra på att delge deras reflektioner, erfarenheter och kan kommunicera 

detta effektivt så behöver inte urvalet vara stort (Polit & Beck, 2012).  

Genomförande  

 

Efter inhämtat godkännande av verksamhetschefen (Bilaga I) så togs kontakt med 

enhetscheferna på de aktuella enheterna, dessa vidarebefordrade informationen till 

sjuksköterskorna på enheterna om önskemålet av respondenter till studien. 

Sjuksköterskorna fick information om vad det innebar att delta i studien, efter det fick de 

betänketid och det var frivilligt att delta i studien. Därefter tog författaren personlig kontakt 

med de sjuksköterskor som ville delta i studien. Muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte gavs till deltagarna och om deras rättigheter att avböja och avbryta sitt 

deltagande i studien utan att få negativa påföljder (Bilaga II).  Det fanns möjlighet till att 

ställa frågor och till betänketid innan samtycke gavs (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Åtta sjuksköterskor intervjuades, fyra på varje enhet, sjuksköterskorna som deltog i studien 

var alla kvinnor, då inga män som arbetade på enheterna uppfyllde kriterierna med att ha 

arbetat inom verksamheten i två år. Deltagarnas ålder var mellan 41-61 år, de hade arbetat 

som sjuksköterska 8 - 30 år och inom ASIH 3 ½ - 15 år. Tre av deltagarna hade 
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specialistutbildning inom onkologi/palliativ vård och en sjuksköterska hade 

specialistutbildning inom intensiv- och anestesivård, övriga deltagare hade 

grundutbildning. Författaren har gjort samtliga intervjuer. En intervjuguide (Bilaga III) 

användes för att få stöd i intervjun så att samtalet inte skulle lämna området. Frågorna 

ställdes så att sjuksköterskornas erfarenheter kom fram och att respondenten kunde svara 

rikt och detaljerat (Hartman, 2005; Polit & Beck, 2012). En pilotintervju gjordes för att få 

uppfattning om frågorna, så de var rätt riktade mot studiens syfte.  Respondenten som 

deltog i pilotintervjun uppfyllde urvalskriterierna. Efter pilotintervjun hade gjorts så 

ändrades inledningsfrågan, då den upplevdes som stor och svår att svara på. Syftet med 

pilotintervju var även att intervjuaren skulle bekanta sig med tekniken för inspelningen och 

att få känna på rollen som intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012). 

Intervjuerna skedde på respondenternas respektive arbetsplats under arbetstid, där 

respondenterna valde en ostörd och lugn plats eftersom det rekommenderas att intervjuerna 

sker i en ostörd miljö (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna genomfördes i december 

2014 – januari 2015. Deltagarna hade fått information om studiens syfte innan intervjun 

men hade inte fått ta del av intervjuguiden, så svaren på frågorna blev spontana. 

Inledningsvis ställdes frågor för att få bakgrundfakta om respondenten, samt småpratade 

för att respondenten skulle känna sig trygg i situationen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Innan första frågan ställdes så förtydligades syftet med studien, där det tydliggjordes att det 

var sjuksköterskans erfarenheter av stöd till närstående som vårdade en svårt sjuk person i 

hemmet som efterfrågades. Därefter ställdes första frågan Kan du berätta utifrån din roll 

som sjuksköterska - Hur det är att ge stöd till närstående? Inledningsfrågan hade syfte att 

ge spontan och rik beskrivning, där sjuksköterskan kunde berätta om sina erfarenheter om 

stöd till närstående. Målet med frågorna i intervjuguiden (Bilaga III) var att de skulle vara 

tydliga och enkla att förstå, samt att de skulle ge innehållsrika svar (Trost, 2010). Frågorna 

följdes upp av inte ledande frågor som Kan du berätta mer? eller Vill du beskriva… 

Frågorna från intervjuguiden (Bilaga III) var lika för alla intervjuerna, förutom 

pilotintervjun. Pilotintervju inkluderades i studien då innehållet i intervjun svarade på 

studiens syfte. Intervjuerna spelades in och intervjuerna pågick cirka 30 minuter, efter 

denna tid så kände sig respondenterna nöjda och hade lugnt svarat på frågorna. Genom att 

spela in intervjun så gavs det utrymme för intervjuaren att koncentrera sig på ämnet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). När intervjun närmade sig slutet så tillfrågades respondenterna om 

de önskade lägga till någon mer information eller ställa någon fråga till forskaren, detta för 

att få med all viktig information. När innehållet i intervjuerna upprepades och det inte kom 

fram nya skillnader i svaren så ansågs det att en teoretisk mättnad hade nåtts, saturation av 

data (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Dataanalys 

 

Dataanalysen syfte var att organisera, att få struktur och få fram en mening från materialet 

(Polit & Beck, 2012). Materialet har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004) där det fanns mönster i materialet och berättelserna. 

Innehållsanalys beskrivs som en forskningsmetod där sammanhang hittas i materialet som 

ger ny kunskap, nya insikter och fakta (Krippendorff, 2004).  Analysen av intervjuerna har 

varit en process för att hitta en mening och få förståelse för materialet, Graneheim och 

Lundman (2004) menar att inte förrän forskaren förstår materialet fullt ut så kan man 

komma fram till teorier och slutsatser. De inspelade intervjuerna lyssnades av och 

kontrollerades för hörbarhet och fullständighet i nära anslutning till intervjun. Alla 

intervjuerna var fullständiga och hade god hörbarhet. Intervjuerna omvandlades till text, 



                      BILAGA I 

8 

 

transkriberades, detta skedde så snart som möjligt efter datainsamlingen. Vid 

transkriberingen noterades även icke verbal kontakt såsom känslomässig reaktion (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Materialet har analyserats enligt Graneheim och Lundman (2004) där texten har läst genom 

upprepade gånger för att få en helhet och förståelse för materialet. I texten fanns 

framträdande ord, meningar eller stycke som bildade meningsbärande enheter. Dessa 

meningsbärande enheter kortades ner utan att förlora innehållet och kärnan i betydelsen, 

denna process kallas kondensering. Därefter hittades en kod som var relaterad till 

sammanhanget. Efter reflektion och jämförelse på skillnader och likheter så sorterades 

koderna i underkategorier och kategorier där innehållet i textmaterialet hade synliggjort 

och skapat en samhörighet. Efter fem intervjuer så gjordes en första analys, för att få en 

uppfattning om innehållet i materialet. Dock var det svårt att analysera och kategorisera 

innehållet och ingen mättnad hade uppnåtts. Det gjordes ytterligare tre intervjuer och en ny 

analys gjordes då det var lättare att kategorisera och gruppera innehållet. Analysen har 

varit en process som har skett växelvis fram och tillbaka så att de meningsbärande 

enheterna enbart ska förekomma i en kategori. Dock menar Graneheim och Lundman 

(2004) att på grund av de nära sammanflätade erfarenheter som människan har så är det 

inte alltid möjligt att det endast passar in under en kategori när det handlar om människors 

erfarenheter eller upplevelser. De menar vidare att det finns även alltid en tolkning av 

materialet från författarens sida.  

 

Tabell 1. Exempel på analysarbete  

Inter

vju  

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering av 

meningsbärande 

enhet 

Kod  Under 

Kategori  

 

Kategori  

Interv

ju nr. 

2 

Vi sjuksköterskor 

har en viktig roll 

när det gäller hela 

familjen, så det 

känns tryggt för 

dem 

Viktig roll att ge 

stöd till familjen, 

leder till trygghet. 

Att inge 

trygghet till 

familjen. 

Trygghet. Sjuksköters

kans 

professione

lla roll.  

Interv

ju nr. 

3.  

All information 

passar inte alla, det 

som passar familjen 

A passar inte 

familjen B 

Att familjerna är 

olika och har olika 

behov av stöd 

Att få stöd. Individuellt 

stöd. 

Sjuksköters

kans 

erfarenhet 

av 

närståendes 

behov. 

