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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Under 2010 bedömdes cirka 80 procent av de 90 000 människor som avled i Sverige ha 

varit i behov av palliativ vård. Många patienter föredrar att bli vårdade sin sista tid i 

hemmiljö med hjälp av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), som möjliggörs av ett 

multiprofessionellt team som finns tillgängligt dygnet runt. 

Den palliativa vården utgörs till stor del av stöd till närstående då betungande effekter så 

som psykisk och fysisk ohälsa, ekonomiska förluster och isolering kan komma att drabba 

dem. I sjuksköterskans roll ingår att kunna ge stöd till närstående, vilket tidvis kan 

upplevas som bristfälligt både ur sjuksköterskors och närståendes perspektiv. 

Syfte 

Utifrån sjuksköterskors yrkeserfarenhet belysa faktorer som kan ha betydelse vid att stödja 

närstående till patienter som vårdas palliativt inom ASIH.  

Metod 

Kvalitativ intervjustudie med åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes. Det 

insamlade datamaterialet från intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat 

Resultatet visade att tid, information och kommunikation, kontinuitet, multiprofessionellt 

team, kompetens och att vara närvarande i nuet vid mötet med närstående var viktiga 

faktorer angående stöd till närstående. Slutligen betonades vikten av att sjuksköterskan 

själv skulle bli erbjuden stöd vid behov. 

Slutsats 

Tiden till förfogande, att ge individanpassad information och en fungerande 

kommunikation bedömdes som viktiga faktorer gällande att ge stöd till närstående. 

Kontinuitet, arbetet inom det multiprofessionella teamet, professionell kompetens och att 

närvara i nuet vid mötet med närstående var nödvändiga faktorer för att en relation och ett 

förtroende mellan sjuksköterska och närstående skulle uppstå. Om hänsyn togs till 

faktorerna genom att utgå från närståendes individuella behov skapades de bästa 

förutsättningarna för att ge ett stöd av hög kvalitet till närstående. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, närstående, stöd, ASIH, palliativ vård 
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INLEDNING 

Att vara närstående till någon som erhåller palliativ vård är något de flesta människor får 

uppleva. Situationen kan vara påfrestande redan som den är, men underlättas inte av ett 

bristfälligt stöd från vårdpersonalen. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har en av 

oss haft en placering inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Denna typ av vård 

innebär att patienten kan vårdas i hemmiljön istället för på sjukhus. Kontrasterna mellan 

tidigare erfarenheter av ett bristande stöd till närstående gentemot det tillräckliga stöd vi 

ansåg att ASIH hade, har vidare väckt intresse till att undersöka ämnet mer djupgående. 

Intresset låg i att undersöka vad sjuksköterskor på ett ASIH-kontor hade för erfarenhet av 

att stödja närstående för att därefter belysa vad de ansåg var viktigt gällande stödet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1NfpTGLNoWCuyXFXxdUDgzEAhgBH-6Jdnq9UGqAwdBGo/edit?usp=docs_home#_msocom_7


DEFINITIONER 

Erfarenhet 

Denna studie fokuserar på sjuksköterskors yrkeserfarenhet där erfarenhet definieras som att 

deltagarna utövat praktisk palliativ sjukvård och haft nära kontakt med patienters 

närstående, vilket givit sjuksköterskorna erfarenhet av ämnet. Definitionen stöds av 

Nationalencyklopedin (2015a).  

Närstående 

Enligt Nationalencyklopedin (2015b) definieras närstående som någon som verkar i nära 

anslutning till någon annan. Närstående kan vara en person som är släkt/anhörig eller en 

nära vän (Carlsson & Wennman-Larsen, 2014). Om patienten inte uppgett vem som är 

närstående kan antingen make eller maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon räknas 

(Socialstyrelsen, 2012).  

Stöd 

“Att ge stöd” syftar i studien till sjuksköterskors roll i att ge stöd och hjälpa närstående för 

att minska deras fysiska och psykiska belastning, vilket även stöds av Socialstyrelsen 

(2013a). Stöd kan åstadkommas genom att kommunicera, informera, och ge vägledning 

och råd (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013). Socialstyrelsen (2013a) menar vidare att 

ett gott stöd är när den närstående känner sig trygg och kan vara säker på att hen får det 

stöd som behövs. Begreppet ”närståendestöd” förekommer i studien och syftar på stödet 

som ges till närstående. 

Omvårdnad 

Definitionen går i enlighet med Rahm Hallberg och Hamrin (2015) som menar att 

omvårdnad omfattar åtgärder som vidtas inom vård och omsorg, för att tillsammans med 

en frisk eller sjuk individ upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och livskvalitet eller stödja 

människan inför döden.  

Kompetens 

Kompetens definieras som den utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst 

(Marklund, 2015).   
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BAKGRUND 

Palliativ vård 

Ordet ”palliativ” betyder lindrande vilket ofta sätts i samband med vård i livets slutskede, 

vilket särskilt handlar om att dölja, skyla och att lindra smärta (Jacobsson, Andersson & 

Öhlén, 2014; Richardson, 2014). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definieras 

palliativ vård på följande sätt: 

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

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

through the prevention and relief of suffering by means of early 

identification and impeccable assessment and treatment of pain and other 

problems, physical, psychosocial and spiritual (WHO, 2015). 

Cirka 80 procent av de drygt 90 000 människor som avled i Sverige under 2010 bedömdes 

ha varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013b). Palliativ vård kan erbjudas såväl 

på sjukhus som i hemmet. De faktorer som kan avgöra om en patient har möjlighet att 

vårdas i hemmet kan vara tillgång till kvalificerad personal men även de närståendes 

inställning. Palliativ vård bör utgå från de fyra hörnstenarna: kommunikation, 

symtomlindring, multiprofessionellt samarbete och relation och stöd till närstående 

(Socialstyrelsen, 2013b).  

Då en människa får kännedom om att hen har en obotlig sjukdom, kan vetskapen om detta 

leda till psykologiska, sociala och fysiska förändringar i livet (Johnston, Rogerson, 

Macijauskien, Blaževičienė & Cholewka, 2014). Enligt Crow (2014) och Lindqvist och 

Rasmussen (2014) är frekventa besvär som inträffar hos patienten vid palliativ vård smärta, 

oro, förvirring, illamående, andnöd och rosslande andning. Utöver den medicinska vården 

är det viktigt att tillgodose patientens grundläggande behov och fokusera på 

symtomlindringen (Lindqvist & Rasmussen, 2014). För att få kontroll på ovan nämnda 

symtom är det viktigt med kompetens hos sjuksköterskan och resterande vårdteam 

(Socialstyrelsen, 2006).  

Den palliativa vårdens syfte 

Syftet med palliativ vård är delvis att förbättra livskvalitén för patienten (Richardson, 

2014; Simone, 2014; WHO, 2015) och att följa patient och närstående fram till patientens 

död (Jacobsson, Andersson & Öhlén, 2014). Syftet är likaså att tidigt upptäcka, förebygga 

och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2013b). Det kan finnas märkbara skillnader i att ge 

palliativ vård till en yngre eller äldre människa men oavsett åldern bör palliativ vård utgå 

från samma grunder, ske i samma utsträckning (Jacobsson, Andersson och Öhlén, 2014) 

och inkludera stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013b).  
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Avancerad sjukvård i hemmet 

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en dygnet-runt-vård vilket innebär att 

verksamheten är bemannad av bland annat sjuksköterskor och läkare dygnet runt 

(Socialstyrelsen, 2008). Denna typ av vård möjliggör för patienter att vårdas i hemmet 

istället för på avdelning. Vården ska ske utifrån patientens egna behov och utförs av såväl 

sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter (Edlund, 2013). ASIH kan ges 

till förslagsvis patienter med kroniska sjukdomar som cancer, KOL och hjärtsvikt. När den 

typen av vård ges vid ett obotligt sjukdomstillstånd benämns det palliativ vård (Stockholms 

sjukhem, 2015). I samband med att populationen blir äldre ökar även antalet familjer och 

närstående till patienter som vårdas inom ASIH (Kristjanson & Aoun, 2004). 

Många patienter föredrar att bli vårdade sin sista tid i hemmiljö (Crow, 2014; Kiyanda, 

Dechêne, & Marchand, 2015; Sandler et al., 2014). Att spendera sista tiden i livet hemma 

är även att rekommendera relaterat till att det uppfattas som mer naturligt (De Roo, 2014). 

Vidare visar en studie utförd av Murakami et al. (2015) att patienter som drabbats av 

cancer och vårdats i hemmet, levde längre än de patienter med cancer som vårdats på 

sjukhus.  

Närstående är ofta viktiga när patienten ska vårdas hemifrån, då närstående ofta hjälper till 

mycket i omvårdnaden och deras stöd ökar patientens välbefinnande (Hudson et al., 2013). 

För att patienter och deras närstående ska klara av vården i hemmet är det viktigt med 

tillgång till personal dygnet runt (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2001:6). 

Tid  

Det finns endast ett fåtal teoretiker inom vården som utforskat och utvecklat kunskap om 

begreppet tid (Nurminen, 2012; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013). Begreppet är 

relevant ur ett vårdande perspektiv och kan överföras till omvårdnad då effektiv 

användning av tid kan ses som en möjlighet och resurs inom omvårdnaden (Nurminen, 

2012). Då alla situationer och människor är unika är det svårt att avgöra vilken mängd tid 

som är tillräcklig (Wiig et al., 2014). 

Studier har visat att sjuksköterskor inom äldrevård ansåg att tiden var otillräcklig i arbetet 

vilket påverkade stödet till närstående (Bahrami, Etemadifar, Shahriari & Khosravi 

Farsani, 2014; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013). I studien av Bahrami, Etemadifar, 

Shahriari och Khosravi Farsani (2014) framkom även att närstående upplevde att 

vårdgivarna oftast var upptagna och stressade vilket ibland resulterade i att närståendes 

behov och önskemål inte tillfredsställdes. Tiden vid omvårdnad bör således planeras väl 

och genomsyra vården, då bristande tid innebär en situation där vårdaren inte kan 

tillgodose patientens behov och önskemål, och kvaliteten på vården försämras (Nurminen, 

2012; Wiig et al., 2014).  

Tiden ses som en resurs som ger förutsättning för patientcentrerad vård. Hur tidsramen ser 

ut, det vill säga hur patienten uppfattar vårdarens mängd tid till förfogande, framkommer 

genom vårdarens handlingar och sätt att uttrycka sig på. Hur patient och vårdare uppfattar 

den gemensamma tiden för vårdandet skiljer sig ofta åt (Nurminen, 2012).   
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Såväl vårdare som vårdtagare kan uppleva tidsperspektivet som stressigt och med 

avsaknad av tidsramar. Detta kan leda till att patient och närstående inte vågar be om stöd 

eftersom en rädsla finns att störa vårdare. Sjuksköterskor i en studie ansåg att närstående 

ofta saknade mod att visa sitt behov av stöd relaterat till att sjuksköterskorna ofta var 

stressade, vilket gjorde att närstående höll sig på avstånd från sjuksköterskorna (Salins, 

Kaunonens & Åstedt-Kurkis, 2013).  

Multiprofessionellt team 

För att åstadkomma palliativ vård av hög kvalitet bör samarbetet mellan olika professioner 

fungera (Socialstyrelsen, 2006). Sjuksköterskan innehar ibland inte tillräcklig kompetens 

för att ge stöd till närstående, därav är det multiprofessionella teamet, där olika 

kompetenser kan sammanföras, viktigt (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013).  

Det är betydelsefullt med ett fungerande samarbete och en tydlig kommunikation inom 

teamet, och för att säkerställa detta krävs ett gemensamt synsätt (Jacobsson, Andersson & 

Öhlén, 2014). Sjuksköterskan har enligt Larsson (2014) likaså en viktig roll som ledare och 

ska kunna leda, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i det multiprofessionella teamet. 

Inom avancerad sjukvård i hemmet arbetar teamet med vårdplanering och framförhållning 

(Jacobsson, Andersson & Öhlén, 2014). National Consensus Project for Quality Palliative 

Care har framtagit punkter som karakteriserar vårdplanering av hög kvalitet. En punkt 

innefattar att vårdplaneringen bör genomföras tillsammans med vårdtagare och närstående 

(Jacobsson, Andersson & Öhlén, 2014). 

Kommunikation 

Kommunikation mellan vårdare och närstående är viktig inom omvårdnad eftersom 

kommunikation leder till att relationer människor emellan skapas (Salin, Kaunonen & 

Åstedt-Kurki, 2013; Socialstyrelsen, 2006). Vid samtal med patient och närstående är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan för en dialog, då samtalet bör ske på ett jämställt plan för 

att minimera risken att mottagaren enbart står som passiv lyssnare (Arlebrink, 2013).   

Människor förmedlar inte enbart tankar och känslor verbalt utan likaså via kroppsliga 

uttryck och således kan kroppsspråket visa hur sanningsenligt ett uttalande är (Arlebrink, 

2013; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013). Arlebrink (2013) menar att patient och 

närstående kan känna av om en vårdare inte uttalar sin kunskap eller döljer hur svårt sjuk 

patienten är. Det är viktigt att som sjuksköterska också tänka på vad patient och närstående 

säger men även sättet det sägs på, då kroppsspråket till stor del kan avslöja hur en person 

mår (Arlebrink, 2013; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013).    

Samtalet som förs mellan sjuksköterska och patient och mellan sjuksköterska och 

närstående behöver inte ständigt innehålla ord, det är under vissa perioder viktigt med 

tystnad där tillfälle för eftertanke och mental bearbetning blir möjlig (Salin, Kaunonen & 

Åstedt-Kurki, 2013). 
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Det är viktigt att sjuksköterskan bekräftar närstående genom att lyssna och visa sin 

tillgänglighet (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013; Socialstyrelsen, 2012). En uppgift 

för sjuksköterskan är att lyssna på närstående i deras sorgearbete både under sjukdomstiden 

och efter eventuellt dödsfall (Socialstyrelsen, 2006). Om bekräftelse inte ges kan det leda 

till nedsatt välmående hos de närstående (Arber, Hutson, de Vries & Guerrero, 2013).  

Det är även viktigt att individanpassa vården då varje människa är unik och ska bemötas 

individuellt utifrån sina egna unika förutsättningar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

Detta kan främjas genom god kommunikation mellan sjuksköterska och patient eller 

närstående (Fransson Sellgren, 2014). Kommunikationen är således en viktig del i stödet 

till närstående då det kan leda till ökad kunskap och delaktighet (Socialstyrelsen, 2012). 

Kompetens 

Patienter som vårdas palliativt förekommer inom sjukhusvården, primärvården, 

kommunernas särskilda boendeformer, privata sjukhem och i det egna hemmet, och 

således ska palliativ medicin och vård ingå i grundutbildningen för alla personalkategorier 

som ska arbeta inom hälso- och sjukvård (SOU, 2001:6).  

Utbildningen ska följaktligen baseras på den palliativa vårdens fyra hörnstenar och efter 

genomgången grundutbildning anses det positivt att erbjuda kontinuerlig fördjupad 

utbildning. Detta för att vårdpersonalen på ett sakkunnigt sätt ska inneha kunskap om att 

vårda patienter inom den palliativa vården. Att ha den kompetens som Socialstyrelsen 

kräver i sin kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) har tidigare varit arbetsgivarens 

ansvar, medan det idag är sjuksköterskans eget ansvar (Larsson, 2014).  

Vårdpersonal behöver stöd och tid för reflektion under ledning av handledare (SOU, 

2001:6). Det framkommer i Hudsons och Arandas (2013) studie att vårdpersonal upplever 

att de inte får tillräckligt med resurser eller tillräcklig kompetensutveckling för att 

tillhandahålla det stöd till närstående som behövs.      

Närståendes upplevelser 

Att vara närstående till någon som får palliativ vård kan vara en sorgeprocess som 

förekommer oberoende av ålder och kultur (Jacobsson, Andersson & Öhlén, 2014) och 

denna sorgeprocess fortsätter efter att patienten avlidit. Sorg är en känslomässig reaktion 

på förlust vilket kan leda till att närstående upplever misstro, ångest, depression och 

längtan. Sorg hos barn och ungdomar kan skilja sig från sorgeprocessen hos vuxna på det 

sättet att barn och ungdomar relaterar begreppet död olika beroende på vilket 

utvecklingsstadium barnet eller ungdomen befinner sig i (Sveen, Eilegård, Steineck & 

Kreicbergs, 2013). 