Interv

ju nr. 

4 

Vi är få 

sjuksköterskor som 

jobbar här så vi 

känner ju alla våra 

patienter och 

närstående 

Få sjuksköterskor i 

arbetsgruppen, 

som känner 

närstående. 

Liten 

arbetsgrupp

. 

Styrkor i 

teamet. 

Samarbete 

och stöd i 

teamet. 

Forskningsetiska överväganden  

 

Riskerna för deltagarna i studien bedöms som små och nyttan av att delta i studien bedöms 

som god då deltagarnas tankar och erfarenheter kan leda till reflektion. Deltagarna 

självbestämmande har respekterats genom att de har fått information om vad studien 
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innebär, både muntligt och skriftligt, och de har fått betänketid innan de frivilligt 

accepterat att delta. Deltagarna i studien fick även information om att de hade rätt att dra 

sig ur när som helst utan några konsekvenser. Informerat samtycke inhämtades från 

sjuksköterskorna. Respondenterna fick information om att materialet som framkom i 

intervjun endast kom att användas för detta forskningsändamål. De inspelade intervjuerna 

behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Informationen har 

avidentifierats och kodats. Forskaren har bedömt konsekvenserna av studien för deltagarna 

i lidande och att göra gott för forskningen, så att deltagarna i studien inte riskerar lidande, 

fördelarna för deltagarna har uppvägts av den kunskap som vunnits (Kvale & Brinkemann, 

2009; Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012). Dock hade det avsatts tid efter 

intervjun om respondenten hade önskemål om vidare samtal om intervjun hade fört fram 

känsliga ämnen. Materialet som spelades in hanterades konfidentiellt och resultatet 

presenterades på ett sätt så att deltagarnas identitet inte kan avslöjas enligt Vetenskapsrådet 

(2011).  

Studien har gjorts på två olika enheter varav en av dem är författarens ordinarie arbetsplats, 

detta kan dock ha påverkat resultatet i studien eftersom forskaren och deltagarna inte bör 

vara personliga vänner, då samspelet mellan intervjuaren och respondenten bör ha en 

professionell distans (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att forskaren och deltagaren 

redan har en relation så kan det ha inverkan på förtroendet och deltagaren kan inte vara så 

öppen eller uttrycksfull som de önskade, av rädsla för påföljder som är kopplade till den 

information de gav. Det kan vara svårt att tacka nej till deltagande i studien för att man vill 

ställa upp för sin kollega. Det gäller för forskaren att vara lyhörd för deltagarnas behov och 

önskemål och att forskaren förtydligar sin roll att man inte är kollega utan var forskare 

(McConnell-Henry et al., 2009). Det är viktigt att forskaren skapar en miljö och ett klimat 

som leder till att intervjupersonen kan känna sig trygg och fri att prata om känsliga och 

privata erfarenheter som kommer att resultera i en offentlig uppsats. Därför krävs en 

balansgång och respekt från forskaren för att nå värdefull information utan att utsätta 

intervjupersonen för någon etisk risk (Trost, 2010). 

RESULTAT  

 

Resultatet presenteras under följande kategorier: Sjuksköterskans professionella roll, 

Sjuksköterskans kommunikation med närstående, Sjuksköterskors erfarenheter av 

närståendes behov, Samarbete och stöd i arbetsgruppen och teamet samt Struktur och 

arbetssätt i organisationen.  

Sjuksköterskans professionella roll 

Trygghet och tillgänglighet 

Alla sjuksköterskorna som deltog i studien menade att sjuksköterskan har en viktig och 

betydelsefull roll när det gäller att ge stöd och trygghet till hela familjen. De menade vidare 

att stödet till de närstående behövs för de är i en ny och svår situation i livet som de inte 

tidigare har någon erfarenhet av.  

 

”Det är viktigt för mig att stärka dem i rollen som närstående” 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att trygghet och tillgänglighet till sjuksköterskan var 

saker som hjälpte de närstående i deras nya situation. Sjuksköterskorna menade att de 

närstående upplevde stor trygghet för att sjuksköterskan kom på regelbundna hembesök, att 
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de kunde ringa direkt till sjuksköterskan och att det innebar att bara ringa ett 

telefonnummer så kunde de få råd och stöd. En sjuksköterska beskrev närståendestödet 

som 

 

”Vi ägnar mer än halva tiden till de närstående med samtal och att förmedla 

trygghet” 

 

medan de närstående hade beskrivit för sjuksköterskorna att 

 

 ”Det var en sådan trygghet att ni fanns” 

 

Att ge stöd och hjälp 

Sjuksköterskan kunde även ha en medlande eller förmedlande roll, detta beskrevs som att 

patient och närstående inte var på samma nivå, då hade sjuksköterskan en medlande roll. 

Det kunde innebära att öppna upp samtalsklimatet i familjen så de vågade diskutera svåra 

ämnen. En sjuksköterska menade att man står som medlare och förmedlare för att få en 

helhet i vården. Sjuksköterskan hade även en viktig roll i att göra de närstående mer 

delaktiga i vården. Det ansågs viktigt att guida de närstående till att ha närhet till sin sjuke, 

där taktil beröring var ett bra verktyg för att öppna upp till samtal och sjuksköterskorna 

hade erfarenhet av att det ledde till bättre kommunikation mellan patient och närstående.  

Flera av sjuksköterskorna beskrev sina besök i hemmet som att vi gör inte mycket, men att 

vi kommer hem till dem gjorde stor skillnad eller att vi gjorde regelbundna hembesök men 

vi gjorde inget, utan det räcker att vi finns och kommer dit. Men även att bara lyssna på de 

närstående beskrev som viktigt 

 

”…man behöver inte säga något utan bara att man är där” 

 

Sjuksköterskorna menade att de gav de närstående redskap och beredskap på den närmsta 

tiden och det innebar även att utbilda närstående. Detta gjordes för att de närstående skulle 

orka och vara förberedda på vad som skulle hända. 

 

Sjuksköterskans professionella utveckling 

Sjuksköterskans personlighet, erfarenhet och mognad kunde beskrivas som att 

sjuksköterskan ska kunna se var personer är och kunna känna av på vilken nivå de är på. 

En sjuksköterska menade att hon jobbat många år och hade lärt sig att lyssna av 

stämningen i familjen. Det kunde även innebära att hantera sin egen otålighet och att sätta 

sig in i deras värld och situation 

 

”Vi ska inte lägga oss i för mycket … vi ska utgå från patientens och närståendes 

önskemål och behov, och inte låta mina egna behov styra och inte utgå ifrån mig 

själv” 

 

Erfarenheterna visade även behovet av att sjuksköterskan reflekterade över stödet till 

närstående så att stödet kunde förbättras. En sjuksköterska beskrev 

 

”Jag tänker efter så att det blir ett individuellt stöd till närstående” 

 

Sjuksköterskans kommunikation med närstående 

 

Information och bemötande 
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Sjuksköterskorna hade stor erfarenhet av att ge information och såg det som en 

förberedelse för de närstående. Information och samtal ansågs som grundläggande i 

sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskornas erfarenhet var att närstående upplevde en stor 

trygghet när de fick information om sjukdomen, vårdförloppet, döendet och döden. 

Informationen kunde även bestå av vilken hjälp och stöd som de närstående kunde få i 

hemmet, men även att sjuksköterskan höll dem informerade och uppdaterade under hela 

sjukdomsförloppet. 

 

”Det är viktigt att förmedla ren information om sjukdomen, vårdförlopp, döende 

och döden allt eftersom man närmar sig på något vis” 

 

Sjuksköterskornas kommunikation med de närstående innebar att ge tydlig, rak och ärlig 

information, att informationen upprepades och att den var individuellt anpassad. Syftet 

med information var att ge ökad kunskap, att förbereda och ge trygghet till de närstående. 

Informationen skulle även komma successivt. Det kunde även vara att tydliggöra 

informationen från läkare 

 

”…att berätta det så de förstår och vad de menar, att inte säga konstiga ord eller 

medicinska termer” 

 

Sjuksköterskan behövde vara lyhörd och känna av stämningen i hemmet och i familjen och 

att inrätta sig efter det. Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att vara uppmärksam på 

vad som sägs i samtalet. Flera av de intervjuade sjuksköterskorna betonade vikten av att 

lyssna på de närstående och att lyssna in vad de behöver. Sjuksköterskan behövde vara 

lyhörd för närståendes önskan och deras behov så informationen var på deras nivå och vad 

de efterfrågade.  

 

”Jag som sjuksköterska måste vara uppmärksam och lyhörd i mötet med familjen” 

 

Faktorer som påverkar kommunikation 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att de närstående inte förstod hur sjuk patienten var, 

att de närstående förnekade att patienten var sjuk och om det var ovänskap i familjen då 

upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att ge stöd. De upplevde det som att de inte 

nådde fram till närstående. De menade att det är lättare att ge stöd när de närstående kunde 

ta till sig informationen och att det var ett öppet klimat i familjen. Sjuksköterskorna 

menade även att det beror på hur insatserna och åtgärderna presenteras från 

sjuksköterskans sida. En sjuksköterska beskrev det som att hon brukar generalisera 

informationen så når den lättare fram. Erfarenhetsmässigts så var det mer framgångsrikt att 

ge informationen till både närstående och patient tillsammans, så att de fick höra samma 

information på samma gång. 

 

”Vi försöker få patient och närstående på samma nivå så de blir så harmoniska 

som möjligt” 

 

Flertalet av sjuksköterskorna beskrev att ofta förstod inte de närstående hur sjuk patienten 

var och att de närstående kunde prata om att patienten skulle leva i flera år och då ansåg 

sjuksköterskorna att det var deras uppgift att informera de närstående om situationen och 

om att ta till vara på tiden de hade kvar.  
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Sjuksköterskans erfarenheter av närståendes behov 

 

Sjuksköterskorna menade att de närstående inte kan föras samman till en kategori utan de 

närståendes har olika behov av stöd, det framkom att det är viktigt med individuellt stöd 

och att familjerna är olika och har olika behov av stöd. De närstående är i en ny ovan 

situation som de aldrig har varit med om tidigare. 

 

”det är ju aldrig den ena närstående som är den andra lik och har samma 

erfarenheter med sig, både från vårdresan och även personligen” 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att närstående kan känna ett stort behov av att göra 

något annat och leva ett liv utanför närståendevårdandet också. Att som närstående kunna 

få avlastning och komma ifrån en stund ansågs som värdefullt. Sjuksköterskorna ansåg det 

som viktigt att stötta de närstående till ett fortsatt aktivt liv utanför hemmet och vårdandet, 

med jobb och fritidsintresse i den mån de närstående orkade och ville, detta för att göra det 

lättare att gå vidare efter den sjukes bortgång. Sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att 

de närstående hade tankar om sin egen dödlighet som de gärna ville lyfta tillsammans med 

sjuksköterskan. Ibland kunde de närstående uttrycka sig i samtal med sjuksköterskan som 

att de inte orkade längre eller att de hade förbjudna tankar. 

 

”de närstående upplever att man inte får säga så”   

 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att de närstående försökte dölja sina känslor, då de 

närstående behövde vara starka och stötta sin sjuke närstående. Sjuksköterskornas 

erfarenhet var att göra de närstående mer delaktiga och att de fick känna sig behövda så 

kunde denna känsla minskas. 

  

”… man behöver inte vara den starke bara för att man är frisk, ofta är det den 

sjuke som är den starke för de vet vad som kommer att hända och har accepterat 

situationen” 

 

När patienten vårdades i hemmet upplevde sjuksköterskorna att de närstående behövde 

prata av sig men oftast tyckte de närstående att de ville prata med sjuksköterskan i ASIH 

och önskade inte stöd av kurator eller någon annan samtalskontakt. Närstående kunde 

uppleva att de står vid sidan om och upplevde frustration över det, att känna att de inte 

kunde hjälpa till. Därför var det viktigt för de närstående att de fick känna sig delaktiga och 

behövda i vården av den sjuke. 

 

”Det är inte lätt att se sin livskamrat tyna bort och inte kunna göra någonting och 

att försöka hålla modet uppe” 

 

Erfarenheten sjuksköterskorna hade var att en del familjer ville vara ifred i hemmet och att 

de närstående kände ett behov av att leva så vanligt som möjligt och därför önskade de 

färre hembesök av vårdpersonalen, vilket ledde till att de närstående fick ta större ansvar 

för vården av den sjuke, men de närstående ansåg att det var viktigare för dem att bli 

mindre störda och då kunde ta större ansvar för den sjuke. Sjuksköterskornas erfarenheter 

var att om familjen var van att ta emot hjälp sedan tidigare så var det lättare att kunna 

hjälpa till, de menade att tidigare erfarenheter spelade en viktig roll.  
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Sjuksköterskorna ansåg att närstående upplevde information som viktigt, den information 

som efterfrågades var angående sjukdomen, symtom, sjukdomens förväntade förlopp, om 

döden och döendeprocessen. Att veta vad som ska hända upplevdes som betydelsefullt och 

en trygghet för de närstående. Närstående frågade ofta om tecken på försämring eller 

tecken på att döden närmade sig. Alla sjuksköterskorna som ingick i studien hade 

erfarenhet av att få frågan - Hur lång tid har patienten kvar att leva? Detta ansågs som 

viktig information för de närstående i sitt förberedande. 

 

Samarbete och stöd i arbetsgruppen och teamet 

 

De sjuksköterskor som deltog i studien arbetade på mindre palliativa hemsjukvårdsenheter, 

med femton till tjugofem patienter inskrivna. Det framkom som en styrka och trygghet att 

det var få sjuksköterskor som arbetade på enheten. Genom att sjuksköterskorna i 

arbetsgruppen hade olika kompetens och bakgrund så kompletterade de varandra och såg 

saker utifrån olika perspektiv vilket gynnar patient och närstående i vårdförloppet. De 

upplevde att det var en välfungerande och trygg arbetsgrupp. Det framkom även att 

personkemin mellan sjuksköterska och närstående inte alltid fungerade men då kunde 

någon annan sjuksköterska i arbetsgruppen passa bättre, att dra nytta av varandras 

personligheter i arbetsgruppen ansågs som viktigt. 

 

”Alla ser vi olika saker….vi drar nytta av varandras kompetenser”  

 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att det fanns ett bra samarbete och stöd i teamet och 

verksamheten, då det fanns präst och kurator i teamet och sjuksköterskorna fick blanda 

annat stöd och råd av kuratorn i närståendestödet. Sjuksköterskorna kunde dock känna att 

det var svårt att veta när stödet skulle övergå till någon annan profession som kurator och 

präst. Detta kunde även vara för att de närstående kände sig trygga med sjuksköterskan och 

ville inte ha någon annan samtalskontakt. 