När en människa hamnar i en situation då någon i omgivningen vårdas med palliativ vård 

tar många på sig en förpliktelse att hjälpa till i vårdandet, vilket ibland kan motsvara tiden 

av ett heltidsjobb (Hudson & Aranda, 2013). Närstående kan uppleva hög emotionell stress 

när de antar rollen som vårdgivare för den sjuke, således kan en försämring i det psykiska 

välbefinnandet ske. Detta indikerar på att effekterna av närståendes omvårdnadsansvar är 

känslomässigt betungande (Grant et al., 2013).  
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Hudson och Aranda (2013) menar att de betungande effekter palliativ vård kan ha på 

närstående kan vara fysisk och psykisk ohälsa, ekonomiska förluster och isolering. Dessa 

effekter kan på olika sätt påverka att närstående upplever sårbarhet, hjälplöshet och lidande 

i kampen om att förstå sjukdomssituationen när någon i deras närhet är på väg mot slutet 

av sitt liv (Persson & Benzein, 2014). Vidare menar Crow (2014) att patientens mobilitet 

kommer att försämras vilket innebär att närstående kan bli involverade i förflyttning av 

patienten, vändningar i sängen, hygienrutiner, matning och andra omvårdnadsåtgärder. 

Syftet med att ge stöd till närstående 

Ett syfte och mål inom palliativ vård är att stödja närstående och förbättra deras livskvalitét 

(Jacobsson, Andersson & Öhlén, 2014; WHO, 2015). Att individanpassa stöd för varje 

närstående, och utgå från ett personcentrerat perspektiv, är en viktig del inom 

omvårdnaden (Larsson, 2014). Sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägledning för 

närstående (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013: Socialstyrelsen, 2005) vilket kan 

upplevas som en trygghet för patienten men även som en avlastning för de närstående 

(Socialstyrelsen, 2006). Närstående har uttryckt att de vill ha strategier för att minimera 

den egna psykologiska bördan och ett utvecklat program som syftar till just detta är “the 

Melbourne Support Program” (Hudson & Aranda, 2013). 

Vårdpersonalens roll i att stödja närstående till patienter som erhåller palliativ vård anses 

inte vara tillräckligt utvecklat och utforskat. Det befintliga stödet från hälso- och 

sjukvården, bland annat existerande resurser och evidensbaserade insatser, är inte heller 

alltid tillräckligt (Hudson & Aranda, 2013; Hudson et al., 2013; Kristjanson & Aoun, 

2004; Persson & Benzein, 2014; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013). Det är av vikt att 

stödet till närstående utökas då det är en stor del av den palliativa vårdens ansvar (Hudson 

& Aranda, 2013; Persson & Benzein, 2014).  

Det är av vikt att en stabil relation utvecklas mellan närstående och vård- och 

omsorgspersonal, för att vårdpersonalen således ska kunna hjälpa närstående med 

emotionellt och praktiskt stöd (Arber et al., 2013; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013). 

Att stödja närstående är en viktig del av vården i enlighet med Kristjanson och Aoun 

(2004) som menar att om vi inte tar hand om närstående när någon i deras närhet får 

palliativ vård kan det sluta med att det är dem som blir de framtida patienterna, relaterat till 

den psykiska påfrestningen som närstående möjligen utsättas för. Genom att ge stöd till 

närstående ökar inte enbart deras medverkan i patientens vård, utan även deras livssituation 

kan bli till det bättre och belastningen hos dem såväl psykiskt som fysiskt kan minska 

(Socialstyrelsen, 2013a). Stödet kan innebära allt från att få prata med någon och få 

kunskap och information till att få avlastning i vardagen (Socialstyrelsen, 2013a). Det är 

inte alltid säkert att patienten själv har förmåga att ta in all information som vårdpersonal 

ger och därav är det av värde att familj och närstående finns som stöttepelare (Blaževičienė 

et al, 2014).   

Ett fungerande stödsystem är viktigt enligt SOU (2001:6) då närstående och patienterna 

ska våga och orka med hemsjukvården. Ett stödsystem kan till exempel utgöras av sjukhus- 

eller primärvårdsanknuten hemsjukvård, palliativa konsult- eller resursteam med 

tillgänglighet dygnet runt. Redan från början är det viktigt att närstående får information 

om vilka möjligheter till stöd det finns för dem då närstående kan ha en stark psykisk press 

på sig att klara av vården av den sjuke. Att inte orka vårda den sjuke kan således ses som 

ett misslyckande och därmed än mer nedsatt välmående hos närstående (SOU, 2001:6).   
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Närståendes behov   

Vård i livets slutskede kräver ofta stora insatser från närstående vilket förstärker vikten av 

att utforma vården i samråd med dessa (Socialstyrelsen, 2006) och att sjuksköterskan ska 

ge nödvändig information till närstående (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 201). Vidare 

ska närståendes behov av kontinuitet (Seamark et al., 2014) och kommunikation 

tillgodoses (Persson & Benzein, 2014) 

Information och delaktighet 

Socialstyrelsen (2012) skriver att det ställs höga krav inom den palliativa vården på att de 

närstående bör få stöd i form av nödvändig information och möjlighet till delaktighet. I 

Patientlagens femte kapitel, 3 § (SFS, 2014:821) betonas vikten av att patientens 

närstående ska få vara delaktiga vid utformning och genomförande av vården, om inte 

sekretess hindrar detta i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagens (SFS, 2009:400, 

kap. 25, 1 §). Det görs genom att informera och ge kunskap vilket ökar närståendes 

möjligheter att känna trygghet och våga be om vidare stöd vid behov (Harrop, Byrne & 

Nelson, 2014). Det är samtidigt viktigt att försäkra sig om att mottagaren förstått 

betydelsen i given information, vilket stöds av Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 3, 7 §).  

Närstående vill ofta få information om hur patientens situation ser ut och hur pass sjuk 

denne är för att sedan kunna besluta om hur involverad och engagerad hen vill vara. 

Möjligheter för de närstående att delta och känna meningsfullhet ökar om de får kunskap 

och ett gott bemötande av vårdpersonalen (Andershed & Ternestedt, 2001). Information 

och stöd kan även vara avgörande för närståendes eventuella fortsatta sorgearbete (SOU, 

2001:6). Genom att närstående tillhandahåller tillräcklig med information förbereds dem 

därmed inför deras kommande roll och således kan färre otillräckliga behov uppkomma när 

närstående ska vårda den sjuke (Hudson & Aranda, 2013).  

Det finns emellertid närstående som inte alltid uttrycker behov av information och 

delaktighet. Detta framkom i en studie där sjuksköterskorna även ansåg att det var viktigt 

att, på ett professionellt sätt, försöka närma sig dessa personer och visa ett aktivt intresse 

att försöka förstå deras situation (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013). Vård- och 

omsorgspersonal bör göra alla närstående delaktiga i samtalet och även ha förmåga att 

identifiera de som sitter tysta och inte alltid uttrycker behov av information och delaktighet 

(Socialstyrelsen, 2005; Wittenberg-Lyles, Goldsmith, Oliver, Demiris & Rankin, 2012). 

Hur mycket information en närstående vill ta emot är individuellt. En vetenskaplig artikel 

av Salander (2003) beskriver att närstående inte alltid är ute efter samtlig detaljerad 

information då det ibland bara är en relation till vårdpersonal som eftersträvas. 

Cancerfonden (2014) framhäver också att det inte passar alla människor att ta emot för 

mycket information. 

Närstående upplever inte alltid att de får den nödvändiga information som krävs kring 

patientens sjukdom för att de ska kunna förbereda sig inför eventuellt kommande 

beslutstaganden (Walczak et al. 2014). Närstående önskade i Walczaks et al. studie mer 

vårdrelaterad information och så kallade närstående-centraler där fokus kunde läggas 

enbart på dem vilket kunde säkerställa att de fick nödvändig information och kunskap. De 

närstående ansåg att om de fick möjlighet att integrera med sjuksköterskorna skulle det 

leda till att de kunde vara mer delaktiga i patientens vård (Bahrami, Etemadifar, Shahriari 

& Khosravi Farsani, 2014). 



 7 

Närstående förväntar sig ibland att vårdpersonalen ska ta kontakt med dem om de har 

något att informera om, istället för att själva fråga då de inte vill vara till besvär (Salin, 

Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013). Således är det viktigt att vårdpersonalen visar att det 

finns öppna kanaler och att de närstående får möjlighet till att samtala om sina känslor 

(SOU, 2001:6).       

Kontinuitet och förtroende 

I Patientlagens sjätte kapitel, 1 § (SFS, 2014:821) stadgas att patientens behov av 

kontinuitet ska tillgodoses. Men det är inte enbart patienten som kan påverkas positivt av 

kontinuitet. Enligt en studie som gjorts av Seamark et al. (2014) med syfte att undersöka de 

närståendes upplevelser av samhällets insatser vid hemsjukvård, visades det att kontinuitet 

ansågs vara en viktig del inte bara för patientens vård utan även för stödet till de 

närstående. Vidare visade studien att desto färre vårdare som var involverade, än bättre 

blev vården och stödet vilket styrks av resultatet i studien av Salin, Kaunonen och Åstedt-

Kurki (2013).  