 

Struktur och arbetssätt i verksamheten 

 

Sjuksköterskorna ville gärna att de närstående skulle vara med vid inskrivningsbesöket och 

att då gavs information om den palliativa och avancerade hemsjukvårdsverksamheten, 

ASIH. Sjuksköterskorna på ASIH saknade lokala och regionala riktlinjer inom 

närståendestödet, dock finns det ett skriftligt nationellt vårdprogram som kunde vara 

stödjande i sjuksköterskans arbete. Det fanns även riktlinjer för efterlevandestöd och till 

barn som närstående, men inga riktlinjer fanns förutom dessa och det ansåg en del av 

sjuksköterskorna som en svaghet, men de menade även att fler riktlinjer kan göra 

närståendestödet mindre flexibelt. En sjuksköterska beskrev närståendestödet som 

 

 ”det finns inget nerskrivet om närståendestödet, det bara rullar på”   

 

Sjuksköterskorna ansåg att de hade god kontakt med närstående och kunde då lösa problem 

och behov efter hand, vilket sågs som positivt att arbetet var flexibelt, för att alla 

närstående reagerar inte på samma sätt och det är svårt att ha en given mall om 

närståendestöd, när olika familjer reagerar olika och har olika behov av stöd i hemmet 

 

”All information passar inte alla, det som passar familjen A passar inte familjen 

B”  
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”Det är ju så att ju mer riktlinjer du har, desto mindre flexibilitet i arbetet” 

 

Alla de intervjuade sjuksköterskorna beskrev att de närstående var väldigt tacksamma för 

hjälpen de fick i hemmet och sjuksköterskorna arbete uppskattades väldigt mycket. 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

 

Val av metod  

Kvalitativ metod valdes eftersom studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter. Genom att använda kvalitativ metod kan man fånga upp upplevelser och 

erfarenheter som inte visas på skattningsskalor i kvantitativ metod. När intervjuer används 

som insamlingsmetod så fångas erfarenheter från respondenten och genom att använda 

intervjuguide så ställs samma frågor till samtliga respondenter, dock är det inte viktigt i 

vilken ordning som frågorna ställs, utan det är flytet i intervjun och som är viktigast (Kvale 

& Brinkman, 2009; Polit & Beck, 2012).  

 

Urval 

Valet av deltagarna för denna studie har gjorts utifrån de sjuksköterskor som har kunskap 

och har arbetat mer än två år inom ASIH, detta för att få deras specifika erfarenheter av att 

vårda i hemmet. Utifrån denna kunskap ansågs detta urval som mest lämpligt i studien. 

Flertalet av sjuksköterskor som arbetar inom ASIH har lång arbetslivserfarenhet och det är 

få nyutbildande sjuksköterskor som arbetar inom ASIH, så behovet av två års arbete inom 

ASIH hade kanske inte behövts eftersom de flesta sjuksköterskor som arbetade hade lång 

erfarenhet inom vårdyrket. Dock kan det vara så att det finns ett annat arbetssätt och 

synsätt inom palliativ vård och ASIH, så att den specifika erfarenheten som efterfrågades i 

denna studie ansågs viktig utifrån det perspektiv. Resultatet kunde blivit annorlunda om 

mer oerfarna sjuksköterskor intervjuats. Enligt Benners (1993) beskrivning av 

sjuksköterskans utveckling så är första stadiet Novis och då styrs sjuksköterskans 

handlande av regler och riktlinjer, men sjuksköterskan kan befinna sig på novisens 

prestationsnivå även då hon byter kliniskt verksamhetsområde eftersom arbetet är nytt och 

obekant. Sjuksköterskorna som deltog i studien hade lätt för att svara på frågorna och de 

gav god och riklig information. Polit och Beck (2012) menar att det är viktigt att begränsa 

urvalskriterierna och att reflektera över om urvalet är rätt utifrån populationen. 

Sjuksköterskorna som ingick i studien hade arbetat varierande längd inom ASIH, 3½ - 15 

år och åldersspannet var mellan 41 - 61 år. Är urvalet tillräckligt varierat? Kan det spelat 

någon roll att deltagarna kom från författarens enhet? Genom att författaren av denna 

studie och deltagarna har en relation sedan tidigare och arbetar tillsammans så kan det vara 

svårt att skilja på rollerna, samt att deltagaren kan ha svårt att öppna sig och prata på djupet 

(McConnell-Henry, James, Chapman & Francis, 2009). Åldersmässigt är det vanligt att de 

sjuksköterskor som arbetar inom ASIH har många års arbets- och livserfarenhet och är ofta 

i detta åldersspann. För att arbeta inom den palliativa hemsjukvården så krävs det både 

arbets- och livserfarenhet eftersom det kan uppstå komplicerade situationer i hemmet. Av 

de sjuksköterskor som ingick i studien hade tre specialistutbildningar inom 

onkologi/palliativ vård samt en sjuksköterska specialistutbildning inom intensiv och 

anestesi. Fyra sjuksköterskor hade enbart grundutbildning. Detta val gjordes slumpmässigt, 

eftersom det inte ingick som inklusions- eller exklusionskriterier. Dock framträdde det inte 

några skillnader i intervjuerna beroende på om sjuksköterskorna hade vidareutbildning 
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eller inte. Det har endast ingått kvinnliga sjuksköterskor i studien, vilket kan vara en 

svaghet då det manliga perspektivet saknas. Åtta sjuksköterskor intervjuades och efter sex 

intervjuer framkom det inte någon ny information, men för att inte missa något gjordes 

ytterligare två intervjuer för att få mättnad i materialet. Ett ledande mål i urvalet är att 

mättnaden i informationen uppnås, där påverkande faktorer i urvalets storlek inkluderar 

kvaliteten på informationen, forskarens färdigheter och erfarenheter och omfattning och 

känslighet inom problemområdet. Urvalet ska komma till den punkt där ingen ny 

information fås och att det blir tydligt. Det viktigaste är att generera tillräckligt med 

ingående uppgifter som kan belysa mönster, kategorier och dimensioner av fenomenet som 

studeras (Polit & Beck, 2012). 

 

Datainsamling  

Eftersom det inte var av betydelse vad författaren ansåg eller tyckte så var författaren 

mestadels tyst och lyssnade för det var respondenten och hennes tankar som var i centrum. 

För att respondenten skulle känna sig trygg så började intervjun med småprat så de kände 

sig mer bekväma i situationen (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna gjordes på respondentens 

arbetsplats, på deras arbetstid och intervjuerna gjordes i ett ostört rum. Detta var en fördel 

att det gjordes på arbetstid, då respondenterna kunde göra intervjun i anslutning till arbetet. 

Tiden för intervjun lades i slutet på arbetspassen då sjuksköterskorna hade rapporterat och 

avslutat sitt arbete. Det kan påverkat innehållet i intervjuerna eftersom de efter en dag på 

jobbet, kanske var trötta eller inte helt kan släppa dagens jobb och fokusera på intervjun. 

Intervjuaren uppfattade intervjuerna som innehållsrika och beskrivande och 

sjuksköterskorna delade gärna med sig av sina erfarenheter. Genom att författaren av 

denna studie är bekant med palliativ vård och ASIH så fanns en förförståelse i samtalet och 

kunde förstå och känna igen sig i respondenternas berättelser och erfarenheter. De 

inspelade intervjuerna hade god hörbarhet och god kvalitet, vilket underlättade att skriva ut 

dem.  

 

Polit och Beck (2012) menar att det är krävande att samla in data med intervjuer, analysera 

och tolka resultatet av materialet och det krävs mycket färdigheter från forskaren. Då 

författaren till denna studie är ovan att intervjua personer kan detta påverkat resultatet, men 

stor vikt har lagts på att skaffa sig kunskap om att intervjua och genomförde en 

pilotintervju för att få prova på situationen. Pilotintervjun gjordes med en kollega som 

arbetar på samma enhet och enligt Trost (2010) så kan man börja med att intervjua en 

bekant person. I sjuksköterskas dagliga arbetsuppgifter ingår att få fram information 

genom samtal med patienter, även om det inte är en intervju så är författaren inte ovan att 

samtala eller kommunicera med andra personer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

bygger forskningsintervjun på ett professionellt samtal som är ett utbyte av åsikter mellan 

två personer, kan detta jämföras med sjuksköterskans professionella samtal med patienter 

eller närstående? Enligt Trost (2010) ska intervjusituationen uppfattas som ett samtal från 

respondentens vinkel men inte för forskaren. Han menar vidare att i ett samtal så utbyts 

åsikter, handlingar och känslor, men i en intervju så ställer forskaren frågor för att få 

respondentens åsikter utan att delge sina egna. Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare 

att intervjun kan vara givande för både forskaren och den som intervjuas genom att 

berättelsen kan ge nya insikter och leda till reflektioner om ämnet. Det kan inspireras till 

nya tolkningar och det kan leda till ny kunskap inom forskningsområdet. Dock kan 

intervjun uppfattas som att forskaren har övertaget eller makten i samtalet, då forskaren 

styr och ställer frågor som inte respondenten kan påverka. Forskaren har valt ämnet och 

har den vetenskapliga kompetensen vilket kan göra att respondenten kan känna sig i 
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underläge. Författaren har även kunskap om stöd till närstående vilket gör att författaren är 

insatt i ämnet. 

 

Datainsamlingen kunde utförts med enkät, där deltagarna kunde svarat på frågor om sina 

erfarenheter om stöd till närstående, men då hade troligen den beskrivande känslan inte 

varit framträdande i materialet. Likaså kunde insamlingen gjorts i fokusgrupper, för att få 

en mer öppen diskussion kring ämnet, men det negativa kan vara att inte alla deltar i 

diskussionen eller att det inte blir ett öppet klimat så alla vågar bjuda på sina egna 

erfarenheter (Trost, 2010).  

 

En intervjuguide användes för att få stöd i intervjun så att det aktuella ämnet inte lämnades. 

Frågorna var tydliga och ställdes så respondenten förstod dem. Polit och Beck (2012) 

skriver att i en intervjuguide ska frågor med Ja och Nej-svar undvikas. Frågorna i 

intervjuguiden ska ge respondenten möjlighet att ge rik och detaljerad information om 

ämnet som studeras.  Frågorna i intervjuguiden var formade så att sjuksköterskans 

erfarenheter efterfrågades, dock kan intervjuguiden uppfattas som generell i 

sjuksköterskans stöd till närstående, dock föregick intervjun av en förklaring av att det var 

sjusköterskans arbete med stöd till närstående i hemmet som efterfrågades. 

 

Databearbetning  

Redan vid intervjun så startar analysförfarandet av forskaren och texten är levande 

eftersom forskaren har en relation och kommunikation med texten. Intervjuerna har 

lyssnats av flera gånger och texten har lästs genom flera gånger för att få en känsla för hela 

intervjun och texten. Bearbetningen av materialet började redan när intervjuerna skrevs ut, 

då mönster och mening sågs i intervjun. Det finns en risk vid analysen att materialet 

minskas ner och organiseras så att någon tolkning eller mening missas eller misstolkas av 

författaren (Polit & Beck, 2012). Enligt Graneheim och Lundman (2004) så kan en text ha 

flera betydelser och texten kan tolkas på olika sätt, detta kan påverka tillförlitligheten av 

fynden i studien. Krippendorff (2004) menar att kategorierna ska vara uttömmande, att 

inga uppgifter som svarar på syftet i studien får uteslutas på grund av att det saknas en 

lämplig kategori. Inget material bör heller kunna hamna mellan kategorier eller passa i två 

kategorier. Det kan vara svårt eller ens möjligt att materialet endast ska passa i en kategori 

eftersom det handlar om sammanfattande erfarenheter och upplevelser. Krippendorff 

(2004) fortsätter med att kategorierna ska kunna svara på frågan ”Vad?” och gå som en 

löpande tråd genom koderna. Graneheim och Lundman (2004) menar att en kategori är 

beskrivandet av innehållet av det manifesta, alltså texten. Det finns även en risk att språket 

och intervjun inte har uppfattats korrekt, utan det är författarens tolkning av språket, då en 

text kan ha flera betydelser och forskarens egen bakgrund och erfarenhet kan påverka 

tolkningen (Graneheim & Lundman, 2004). Som nybörjare inom forskning så är det lätt att 

göra fel och man har inte den kunskap och kompetens som en van forskare har. Som 

nybörjare kan man missa små viktiga detaljer som kan ha ett sammanhang i det stora hela. 

Det finns även en risk med man är partisk och har viss förförståelse inom ämnet som valts 

att studera. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  

För att uppnå trovärdighet och tillförlitlighet för studien så har författaren försökt vara 

objektiv och tydlig med studiens fokus, val av kontext, tydlig information om deltagarna, 

tydlighet i datainsamlingen och dataanalysen. För att få data som är trovärdig behövs rätt 

urval och urvalet ska även svara relevant och rikt på forskningsfrågorna. Under intervjun 

har författaren försökt ge ett bra klimat och en lugn och ostörd plats så att respondenten 
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känt sig trygga och kunnat svara på frågorna. Genom att använda en intervjuguide så har 

samma frågor har ställts till alla deltagarna och intervjuerna genomfördes under en 

begränsad tidsperiod. Intervjuerna hade god hörbarhet och fullständighet. Intervjuerna har 

transkriberats snart efter intervjun skett och texten har läst genom flera gånger för att få en 

helhet och förståelse för texten. För att nå trovärdighet av forskningsresultaten så beror det 

på hur väl analysen gjorts, så att kategorier omfattar materialet och att inga relevanta 

uppgifter har uteslutits eller att inte relevanta uppgifter är med i materialet. Likaså att 

kategorierna har bedömts innehålla rätt information såsom likheter och skillnader. 

Resultatet har presenterats tydligt och noggrant och i presentationen av resultatet finns citat 

från intervjuerna med i löpande text för att styrka trovärdigheten av studien och visa ett 

samband mellan data och resultat. Det finns även beskrivet i en tabell exempel på 

analysprocessen för att öka trovärdigheten. Författaren kan vara präglad av sin 

förförståelse av ämnet som undersökts men det kan även vara positivt eftersom författaren 

har erfarenhet och vet vad man ska fråga efter.  

 

Genom att en riklig beskrivning av studiens fynd så ökar överförbarheten. Den rikliga 

beskrivningen ska innehålla en rik och grundlig information om forskarnas inställning, 

deltagarna i studien och transaktioner och processer (Polit & Beck, 2012). Enligt Polit och 

Beck (2012) så är överförbarhet en fråga om att kunna använda resultatet inom den egna 

verksamheten, då ska patientklientelet, vårdpersonalen och organisationen överensstämma 

med studiens urval, men resultatet i denna studie kan vara relevant även i andra 

sammanhang för att öka förståelsen av komplexa möten mellan sjuksköterskor och 

närstående. Författaren av denna studie har försökt göra en detaljerad och tydlig 

beskrivning av hur studien har gått till, men det är upp till läsaren att bedöma 

överförbarheten till sin egen verksamhet. 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans professionella roll  

Alla sjuksköterskor som deltog i studien menade att de hade en betydelsefull och viktig roll 

i att ge närstående stöd i hemmet och det visades även i Arnaert och Wainwrights (2009) 

studie där samarbetet med familjen var en av de viktigaste faktorerna för sjuksköterskan i 

den palliativa vården. De intervjuade sjuksköterskorna hade erfarenhet av att de närstående 

ansåg att sjuksköterskan i ASIH stod för trygghet och tillgänglighet, det innebar att 

närstående kunde nå sjuksköterskan dygnet runt och att sjuksköterskan kom på 

regelbundna besök i hemmet. Stödet från sjuksköterskorna ingav trygghet till de 

närstående, detta kan kopplas till den palliativa vårdens värdegrund, där närhet ingår och 

innebär att få stöd för att klara av en nära persons och väns förestående död (Regional 

cancercentrum i samverkan, 2012). Även i Stajduhar et al. (2010) framkom att det var 

viktigt att få en bra relation med patienten och dennes familj för att inge trygghet. 

Relationen kunde sen användas till att samla information om behov och resurser i familjen, 

de framhävdar att en god relation och delaktighet är viktiga instrument för att fatta bra 

beslut i vårdandet. Sjuksköterskorna som ingick i studien av Iranmanesh et al. (2009) 

menade att deras roll var att utveckla förtroende, ge rådgivning till patienten och 

närstående, att hjälpa patient och närstående att leva sitt återstående liv så bra och 

meningsfullt som möjligt, att underlätta acceptans av döden och att finnas och vara 

närvarande till slutet. 