Närstående uppskattade om enbart en, eller åtminstone samma återkommande 

sjuksköterskor, var delaktiga i vården då detta ledde till ett starkare förtroende för 

vårdpersonalen, både hos patienten och hos de närstående (Seamark et al. 2014). Att som 

sjuksköterska bygga upp ett förtroende ansågs viktigt då patient och närstående kunde få 

tillit och lättare anförtro sig åt sjuksköterskan. Tillit utvecklas i en miljö som präglas av 

värme, respekt, acceptans och pålitlighet och främjas av en sjuksköterska som är öppen 

och visar engagemang (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Att skapa ett förtroende 

genom tillit kan göra att sjuksköterskan blir mer kapabel till att ge stöd till närstående, och 

en förutsättning för att ett förtroende ska byggas upp är att tillräckligt med tid finns (Salin, 

Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013).  

Problemformulering 

Inom ASIH är det vanligt att närstående tar på sig en förpliktelse att hjälpa till i 

omvårdnaden av patienten vilket kan leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa hos dem 

(Hudson & Aranda, 2013). Därav betonas vikten av att ge stöd till närstående inom den 

palliativa vården (Jacobsson, Andersson & Öhlén, 2014; Kristjanson & Aoun, 2004; Salin, 

Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013; Socialstyrelsen, 2005; Socialstyrelsen, 2013b; SOU, 

2001:6) 

Flera studier påvisar dock brister i att ge stöd till närstående (Hudson et al., 2013; 

Kristjanson & Aoun, 2004; Persson & Benzein, 2014; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 

2013; Walczak et al., 2014) bland annat som otillräckligt med tid, brist på kompetens och 

en bristande kontinuitet. Med anledning av detta är det av intresse att genom vidare 

fördjupning ta reda på och belysa sjuksköterskors perspektiv på det stöd som ges inom 

ASIH. Då hemsjukvård tycks bli allt mer vanligt och sjuksköterskor ofta har stort ansvar i 

omvårdnaden är det relevant att belysa de aspekter som sjuksköterskorna själva anser vara 

avgörande i utformningen av stöd till närstående, vilket vidare kan ha betydelse för 

samtliga vårdverksamheter där närstående är involverade.  

  



 8 

SYFTE 

Att utifrån sjuksköterskors yrkeserfarenhet belysa faktorer som kan ha betydelse vid att 

stödja närstående till patienter som vårdas palliativt inom ASIH.  

METOD 

Val av metod 

Intervjustudie med kvalitativ ansats i enlighet med beskriven metod av Henricson och 

Billhult (2012) lämpade sig i relation till valt syfte, eftersom data skulle samlas in genom 

personers levda erfarenhet. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes för att genom 

manifest innehållsanalys utveckla ett övergripande och vetenskapligt resultat inom valt 

forskningsområde som besvarade syftet. 

Urval 

Sjuksköterskor inom ASIH valdes för att erhålla information som besvarade syftet. Åtta 

deltagare tillfrågades av oss på plats på ASIH-kontoret varav alla tackade ja. Deltagarna 

valdes utifrån förbestämda kriterier, vilket rekommenderas i Danielson (2012a) för att få ut 

så mycket som möjligt av deltagarnas erfarenheter och således besvara syftet. Deltagarna 

tillfrågades muntlig innan påbörjad intervju om de uppfyllde urvalskriterierna varav 

samtliga av de åtta tillfrågade deltagarna uppfyllde urvalskriterierna. 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var följande: 

 Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom ASIH under de två 

senaste åren (mars 2013 - mars 2015). 

 Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av kontakt med närstående till patienter 

inom ASIH. 

Noviser och avancerade nybörjare har inte någon möjlighet att uppfatta hela situationer, 

medan sjuksköterskan som har arbetat under samma eller liknande omständigheter under 

två till tre år räknas som kompetent (Benner, 1993). Detta argumenterade för att ett av 

urvalskriterierna blev att sjuksköterskorna skulle ha arbetat inom ASIH de två senaste åren. 

Inklusionskriterierna sattes utifrån att i möjligaste mån få ett resultat som besvarade syftet. 

Exklusionskriterier var följande: 

 Legitimerad sjuksköterska utan erfarenhet av arbete inom ASIH under de senaste 

två åren (mars 2013 - mars 2015). 

 Legitimerad sjuksköterska utan erfarenhet av kontakt med närstående till patienter 

inom ASIH. 

Kön, ålder och geografiskt ursprung ansågs inte påverka studiens resultat och därav togs 

ingen hänsyn till dessa kriterier vid urvalet. 
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Undersökningsgrupp 

I enlighet med Danielson (2012a) valdes åtta deltagare att medverka i studien, eftersom för 

få eller för många deltagare kunde leda till problematik i analysarbetet och 

resultatpresentationen.  

Intervjuerna utfördes inom Stockholms län med åtta stycken sjuksköterskor vilka valdes 

utifrån urvalskriterierna. Samtliga tillfrågade arbetade på samma arbetsplats, slumpmässigt 

jämt fördelade på två team (av totalt fyra team) beroende på geografisk lokalisation på 

patientbesöken, inget urvalskriterium gällande detta förekom. 

Sju kvinnliga och en manlig deltagare intervjuades. Deltagarna hade 7-40 års erfarenhet 

från sjuksköterskeyrket vilket gav ett medelvärde på 21,3 år. Deltagarna hade 2,5-19 års 

erfarenhet från ASIH vilket gav ett medelvärde på 11,2 år. Samtliga deltagare talade 

flytande svenska. Inga bortfall förekom i studien. 

Genomförande 

Fördjupning inom valt forskningsområde gjordes via litteratur och vetenskapliga artiklar 

och således identifierades ett problemområde. Därefter formulerades ett syfte. Med 

utgångspunkt från problemformulering och syfte formulerades relevanta frågor till 

intervjuguiden. Arbetet framskred med att hitta deltagare till studien. Intervjuerna 

genomfördes på ett ASIH-kontor, i deltagarnas naturliga arbetsmiljö (Henricson & Billhult, 

2012), och det insamlade materialet analyserades därefter. Dataanalysen kom att leda till 

ett resultat som vidare låg till grund för resultat- och metoddiskussionen. 

Intervjuguide 

Utifrån bakgrund och syfte utvecklades en tankekarta innehållandes områden som skulle 

tas upp under kommande intervjuer. Följande områden skapades: Personlig erfarenhet, 

resurser, multiprofessionella team, hur närstående upplevde stödet, patientens vårdprocess, 

förslag på utveckling och övrigt.  

Samtliga sju områden användes som huvudrubriker i en intervjuguide (bilaga A) vilken 

användes som stöd under intervjuerna (Danielson, 2012a). Öppna frågor och stödord 

utvecklades under respektive huvudrubrik. Revidering av intervjuguiden gjordes efter 

första intervjun, det vill säga pilotintervjun, genom att vissa frågor och stödord som inte 

besvarade syftet uteslöts inför resterande intervjuer. 

Rekrytering 

Muntlig förfrågan framfördes till ASIH-kontorets verksamhetschef, eftersom tidigare 

kontakt med avdelningen under den verksamhetsförlagda utbildningen förekommit. 

Verksamhetschefen tog del av utskickat informationsbrev (bilaga B) och gav muntligt och 

skriftligt samtyckte till att studien kunde genomföras. Verksamhetschefen och 

chefssjuksköterskan bistod med att informera ett flertal sjuksköterskor på arbetsplatsen om 

att en intervjustudie skulle genomföras och ett positivt gensvar från sjuksköterskorna 

erhölls. Tider för intervjuerna valdes ut per telefon tillsammans med chefssjuksköterskan. 

Därmed bestämdes en dag då intervjuerna kunde utföras på eftermiddagen när deltagarna 

själva ansåg att tid fanns till förfogande. Deltagarna tillfrågades allt eftersom dagens gång. 
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Samtliga åtta intervjuer hölls samma dag. Skriftlig och muntlig information gavs på plats 

till deltagarna innan intervjun startades för att försäkra att information nått fram till 

vederbörande.  

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer som datainsamling var lämpligt eftersom beskrivningar med 

avsikt att förstå situationer söktes (Danielson, 2012a), vilket är aktuellt relaterat till 

studiens utformade syfte. Semistrukturerade intervjuer innebar att samma frågor ställdes 

till samtliga deltagare och att frågorna sökte öppna svar vilket medförde mer utvecklade 

svar än “ja” och ”nej” (Danielson, 2012a). Denna metod valdes för att ge deltagarna 

utrymme att beskriva sin egen erfarenhet, vilket genererade beskrivningar som blev 

föremål för analys och resultat. 

Enskilda intervjuer hölls ostört i ett konferensrum på ASIH-kontoret med sammanlagt åtta 

deltagare under mars månad år 2015. Båda höll i intervjuerna och ställde frågor då det föll 

sig mer naturligt och intervjun blev mer som ett samtal. Skriftligt och muntligt samtycke 

gavs från samtliga. Intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner, där materialet 

raderades efter transkribering. Tiden för intervjuerna blev mellan 10- 18 minuter vilket gav 

en genomsnittslängd på 13 minuter. 

Pilotintervju 

Första genomförda intervjun var en pilotintervju. Detta innebar att intervjun hölls som 

planerat med en av deltagarna innan de andra intervjuerna utfördes (Danielson, 2012a). Att 

utföra en pilotintervju var i syfte att få en överblick över tidsplan och om ställda frågor 

givit adekvat information till att besvara syftet. Den gav även möjlighet att testa den 

tekniska utrustningen. Pilotintervjun höll samma kvalitét som resterande intervjuer och de 

frågor som behölls efter revidering besvarades med relevant information, vartefter det 

beslutades att inkludera pilotintervjun i resultatet. 
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Dataanalys 

Fyra stycken intervjuer vardera transkriberades samma dag eller dagen efter 

genomförandet. Innehållet skrevs ned ordagrant. Transkriberad text lästes ett flertal gånger 

av oss båda och diskuterades inbördes för att säkerställa att ingenting försummats. 

Det insamlade materialet analyserades genom en manifest innehållsanalys vilket ansågs 

lämpligt då enbart vad som framkom i studien skulle återges och vad deltagarna sagt. Det 

innebar att innehållet i studien återgavs utan tolkning, och därmed uteslöts en latent 

innehållsanalys där en djupare tolkning hade gjorts och där den underliggande meningen i 

innehållet skulle eftersträvas (Danielson, 2012b). 

Innehållet i de transkriberade intervjuerna som besvarade syftet markerades i olika färger 

och kondenserades vidare till meningsenheter, genom upprepad granskning av samtlig 

transkriberad text. Innehållet analyserades genom att en fråga i taget, inklusive svaren från 

samtliga deltagare, belystes (Danielson, 2012b). De kondenserade meningsenheterna blev, 

genom inbördes diskussioner, till olika koder som följaktligen kategoriserades i 

underkategorier och kategorier. Detta utfördes i en tabell, vilket ansågs lämpligt i enlighet 

med Danielson (2012b) beskrivning. De sex kategorier som framkom var: tid, information 

och kommunikation, kontinuitet, multiprofessionellt team, kompetens samt att närvara i 

nuet vid mötet med närstående. 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens genomförande. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under- 

kategori 

Kategori 

Ja det tror jag, jag tror det 

att kontinuiteten är viktig. 

Det går inte att komma 

ifrån. 

Så jag tror man ska jobba så 

få som möjligt runt 

patienten. Förtroendet är 

viktigt. Därför försöker vi 

jobba i team för att bygga 

upp förtroendet. Vi vill 

skapa en trygghet.  

Kontinuiteten är 

viktigt, går inte att 

komma ifrån. Man bör 

vara så få som möjligt 

hos patienten, bra med 

team för att bygga upp 

förtroende och skapa 

trygghet 

Resurs, 

team 

Kontinuitet, 

trygghet 

och 

förtroende 

Multiprof

essionellt 

team 

Ja det har ju mest med tiden 

att göra och sen att man 

försöker möta varje patient 

här och nu kan man väl 

säga då.  

Att vara i stunden samt 

tiden är viktiga 

faktorer för ett bra 

närståendestöd. 

Resurs, 

tid 

Mötet (med 

närstående) 

Tid 

Närvara i 

nuet vid 

mötet med 

närstående 

Trovärdighet/tillförlitlighet 

Under arbetsprocessen har studiens trovärdighet och tillförlitlighet kontinuerligt 

analyserats vilket är en väsentlig del i forskningsprocessen (Danielson, 2012b). Konstant 

under arbetets gång har vi även kritiskt beaktat oss själva i vår förförståelse, vilket går i 

enlighet med Wallengren och Henricson (2012).  
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Detta har skett genom att våra egna erfarenheter och kunskaper inom området har 

granskats för att de, i minsta möjliga mån, skulle påverka studiens trovärdighet genom 

bland annat vinkla informationen. Ökad trovärdighet eftersträvades genom konstant 

diskussion inbördes huruvida frågorna under intervjuerna skulle formuleras, datamaterial 

analyseras, resultatet presenteras och vad som skulle belysas i diskussionen. 

Under hela arbetsprocessen har handledare och studiekamrater vid flertalet tillfällen 

granskat studien vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) vidare stärker 

trovärdigheten. Att vi varit två personer som utfört studien har också ökat trovärdigheten 

då vi genom ett nära samarbete under arbetsprocessen reflekterat, analyserat och diskuterat 

kring samtliga moment och allt innehåll. På detta sätt har en väl genomarbetat bakgrund, 

metod, analys och diskussion framkommit. Även oklarheter har kunnat redas ut genom 

diskussion sinsemellan. 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) ska tid spenderas på att gå igenom tidigare 

forskning inom området innan studien startar, detta för att öka studiens trovärdighet vilket 

utfördes i början av arbetsprocessen. Vid insamling av data till studiens bakgrund söktes 

vetenskapliga artiklar. För att åstadkomma en trovärdig bakgrund bedömdes artiklarnas 

trovärdighet, vilket går i linje med Petersson och Lindskov (2012). En väl genomförd 

bearbetning av vetenskapliga artiklar utfördes och det bidrog således till att 

problemområdet avgränsades och det formulerades ett tydligt syfte, för att ytterligare 

styrka studiens trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). I bakgrunden eftersträvas att 

samtliga källor bör vara primärkällor vilket är att föredra för studiens trovärdighet enligt 

Wallenberg och Henricson (2012). 

Beskrivning av metod-avsnittet har varit så detaljerad och tydlig som möjligt i enlighet 

med Danielson (2012b) för att underlätta för andra att forska vidare inom valt 

forskningsområde, men även för att läsarna ska kunna analysera studiens trovärdighet 

utifrån studiens tillvägagångssätt. Om vald metod är lämplig för att besvara syftet stärker 

det studiens trovärdighet (Petersson & Lindskov, 2012), därav diskuterades valet av 

litteraturstudie och intervjustudie när syftet var formulerat. Valet föll på intervjustudie då 

studien genom den metoden ansågs besvara syftet lämpligast, vilket således höjer studiens 

trovärdighet. För att öka studiens trovärdighet ytterligare var urvalet av deltagare och 

datainsamling väl beskriven (Wallengren & Henricson, 2012). 

Den tekniska utrustning som användes var återkommande under samtliga intervjuer och 

ljudkvaliteten på insamlat material var god vilket underlättade för transkribering. Under 

samtliga intervjuer deltog vi båda vilket gjorde att bägge fick höra deltagarnas berättelser 

och se deras kroppsspråk. Därefter har båda analyserat det transkriberade materialet och en 

diskussion har förts genom hela datainsamlingen och dataanalysen. En väsentlig del i 

analysprocessen var att meningsenheterna inte fick bli för korta, då det enligt Danielson 

(2012b) kunde påverka studiens trovärdighet negativt och att den fortsatta tolkningen av 

texten kunde försvåras. Hänsyn togs därför till detta i samband med att dataanalysen 

utfördes, vilket följaktligen höjer studiens trovärdighet.   

  



 13 

Resultatets trovärdighet har stärkts med hjälp av representativa citat. Källor är ständigt 

refererade enligt Sophiahemmets regler, genom APA-mallen, för att tydligt särskilja 

originalkällor från personliga åsikter. Korrekturläsning utifrån angivna riktlinjer och 

formalia har gjorts, och även hjälp från externa personer har använts för att kunna stärka 

trovärdigheten ytterligare i enlighet med Wallengren och Henricson (2012). 

Forskningsetiska övervägande 

Riskanalys 

Innan påbörjad datainsamling användes göra-gott-principen i linje med Kjellström (2012), 

varpå en riskanalys utfördes där eventuella risker gentemot vinster övervägdes. 

Bedömningen kom att bli att riskerna med studien var ytterst få. De få tänkbara var 

eventuella emotionella risker, men vinsterna ansågs vara övervägande. Medvetenhet 

förekom om att samtliga intervjuer kunde skapa eventuella avbrott i deltagarnas vardag och 

för att ta hänsyn till detta respekterades vederbörandes önskan och val om tider för 

intervju. Att hålla utlovad tidsram, i snitt femton minuter per deltagare, eftersträvades. 