 

Sjuksköterskorna i ASIH gjorde de närstående delaktiga i vården och gav dem redskap för 

att öppna upp för samtal i familjen om svåra ämnen, få närhet till den sjuke och utbildning 
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och kunskap. De sjuksköterskor som använde taktil beröring som redskap för att öppna upp 

till samtal insåg vikten av deras roll som sjuksköterska och vikten av samtal. De kunde 

beskriva det som att de bara lyssnade och inte gjorde någonting, men ledde till en 

betydelsefull relation för patient och närstående. I Dobrina, Tenze och Palese (2014) 

palliativa omvårdnadsteori anses det att genom att ha en öppen dialog och närvaro kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten och närstående att prata om livets slutskede, döden och 

döendet. Sjuksköterskan kan genom utbildning och stöd till närstående, hjälpa patienten 

och närstående att behålla sin autonomi. I Eues (2007) studie framkom att smärtlindring, 

kommunikation, empati och förekomst av samtal med patienten och familjen som viktigt 

för att upprätthålla livskvalitet vid livets slut. I sjuksköterskans professionella roll ingick 

även att hjälpa patienten och närstående med psykosociala behov och ge stöd i 

döendeprocessen (Vallerand et al., 2011).  

 

Sjuksköterskorna i ASIH hade lång erfarenhet av att arbeta inom vården och med svårt 

sjuka personer, vilket ansågs vara värdefullt för att kunna hantera och bedöma svåra och 

komplexa situationer i hemmet. Författaren av denna studie menar att erfarenheter inte 

bara kommer från utbildningar utan även genom att lära sig av situationen, erfarenheter, 

egna upplevelser och av andra kollegor. Vilket studien av Arnaert och Wainwrights (2009) 

också visade genom att sjuksköterskorna huvudsakligen inskaffade sina kunskaper och 

kompetens i det dagliga samarbetet med patient, familj, teamet och andra vårdgivare. 

Sjuksköterskorna i ASIH menade även att de reflekterade över sitt agerande och arbetssätt 

och att det är patient och närståendes behov som ska stå i centrum och inte sjuksköterskans 

egna behov. Det är viktigt i alla situationer att reflektera över – För vem gör jag detta? 

Vems behov styr? Det kan vara lätt att hamna i situationer där arbetet går på rutin, men i 

dessa situationer är det viktigt att stanna upp och tänka över – för vems skull gör jag detta? 

Dobrina et al. (2014) menade att sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård har en 

bestämd och specifik roll i att ge livskvalitet samt att stödja patienter och närstående i 

sjukdoms- och dödsförloppet. De menar även att sjuksköterskor inom palliativ vård själv 

genomgår en existentiell tillväxt och uppnår då både personlig och arbetstillfredsställelse 

samt genom självreflektion kan sjuksköterskan bli mer medveten om sin kompetens och 

roll. Sjuksköterskorna som ingick i studien av Iranmanesh et al. (2009) framhävdade vikten 

av att reflektera över sina känslor, reaktioner och åtgärder i relation till sig själv, patient, 

närstående och kollegor. Denna återkoppling och reflektion av dessa relationer var 

betydelsefulla källor för kunskap och personlig utveckling. Sjuksköterskorna i 

hemsjukvården menade att det var viktigt att lita på sin intuition och att vara självständig 

och självsäker i sitt arbete. 

 

Den aktuella studiens resultat av sjuksköterskans professionella roll kan lyftas till mer 

generella synpunkter, då det inte är specifikt för närstående som vårdar en person i hemmet 

utan det bör finnas ett stöd för alla närstående oavsett om deras anhörige vårdas på sjukhus, 

hospice, annan vårdinrättning eller i hemmet.  

 

Sjuksköterskans kommunikation med närstående  

Kommunikation och information ansåg sjuksköterskorna i ASIH var viktigt för att 

förbereda de närstående och sjuksköterskorna ansåg att det var deras uppgift att informera. 

Det visades i Wilkes et al. (2000) studie att information var viktigt för att familjer under 

den palliativa vårdresan, de kom även fram till att sjuksköterskorna stod för majoriteten av 

denna information. I Eues (2007) studie framkom att det var viktigt för närstående att få 

adekvat kommunikation för att känna livskvalité. Dock var det svårt att nå vissa 

närstående, framför allt när de förnekade att patienten var svårt sjuk. De menar att det mest 
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betydande hindret för att ge vård i livets slutskede är otillräcklig kommunikation men 

andra hinder som kan göra det svårt är om familj förnekar döden eller har orealistiska 

förväntningar och osäkerhet för diagnos eller prognos. Reblin et al. (2014) menar att den 

vårdpersonal som har en god och förtroendefull relation med patienten och närstående är 

bättre på att stödja dem under svåra situationer som att ge dåliga nyheter och ta svåra 

beslut. Dosser och Kennedy (2012) menar att som specialistsjuksköterska så förväntas det 

att man har kunskaper och färdigheter för att hålla svåra samtal och att förmågan att 

kommunicera med patienter och närstående är ett krav. 

 

Sjuksköterskorna i ASIH menade att en tydlig och rak kommunikation var viktigt, att 

informationen upprepades samt att informationen var individuellt anpassad. Detta sågs 

även i Iranmanesh et al. (2009) studie där sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvård 

menade att det är viktigt att vara tyst och lyssna aktivt, men även att vara ärlig i 

konversationen och ha respekt för den andres tro och övertygelser. Wilkes et al. (2000) 

studie visade att informationen ska ges vid rätt tillfälle och vara anpassad till närståendes 

behov.  I Lundberg et al. (2013) studie visades att när närstående fick information så kände 

de att de fick stöd vilket ökade känslan av att vara förberedd. De menade även att när de 

fått ärlig och tydlig information så lämnades inte utrymme för obesvarade frågor eller oro, 

detta ledde till en känsla av trygghet. Sandberg (2014) menar att tydlighet i 

kommunikationen är viktig i samband med vård, behandling och omsorg för att inte utsätta 

patienten för onödiga risker, men även att informationen som gavs var adekvat, på rätt nivå 

och lätt att förstå för närstående (Docherty et al., 2008; Lundberg et al., 2014). Eues (2007) 

menar att patientens och familjens behov kan identifieras genom att sjuksköterskan har en 

öppen kommunikation med dem, som att svara på frågor om diagnos, förväntade resultat, 

vilka behandlingar som är aktuella och tillgängliga. De menar att familjerna spelar en 

viktig roll i besluten av vården i livets slutskede och att det är viktigt att familjen är 

närvarande vid dessa möten. Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård är beroende av 

kunskapen som finns hos patienten och dennes närståendes vårdare för att kunna utföra en 

god palliativ vård (Andershed, 2013).   

 

Sjuksköterskans erfarenheter av närståendes behov  

I denna kategori var det mest framträdande med individuellt stöd och att alla närstående 

inte kan behandlas likadant utan närstående har specifika behov av stöd. Varje person är 

unik och har sin egen historia och erfarenhet, både patient, närstående och sjuksköterskan. 

För vissa familjer var det viktigt att fortsätta leva så vanligt som möjligt. I Dobrina et al. 

(2014) palliativa omvårdnadsteori poängteras det att varje patient är unik, att bedömningen 

av dennes behov ska ske utifrån helhet samt att patienten är experten i sitt eget liv så 

autonomin ska respekteras. Sjuksköterskan ska vara närvarande för och med patienten, 

vilket innebär att det ska finnas utrymme med både tid och plats för omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska ha ett icke dömande bemötande för att etablera en relation med 

patienten och dennes familj. De menar vidare att sjuksköterskan har en unik position för att 

skapa relation med patient och närstående. Smith och Skilbeck´s (2008) studie visade att 

sjuksköterskorna stöttade de närstående så de kunde bevara sin egen hälsa och att de kunde 

fortsätta att ha ett eget liv utanför hemmet och sin vårdande roll. Det var även viktigt för 

sjuksköterskorna att de närstående hade förtroende för hemtjänst och att de fick känna sig 

delaktiga i vilken hjälp de fick i hemmet (Smith & Skilbeck, 2008). När patienten vårdas i 

hemmet kan de närstående upplevas mer sårbara och ensamma i vårdandet, gentemot om 

patienten vårdats på sjukhus eller hospice, då det finns vårdpersonal på plats dygnet runt. 

När patienten vårdas i hemmet så är det större ansvar på de närstående och behöver då 

också ett mer anpassat stöd. Dock är det generellt med alla närstående att de behöver få 
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mer uppmärksamhet och mer stöd oavsett var deras anhörige vårdas. I studien av 

Iranmanesh et al. (2009) menade sjuksköterskorna som arbetade i hemsjukvården att det 

var viktigt att lita på de närstående och deras bedömningar så de kunde lösa situationen på 

sitt sätt. 

 

För vissa närstående så var situationen väldigt jobbig och de kunde ge uttryck som att de 

inte orkade längre eller hade förbjudna tankar, samt att de skulle vara starka och inte vissa 

sina känslor för den sjuke. De närstående hade ett stort behov av information om 

sjukdomen, symtom, sjukdomens förväntade förlopp, döden och döendeprocessen. Studien 

av Wilkes et al. (2000) menar att stöd i form av information var viktigt för närstående 

under hela sjukdomsförloppet. Denna information var viktig för att närstående skulle 

kunna ta hand patienten i hemmet men även hur de praktiskt skulle vårda den sjuke, allt 

eftersom sjukdomen progredierade. Att ge information till de närstående i förebyggande 

syfte kan resultera i känsla av delaktighet i vård och planering. En svårighet inom palliativ 

vård är när det finns en osäkerhet av sjukdomens förlopp och eventuell försämring av den 

sjuke personens tillstånd, detta gör det svårt att förutse framtida behov. Detta kan skapa en 

svårighet hos de närstående när det är känt att den sjuke personen kommer att försämras 

och inte bli bättre i sin sjukdom (Smith & Skilbeck, 2008). Alla sjuksköterskorna hade 

erfarenhet av att få frågan - Hur lång tid har personen kvar att leva? Denna fråga ansågs 

som viktig för de närstående, dels för att hinna förbereda sig själv, men även för att 

förbereda allt praktiskt som döden och döendet innebar. 

 

Samarbete och stöd i arbetsgruppen och teamet  

Sjuksköterskorna som intervjuades hade bred och lång kompetens inom vården, de hade 

olika utbildningar och bakgrund, vilket de ansåg som en styrka i arbetsgruppen. De kunde 

hjälpa varandra genom att se olika saker, samt att dra nytta av varandras kompetens och 

bakgrund. Sjuksköterskorna i ASIH kände att de hade stort stöd av varandra och att de 

använde detta stödet och kunskapen så det gagnade både patient och närstående. En bra 

relation och god stämning är viktigt i arbetsgruppen, samt att lyssna på sina kollegors 

idéer, att man är öppen för nya tankar och att det finns en ömsesidig respekt för varandras 

kunskap. I en svensk studie av Iranmanesh et al. (2009) menade sjuksköterskorna som 

arbetade inom hemsjukvård att vårda en döende person i hemmet var en lärande och 

utmanande miljö och att arbetet var fritt och självständigt och det fanns inte några givna 

svar på problem som kunde uppstå. Den menade även att arbetet var stimulerande och en 

utmaning för att kunna vårda en svårt sjuk och döende person i hemmet med behov av 

avancerad teknisk apparatur. I denna miljö krävs det att sjuksköterskan har bred kompetens 

men även vara säker, självständig och lita på sin förmåga att bedöma och vårda. 

 

Carlström, Kvarnström och Sandberg (2013) menar att det finns ett behov av arbete i team 

när avancerad vård tillämpas, det finns ett behov av en bred kompetens för att få en helhet 

av patientens komplexa situation. Xyrichis och Ream (2007) menar att teamarbete är en 

process där sjukvårdpersonalen har kompletterande bakgrund och kompetens som genom 

samarbete bedömer, planerar och utvärderar vården. Detta är ett ömsesidigt samarbete och 

en öppen kommunikation som är värdefull för patienten, organisationen och personalen. 

Ett idealt team samarbetar och löser komplicerade arbetsuppgifter, arbetsrollerna är både 

flexibla och tydliga, det finns bred kompetens och det finns spridning i ålder och kön 

(Sandberg, 2009).  Att arbeta i team betyder även att medlemmarna ska lita på varandra 

och dela gemensamma värderingar, detta kan vara en utvecklande och lärande miljö. Att 

arbeta i team gjorde det möjligt för sjuksköterskan att hantera svåra situationer och svåra 

beslut (Iranmanesh, 2009). De palliativa hemsjukvårdsenheterna som inkluderades i 



                      BILAGA I 

21 

 

studien var små enheter, en av enheterna hade totalt sju sjuksköterskor anställda och den 

andra enheten hade fjorton sjuksköterskor anställda, respondenterna såg det som en styrka 

att det var små enheter. Är det så att på mindre enheter så är personerna i teamet och 

sjuksköterskorna i arbetsgruppen tryggare? Innebär det ett bättre samarbetsklimat och 

teamarbete? Eller är det specifikt för den palliativa vården? I intervjuerna framkom stödet 

från kurator och präst dock var det ingen som lyfte arbetsterapeuten eller fysioterapeutens 

roll om att ge stöd till närstående i hemmet, men inom den palliativa vården ingår även 

dessa yrkeskategorier i teamet och även de kan vara delaktiga i vården och ge stöd till 

närstående. Arbetsterapeut och fysioterapeut gör även besök i hemmet och ger taktil 

massage och akupunktur, ibland kan de personerna vara närmst patienten och lättast att 

prata med.  

 

Struktur och arbetssätt i organisationen 

Det framkom att det saknades riktlinjer och struktur, men sjuksköterskorna som arbetade i 

ASIH ansåg att det kunde vara svårt att ha generella riktlinjer då stödet till de närstående 

ska vara individuellt anpassat och de menade även att stödet blir låst och svårt om man har 

för många riktlinjer. Kan det vara så att sjuksköterskorna som ingick i denna studie hade 

uppnått Benners (1993) expertnivå, då sjuksköterskorna har stor erfarenhetsbakgrund och 

behöver inte förlita sig på regler och riktlinjer för att se vilken åtgärd som är lämplig vid de 

olika situationer som hon ställs inför i sitt arbete. Sjuksköterskorna i ASIH ansåg att 

flexibilitet i närståendestödet var väldigt viktigt. Dock kunde de se ett behov av struktur i 

arbetet med stöd till närstående. I Hudson et al. (2012) studie framkom att majoriteten av 

de tillfrågade respondenterna ansåg att riktlinjer för stöd skulle vara till nytta för patienten, 

närstående och personalen som arbetar inom palliativ vård. Dock ska det vara en nytta med 

ett strukturerat arbetssätt för att ge stöd till närstående, det ska gagna de närståendes hälsa 

och livskvalitet.  

 

Sjuksköterskorna i denna studie ansåg att det var viktigt att ge information tillsammans 

med patient och närstående – så de fick samma information. Sjuksköterskorna i ASIH 

ansåg även att det var viktigt att de närstående blev inbjudna och var med vid 

anslutningsbesöket i hemmet, då mycket information gavs om ASIH’s verksamhet och 

arbetssätt. Vid detta hembesök gavs även utrymme för frågor från närstående. Hudson et 

al. (2012) visar på nyttan med att göra en avancerad vårdplan tillsammans med patient och 

närstående, där närstående ses som en viktig källa till att få information om patienten. I 

denna plan ingår även att förklara för de närstående om vilka resurser som den palliativa 

vården kan stötta med, vilket leder till att de närstående har realistiska förväntningar.  