Forskningsetiken innefattar samtliga etiska överväganden genom hela arbetets process 

(Kjellström, 2012). Även lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 

2003:460) fastslår i 1 § att den enskilda människan ska skyddas samt att forskarna ska visa 

respekt för människovärdet vilket det i studien togs hänsyn till. Således försvarades 

deltagarnas grundläggande värde och rättigheter under hela arbetsprocessen. 

Då personliga intervjuer utfördes i studien gjordes ett övervägande om huruvida 

deltagarnas integritet, värdighet och person skulle skyddas på bästa sätt. Under 

intervjuerna togs hänsyn till att deltagarna eventuellt kände obehag eller var nervösa. 

Således betonades konstant vikten av att bemöta varje deltagare med respekt och värna om 

deras rätt till självbestämmande. 

Informationskrav 

Verksamhetschefen kontaktades och ombads informera deltagarna om studien och dess 

syfte. För att försäkra att given information nått fram till samtliga deltagare lämnades även 

skriftlig och muntlig information inför varje enskild intervju. Det informerades om hur 

deras deltagande skulle påverka och användas i studien och att de när som helst kunde 

välja att avsluta sin medverkan utan vidare motivering, vilket går i enlighet med Kjellström 

(2012). Informationen anpassades för att i bästa möjliga mån förstås av deltagarna. 

Informerat samtycke 

Efter att muntlig och skriftlig information om studien presenterats skrev varje deltagare 

under ett skriftligt samtycke (bilaga C) där de godkände sin medverkan och att materialet 

fick användas anonymt i studien. Detta utfördes för att försäkra att deltagarna deltog av 

egen vilja (Kjellström, 2012). I samband med underskrifter av samtycke utlovades att 

samtlig inhämtad data var anonym i studien. 

  

https://docs.google.com/document/d/1NfpTGLNoWCuyXFXxdUDgzEAhgBH-6Jdnq9UGqAwdBGo/edit?usp=docs_home#_msocom_3
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Nyttjandekrav och konfidentialitet 

Samtliga deltagare informerades om att all information om dem och allt som sades under 

intervjuerna enbart skulle komma att användas för studiens bruk. Det informerades tydligt, 

både muntligt och skriftligt, att allt ljudinspelat material och allt som kunde spåra läsaren 

till dem skulle raderas omgående efter avslutad studie. De medverkande 

intervjudeltagarnas identitet har kodats och är således helt konfidentiella. Under hela 

studiens gång har försäkran gjorts om att obehöriga inte kan nå känsliga uppgifter, i detta 

fall deltagarnas namn (Kjellström, 2012).  

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån sex kategorier som framkom under innehållsanalysen och 

anses besvara syftet. Kategorierna har format följande rubriker: tid, information och 

kommunikation, kontinuitet, multiprofessionellt team, kompetens samt att närvara i nuet 

vid mötet med närstående. Representativa citat används och samtliga är skrivna efter det 

stycke som citatet tillhör. De sjuksköterskor som deltog i studien kom i resultatet att 

presenteras som deltagare, och både termen “närståendestöd” och “stöd” kom att användas 

då de förekom i deltagarnas svar. Båda termer syftar i resultatet på stödet till närstående. 

Värdeladdade ord som exempelvis “tillräckligt” och “gott”, utgår i resultatet från 

deltagarnas personliga definitioner av orden. 

Tid 

Majoriteten av deltagarna ansåg att tillräckligt med tid var positivt och kunde ha betydelse 

för kvalitén på närståendestödet. Det betonades att tillräckligt med tid var individuellt för 

varje sjuksköterska. Deltagarna menade att tillräckligt med tid innebar att de kunde 

prestera på en hög nivå då de inte upplevde stress lika ofta som när tiden var knapp. 

Deltagarna uttryckte även att mer tid möjliggjorde mötet med närstående och därmed 

stödet till dem, då de inte behövde skynda vidare till nästa patient och närstående.  

De flesta deltagare menade att om det fanns tillräckligt med tid ökade möjligheterna för 

närstående att skapa ett förtroende för deltagarna och därmed ökade chansen till ett gott 

närståendestöd. Det lyftes att det behövdes olika lång tid till olika individer. De ansåg att 

den mängd tid en närstående behövde var individuellt och att läsa av varje individ i olika 

situationer var en viktig del i frågan om att kunna ge ett gott närståendestöd. 

Man kan ju aldrig säga att vi måste ha en timme till den och, det är ju väldigt olika. 

Men det är ju viktigt att tiden finns. 

En minoritet av deltagarna ansåg att tiden hade betydelse, men att det inte var mängden tid 

som var avgörande utan fokus låg istället på hur närståendestödet gavs under den tid de 

hade till förfogande. Dessa deltagare betonade att det var kvalitén på stödet som räknades 

och den kvalitén uppkom inte enbart av att tiden var tillräcklig utan snarare vilken 

personlighet och erfarenhet en sjuksköterska hade. 
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Det framkom att samtliga deltagare ansåg att tiden till närståendestöd var tillräcklig på 

deras nuvarande arbetsplats. Samtliga uttryckte att det fanns mer tid på ASIH än på de 

avdelningar de arbetat på som sjuksköterska tidigare. 

På sjukhuset hann man inte med de närstående på det viset alls. Så som man kan 

göra här. Här kan man verkligen ta sig tid och göra långa besök när det behövs. 

Det framkom att några deltagare ansåg att närstående ibland var anpassade efter 

sjukhusmiljön och därav hade en grundinställning till att sjuksköterskor inom ASIH inte 

hade tid till att stödja dem. Detta kunde bland annat upplevas som att de närstående valde 

att stå i bakgrunden och att det tog längre tid för deltagarna att bygga upp en god kontakt 

och skapa ett förtroende med dem. 

Många gånger kanske man är lite skadad från sjukhuset, för det säger de ju ofta, att 

ingen har tid med dom. Och då tror dom givetvis att vi är likadana då. Det tar ju en 

stund innan man har kommit över den insikten att här är det annorlunda. 

Information och kommunikation 

Det betonades som viktigt för de flesta deltagarna att visa tillgänglighet och förmedla den 

kunskap och information som ansågs lämplig utifrån varje enskild situation. Vikten av att 

ge tydlig och individanpassad information betonades. Viktig information kunde vara att 

meddela närstående vilka som ingick i teamet och vilka ytterligare kontakter deltagarna 

kunde förmedla.  

Det är självklart viktigt att tydligt informera om situationen. Hur allt ligger till. Sen 

är det olika från person till person hur mycket information dom vill höra, man får 

vara lyhörd.  

Ett problem som ibland uppkom var att närstående fick information upprepat för sig, vilket 

kunde leda till att deltagarna uppfattades som påstridiga. Det kunde även visa på ett 

bristande samarbete sjuksköterskor sinsemellan, vilket i sin tur kunde leda till att 

närstående fick ett sämre förtroende för dem. På detta sätt kunde närstående må sämre och 

deltagarna menade därför att det var viktigt att samarbeta i teamet så att alla visste hur 

mycket information de närstående redan fått ta del av. 

Det framkom från majoriteten av deltagarna att kommunikationen mellan sjuksköterska 

och närstående var en viktig del i stödet då det kunde leda till att en relation byggdes upp. 

Tiden ansågs av många vara en viktig faktor gällande kommunikationen, för om tiden 

fanns, fanns goda förutsättningar för en god kommunikation och därmed ett förtroende. 

Det betonades även att kommunikationen kunde öka närståendes upplevelse av delaktighet. 

Kommunikationen behövde inte alltid ske verbalt utan även via kroppsliga uttryck, 

förslagsvis en klapp på axeln.  

Oftast kollar jag den närstående i ögonen och tar på axeln högt upp och frågar ”hur 

är det för dig?” och det brukar räcka. Och att visa att jag står där, totalt 

närvarande. 
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Kontinuitet 

Kontinuitet ansågs enligt de flesta deltagare vara en viktig del för att kunna ge ett bra 

närståendestöd. Några nämnde att kontinuiteten var viktig men att den grupp som besökte 

patienten och de närstående inte behövde vara alltför liten. De menade att det alltid är ett 

visst antal vårdare i teamet och att det var så situationen såg ut, det fick närstående 

acceptera. Följaktligen ansåg dessa deltagare att mer fokus låg på att den personal som väl 

kom, vare sig det var två eller tio personer, ofta var samma återkommande personal för att 

på så vis uppnå kontinuitet. 

Jag tror det är viktigt med kontinuiteten. Det går inte att komma ifrån. Men sen är 

det som det är när man jobbar skift, måste vara flera personer. Men jag tror det är 

jätte, jätte viktigt. Till slut orkar inte närstående dra sin story men nya hela tiden. Så 

jag tror man ska jobba så få som möjligt runt patienten. 