 

Slutsats  

 

Studien visar att sjuksköterskor inom ASIH har en betydelsefull roll i stödet till närstående 

i hemmet med bland annat att ge information och samtal. Sjuksköterskornas erfarenhet var 

att deras närvaro upplevdes som en stor trygghet för de närstående. Sjuksköterskorna ansåg 

att flexibilitet i närståendestödet var väldigt viktigt. Eftersom närståendestödet inte var 

strukturerat eller följde några riktlinjer så efterfrågades en viss struktur i arbetet av 

sjuksköterskorna.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Studien kan lyfta förståelsen för de närstående som vårdar en sjuk person i hemmet och att 

som vårdpersonal förstå vikten av att ge information och stöd till närstående för att ge dem 
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trygghet i deras livssituation. De närstående önskar tydlig, ärlig och adekvat information 

om sjukdom, symtom och döendeprocessen. Det är viktigt att som vårdpersonal ha en 

öppen kommunikation med familjen för att identifiera deras behov under vårdresan. Att 

dra nytta av teamets egenskaper, dess olika bakgrund och kompetens i bedömning och 

beslut så det gagnar både patient och närstående. Samt att som vårdpersonal reflektera över 

sitt eget handlande och sin egen utveckling. 
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Sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till närstående 

Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till närstående som vårdar en 

svårt sjuk person i palliativt skede som är ansluten till avancerad sjukvård i hemmet 

(ASIH). 

 

Problembeskrivning 

Det har visats att det är en påfrestande situation att vara närstående till en döende person 

som vårdas i hemmet. De närstående har ett stort behov av hjälp och stöd då de ofta inte 

har erfarenhet av att vårda en svårt sjuk person. Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ 

vård står ofta för detta stöd till patienten och närstående. De närstående förväntar sig att få 

information och stöd av sjuksköterskan och att sjuksköterskan ska ta upp svåra ämne som 

är värdefulla i vårdandet. Den palliativa vården har ett grundläggande helhetsansvar för 

både patient och närstående och det ställs stora krav på sjuksköterskor som jobbar inom 

palliativ vård. Det innebär att sjuksköterskan ska ha kunskap och skicklighet att se, 

bekräfta och ge stöd till de närstående. Stödet ska även vara vid rätt tidpunkt utifrån var de 

närstående befinner sig i processen och sjuksköterska ska vara steget före och se behovet 

av kommande stöd.  

Metoden för den planerade studien är intervjuer av sjuksköterskor. 

Önskemål från Din verksamhet 

Jag önskar kunna intervjua 6-8 sjuksköterskor på enheterna i xxxxx och xxxxx. 

Intervjuerna, som beräknas ta cirka 30 min önskar jag genomföra i lokaler på Din klinik 

och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål att intervjuerna 

kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att genomföra 

intervjuerna under december 2014. Alla personer som ska intervjuas kommer att få 

skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas. 

 

 

Samtycke 

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum  

 

Namn 

 

Namnförtydligande 

 

Enhet 
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INFORMATIONSBREV                                        Bilaga II 
 

 

Jag heter Maria Lundin och arbetar som sjuksköterska inom avancerad sjukvård i hemmet 

(ASiH), jag går specialistutbildning inom palliativ vård på Sophiahemmets högskola och inom 

denna utbildning ska jag skriva en magisteruppsats. 

Den palliativa vården utvecklas ständigt och en del av denna utveckling är att som 

sjuksköterska stödja närstående till de patienter som är inskrivna i den specialiserade palliativa 

verksamheten. Sjuksköterskorna är ofta de som har närmst kontakt med närstående. Denna 

studie efterfrågar erfarenheter av att ge stöd till närstående utifrån ditt perspektiv som 

sjuksköterska. Du tillfrågas för att du arbetar som sjuksköterska inom ASIH och har erfarenhet 

av att ge stöd till närstående. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskor erfarenheter av att 

stödja närstående. 

 

Intervjuerna beräknas ta ca 30-60 minuter. Intervjun kommer att ske på en plats som passar 

dig som informant. Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas ut och analyseras. 

Frågorna som ställs är öppna och ställda utifrån dina erfarenheter som sjuksköterska. 

Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas till en magisteruppsats och kommer 

att redovisas på Sophiahemmets högskola och i Digitalt Vetenskapligt Arkiv (DiVA) som 

är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen 

(1998:204) så att obehöriga inte kan ta del av dem. Informationen kommer att 

avidentifieras och kodas och intervjumaterialet kommer att makuleras efter studien har 

slutförts. Resultatet kommer att presenteras på ett sätt så att deltagarnas identitet inte 

kommer att avslöjas. Materialet som kommer fram i intervjun kommer endast att användas 

för forskningsändamålet. Du som deltagare i studien deltar friviligt och har rätt att dra dig 

ur när som helst. Har du frågor eller funderingar om studien så är du välkommen att 

kontakta mig. 

 

Jag kommer att kontakta dig om några dagar och fråga om du vill delta i studien och bli 

intervjuad. 

 

Ansvariga 

Student:                                                                                   Handledare: 

Maria Lundin                                                                                 Marie Tyrrell 

Leg. Sjuksköterska                                                                         Sophiahemmets högskola 

Avancerad sjukvård i hemmet, xxxxx                                           Telefon: xxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx                                                                  Mail:xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxxxx 
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Informerat samtycke till deltagande i studien, sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd 

till närstående. 

 

Jag bekräftar att jag fått skriftlig och muntlig information om studien och jag ger mitt samtycke 

till att delta i studien. Jag vet att deltagandet är frivilligt och jag har rätt att dra mig ur när som 

helst. Jag har fått möjlighet till att ställa frågor och även till betänketid innan samtycke givits. 

Jag vet hur jag ska nå ansvariga personer om jag har frågor. 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen och är införstådd med att mina uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt 

personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

 

 

 

 

 

Ort och Datum ……………………………………………………………. 
 

 

Namn ……………………………………………………………………….. 

 

.Namnförtydligande........................................................................................ 

 

 

 

 

 

Ort och datum………………………………………………………………… 

 

 

Underskrift projektansvarig…………………………………………………. 

 

 

Namnförtydligande…………………………………………………………… 
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INTERVJUGUIDE                                                      Bilaga III 

 

Presentera mig själv och småprata för att informanten ska känna sig trygg. 

Ge information om informerat samtycke. 

Syftet med studien beskrevs för respondenten, där det tydliggjordes att det var 

sjuksköterskans erfarenheter av stöd till närstående som vårdade en svårt sjuk person i 

hemmet som efterfrågades. 

Bakgrund 

 

Ålder 

Kön 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur många år har du arbetat inom ASIH? 

Vad har du för utbildning? 

 

Semistrukturerade frågor 

 

Kan du berätta utifrån din roll som sjuksköterska – Hur det är att ge stöd till närstående? 

 

Finns det faktorer som påverkar resultatet av närståendestödet? Vilka i så fall? 

 

Vad tycker du är viktigt att förmedla, utifrån dina erfarenheter? 

 

Finns det några riktlinjer eller vårdprogram i verksamheten om att Ge stöd till närstående? 

(denna fråga är en Ja eller Nej –fråga, men kan ge information om det finns några riktlinjer 

för sjuksköterskan i dennes arbete med stöd till närstående). 

 

Dessa frågor kan följas upp med icke ledande frågor som till exempel - kan du 

vidareutveckla det…… Kan du berätta mer…… Vill du beskriva……… 

Som avslutning ställs frågan – Är det något mer du vill berätta eller är det några andra 

frågor du vill ställa till mig? Detta för att få med all viktig information. 

 I slutet frågas respondenten också om det går bra att kontakta dem igen om något är oklart. 

Frågorna i intervjuguiden behöver inte ställas i den ordning som de är skriva eftersom det 

kan vara svårt att styra samtalet, det vill säga att intervjun och samtalet är flexibelt. 

 