Det kunde enligt några deltagare vara så att det inte alltid fanns ett band mellan 

sjuksköterska och närstående vilket innebar att dessa två parter inte alltid kom överens. Då 

var det bra om teamet bestod av flera sjuksköterskor då det ökade chansen för att 

åtminstone någon utvecklade ett band med de närstående och därmed kunde ge ett gott 

stöd. Deltagarna menade att närstående ibland drog sig till en viss sjuksköterska på grund 

av personkemin. Det ansågs därför viktigt att arbeta i ett team, utifrån två perspektiv. 

Utifrån det första perspektivet var det relevant för sjuksköterskornas skull, då den som kom 

bäst överens med de närstående kunde vidarebefordra viktig information till andra i teamet 

och på så vis fanns ökade chanser att samtliga gav ett gott närståendestöd. Ur det andra 

perspektivet var det viktigt för de närståendes skull då de kunde känna förtroende och 

trygghet. 

Dels återkommer jag till teamet för det är verkligen vårt verktyg, det lyfter vi och 

pratar om så att nästa person som kommer dit ser vad jag har upplevt. 

 

Ibland kan det ju vara så att de väljer vem de pratar med. Och utifrån hela teamet så 

försöker man hitta en strategi. 

Det ansågs viktigt att samarbetet i teamet fungerade väl då fler arbetade runt samma 

patienter och närstående. De flesta deltagare ansåg att om kontinuitet fanns underlättade 

det för såväl deltagaren själv som för patient och närstående. Att som sjuksköterska inte 

behöva upprepa vad någon redan sagt, och för de närstående att inte behöva höra samma 

sak flertalet gånger: 

Till slut orkar inte närstående dra sin story med nya hela tiden. 

Det framkom att kontinuitet och förtroende ofta gick hand i hand och att om teamet, i den 

mån det gick, hade samma återkommande personal ute hos patienter och närstående ökade 

möjligheten för närstående att bygga upp ett förtroende för vårdpersonalen. Att förtroende 

var viktigt var något som samtliga deltagare var eniga om. Förtroendet ansågs vara en 

grund i att kunna ge ett gott närståendestöd då deltagarna ansåg att de annars inte nådde 

fram till de närstående. Utöver kontinuiteten ansågs tiden enligt de flesta vara en 

avgörande faktor för att kunna bygga upp ett förtroende. 

Det beror på hur lång tid vi har på oss att arbeta in det här förtroendet. 
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Övervägande del av deltagarna ansåg att ett förtroende oftast kunde leda till närstående 

som kände sig trygga kring både patientens situation men även sin egen. Tryggheten 

ansågs enligt dessa deltagare vara en viktig faktor då de mestadels ledde till en bättre 

helhetsvård, både gällande patient och närstående. Några deltagare menade även att arbetet 

i teamet bidrog till att bygga upp ett förtroende med närstående. 

För om vi kan förmedla trygghet till patient och närstående så blir det mycket bättre 

helhet och patienten kan oftast vårdas längre tid i hemmet då. 

Multiprofessionellt team 

Deltagarna ingick i så kallade “team”, där de tillsammans innan och efter varje arbetspass 

gick igenom dagens patienter. Allt från hur patienten mådde till de närståendes situation 

togs upp. Enligt deltagarna hade de även teamkonferenser kontinuerligt där de mer på 

djupet diskuterade varje patients och närståendes situation. Samtliga deltagare tycktes se 

teamet som grunden för ett hållbart arbete. De menade att om samarbetet i teamet 

fungerade, underlättade det för närståendestödet. 

Det är ju teamet som egentligen hela vårt arbete bygger på. 

Att teamet ansågs viktigt var bland annat för att deltagarna skulle veta vad som redan sagts 

till närstående. Detta minskade risken för att närstående skulle få information upprepat för 

sig och att det upplevdes som tjatigt. Teamet ansågs även vara viktigt då flertalet av 

deltagarna menade att de kunde dela upplevelser med varandra. 

Det är jätteviktigt med teamet. Och just det där med att man hör vad de andra har 

sett. Det är inte alltid man upptäcker allting men då är det någon annan som ser det 

ur en annan synvinkel och då är det jättebra med de här teamkonferenserna. 

Samtliga deltagare hade enbart positiva åsikter om teamet och återkom ofta till hur viktigt 

det var att samarbetet mellan olika professioner, men framförallt mellan sjuksköterskorna, 

fungerade väl. 

Jag tror ett bra närståendestöd har med medvetenheten hos sjuksköterskan att göra, 

och det kommer nog genom erfarenhet och att man jobbar i team. Att man hela tiden 

lyfter upp de närståendes situation, att man pratar om det och så. Det är jätteviktigt 

att hela teamet samarbetar. 

Ytterligare en fördel som de flesta deltagare upplevde med teamet var att det var lättare att 

fånga upp en närstående som drog sig undan i hemmet, om en god kommunikation inom 

teamet fanns. Istället för att deltagarna “jagade” den närstående togs problemet upp i 

teamet först. Där kunde först och främst deltagarna undersöka om någon annan kommit 

bättre överens med patient och närstående och om de kanske redan öppnat upp sig för 

någon annan. Vidare kunde det diskuteras vilka åtgärder som skulle vidtas för att kunna ge 

de närstående stöd. 

Om man märker att så fort jag kommer så säger de hej och försvinner iväg så 

klampar jag inte in första gången, utan då tar jag upp det i teamet och kollar om 

någon annan också upplever att den här närstående backar undan lite grann. 
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Samtliga deltagare ansåg att barn och ungdomar var en mer utsatt grupp som oftast var 

svårare att ge stöd till. De menade att tonåringar ofta drog sig undan och inte ville prata 

vilket enligt ett fåtal deltagare kunde bero på rädsla. Majoriteten av deltagarna uttryckte att 

barn ofta har annorlunda behov och att det är viktigt att sjuksköterskan samarbetar med 

föräldrarna. 

Man kan inte bara kliva över föräldrarna, känner jag. Man måste ta hänsyn till vad 

mamman och pappan vill. Men att man ändå kan säga vad jag ser och med min 

erfarenhet, vad jag sett är bra för barnen. Sen är det ändå föräldrarna som avgör. 

Man har ju ett stort ansvar som vårdpersonal om barn far illa. 

Hälften av deltagarna lyfte samarbetet med avdelningens psykosociala sjuksköterska. De 

menade att denne tidigt brukade bli inkopplad och då kunde försöka bygga upp en relation 

med patienten och sedan närma sig barnen på ett individanpassat och professionellt sätt. 

Hälften av deltagarna upplevde vetskapen om att barnen blev omhändertagna av 

psykosociala sjuksköterskan som en trygghet. Ett fåtal deltagare betonade dock vikten av 

att varje sjuksköterska som var i kontakt med dessa barn hade en egen möjlighet att se och 

göra barnen delaktiga. 

Hälften av deltagarna uttryckte att de själva såg sig som ett redskap, vilket innebar att de 

inte alltid var på topp och i fas. De uttryckte att det trots detta var lika viktigt att försöka 

närvara så mycket som möjligt och att sjuksköterskan i sin roll skulle utgå från just den 

dagen och den stunden. Flertalet deltagare uttryckte att det var viktigt att även de blev 

erbjudna stöd vid behov, att det behövdes finnas utrymme för handledning och en känsla 

av trygghet i teamet. 

Det tror jag är viktigt, att det är högt i tak. Att vi kan säga vad vi vill ha hjälp med. 

Kompetens 

På frågan om deltagarna trodde att kompetens kunde spela roll i närståendestödets 

utformning var majoriteten eniga om att det kunde göra stor skillnad. Några deltagare 

berättade att samtliga sjuksköterskor på ASIH hade möjlighet att gå en veckas utbildning i 

samtalsmetodik. En övervägande del av deltagarna var överens om att den utbildningen 

medförde någonting positivt som vidare kunde ge ett bättre närståendestöd då 

sjuksköterskan som person kunde känna sig mer trygg i sitt handlande. 

Det handlar ju om samtalskonsten kan man säga, både med patienter och närstående 

och har man det på benen så hjälper det mycket. 

En mindre del av deltagarna poängterade dock att kompetensen inte var det viktigaste utan 

att fokus snarare låg på vem sjuksköterskan var som person och vilka erfarenheter denna 

hade. Deltagarna menade att det var erfarenheten som kunde leda fram till kompetensen. 

Jag tror det har stor skillnad vad det är man har för kompetens, men sen är det ju 

inte säkert att man får kompetens för att man går en kurs. Jag tror det handlar 

mycket om vad man har för erfarenhet. 
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Att närvara i nuet vid mötet med närstående 

I samtliga intervjuer framkom att kontakten vid mötet med närstående var en viktig del i att 

kunna ge ett bra närståendestöd. En minoritet av deltagarna nämnde att det var viktigt att 

börja med att lyssna för att sedan kunna utgå från informationen deltagaren fått ta del av. 

Framförallt det här att lyssna, stäng igen munnen. Lyssna på vad de verkligen säger, 

då kommer man långt. Vi sjuksköterskor vill ju gärna göra allt. Men bara lyssna, jag 

ser att du är ledsen, och så kanske man inte behöver göra så mycket mer. 

En deltagare poängterade vikten av att lyssna på de närstående i frånvaro av patienten då 

det ofta ledde till att de närstående öppnade sig mer och berättade om sin situation.  

Och då kan jag komma på någonting, så som att fråga ”du hur var det nu med den 

här dosetten”.  Så att den närstående får gå ut i köket. Och där är jag tyst en stund, 

och frågar sedan hur det är med personen, och det brukar räcka.  

De flesta deltagare tog upp begreppen “att närvara i nuet” och att “befinna sig i 

situationen”. De menade att det var viktigt för att kunna ge ett så bra närståendestöd som 

möjligt. Att bekräfta och visa att deltagarna såg de närstående kunde ibland vara viktigare 

än att utföra en fysisk handling. Samma deltagare menade att det var viktigt att fånga 

situationen, även om det ibland kunde innebära en känsla av otillräcklighet i sitt 

närståendestödjande. 

Om närstående inte känner sig sedda, så tror jag det blir väldigt svårt att vårda. 

För att kunna bekräfta och visa de närstående att deltagaren fanns ansåg majoriteten av 

deltagarna att det var viktigt att närvara i nuet vid varje situation. Det kunde göras antingen 

genom att de använde sig av kroppskontakt, som en klapp på axeln. Det kunde även vara 

ögonkontakt och att tänka på vilket tonläge som användes. Hälften av deltagarna uttryckte 

att det var viktigt att välja vilket tillfälle som ansågs mest lämpligt gällande att möta 

närstående. 

Oftast kollar jag i ögonen och tar på axeln högt upp och frågar ”hur är det för dig?” 

och det brukar räcka. Och att visa att jag står där, totalt närvarande. 

De flesta deltagare menade att mötet och kontakten med närstående var viktigt för att det 

var i den stunden närstående kände om de vill öppna upp sig för deltagaren eller inte. 

Samtliga av dessa deltagare menade vidare att det var det som ett gott närståendestöd 

handlade om, att närstående behövde få ett förtroende och känna sig trygga. De menade 

också att när närstående öppnade upp sig behövde sjuksköterskan ha förmåga att närvara i 

just den stunden, och inte ha tankarna på annat håll. Deltagarna menade således att de 

måste ta vara på tillfällena som ges. 

Ibland är det så att, när frågan kommer så måste man vara beredd. Och då måste det 

få ta den tid det tar. Man kan också visa patienten att man har bråttom och att det är 

stökigt, eller då anhöriga. Och då säger dom inte så mycket. Men just när dom säger 

något så får man nappa på det om man är beredd på det. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Huvudfynden som framkom var att tid, information och kommunikation, kontinuitet, 

multiprofessionellt team, kompetens samt att närvara i nuet vid mötet med närstående var 

viktiga faktorer gällande att stödja närstående till patienter som vårdas palliativt inom 

ASIH. Om hänsyn togs till dessa faktorer skapades de bästa förutsättningarna för att ge ett 

stöd av hög kvalitet. 

Effektiv användning, genom bland annat planering, av tid kan ses som en möjlighet och 

resurs inom omvårdnaden (Nurminen, 2012), vilket framkom tydligt i resultatet. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att om tid fanns ökade möjligheten för att bygga upp ett 

förtroende mellan sjuksköterska och närstående, därför ansågs tiden ha betydelse för 

kvalitén på närståendestödet. Även Wiig et al. (2014) och Nurminen (2012) betonar att 

tiden är en viktig komponent när det handlar om kvalitet inom omvårdnaden. Förtroendet 

ansågs av deltagarna och Salins, Kaunonens och Åstedt-Kurkis (2013) studie bidra till att 

närstående upplevde en känsla av trygghet och delaktighet, vilket enligt Socialstyrelsen 

(2013a) kan ses som ett tecken på ett befintligt tillfredställande stöd. 

I resultatet framkom att behovet av tid är individrelaterat och att alla människor och 

situationer är unika och därmed kräver olika mycket tid. Individanpassad tid går i enlighet 

med Larsson (2014), Svensk sjuksköterskeförening (2014) och Wiig et al. (2014), där det 

framkommer att varje människa är unik och ska bemötas individuellt utifrån sina egna 

unika förutsättningar. Detta är även i enlighet med Nurminen (2012) som menar att tid kan 

ses som en resurs och därmed ge förutsättningar för en mer personcentrerad vård. 

Resultatet visade att samtliga deltagare ansåg att det fanns mer tid på ASIH än på tidigare 

arbetsplatser på olika avdelningar och sjukhus. Detta kunde leda till att de inte kände sig 

slutkörda och därmed kunde prestera på en högre nivå, något som en av oss fick egen 

erfarenhet av under den verksamhetsförlagda utbildningen på ASIH. Studien av Bahrami, 

Etemadifar, Shahriari och Khosravi Farsani (2014) visade att tiden till närståendestöd på 

sjukhus ofta är otillräcklig och därför efterfrågades så kallade närstående-centraler, där 

närstående var garanterade en plats där de kunde få uppmärksamhet och det stöd som 

efterfrågades.  

I resultatet uppmärksammandes att många närstående var påverkade från tidigare 

sjukhusvistelser där personalens tidsbrist hade uppmärksammats. Detta yttrade sig genom 

att närstående höll sig i bakgrunden och ett förtroende mellan sjuksköterska och närstående 

tog längre tid att skapa. Otillräckligt med tid har i studier (Bahrami, Etemadifar, Shahriari 

& Khosravi Farsani, 2014; Nurminen, 2012; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013) 

påvisat påverka kvaliten på stödet till närstående negativt då bland annat närståendes behov 

inte hunnits bemötas. Närstående kan vid upplevt stressat tidsperspektiv, med avsaknad av 

tidsramar, leda till att dessa inte vågar be om stöd, eftersom rädslan att störa vårdaren 

finns. 
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Samtliga deltagare ansåg att tydlig information, till exempel att meddela vilka som ingår i 

teamet och vilka ytterligare kontakter som kunde förmedlas, var en faktor angående stödet 

till närstående. Socialstyrelsen (2005) stödjer att sjuksköterskan ska ge information till de 

närstående vilket även framgår av Bahrami, Etemadifar, Shahriari och Khosravi Farsani 

(2014) som visar att de närstående önskar mer tid från vårdpersonalen för information och 

stöd. Enligt Andershed och Ternestedt (2001) vill närstående ha information, särskilt om 

patientens situation, för att vidare avgöra hur involverade och delaktiga de vill vara i 

vården.  

Deltagarna gav uttryck för att informationen inte fick bli alltför omfattande och oresonlig 

då det istället kunde påverka närståendestödet negativt. Ibland är det bara en relation till 

vårdpersonal som eftersträvas, och närstående vill inte alltid ta emot detaljerad information 

(Cancerfonden, 2014; Salander, 2003). Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att försöka 

närma sig personer som inte utryckte ett behov av information och ändå visa ett aktivt 

intresse att försöka förstå deras situation (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013). Vård- 

och omsorgspersonal bör även ha förmåga att identifiera de som inte uttrycker behov av 

information (Socialstyrelsen, 2005; Wittenberg-Lyles, Goldsmith, Oliver, Demiris & 

Rankin, 2012). 

I resultatet betonades vikten av kommunikation mellan deltagare, patient och närstående då 

bland annat kommunikation ledde till att relationer människor emellan skapades. Även 

Salin, Kaunonen och Åstedt-Kurki (2013) och Socialstyrelsen (2006) uttrycker att 

kommunikation bidrar till relationer och Persson och Benzein (2014) menar att närståendes 

behov av kommunikation ska tillgodoses. Vidare är det av vikt att en stabil relation 

utvecklas för att vårdpersonal ska kunna hjälpa närstående med emotionellt och praktiskt 

stöd (Arber et al., 2013; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013).  

Tack vare god tidsram inom ASIH ökade chanserna för god kommunikation. Detta kunde 

leda till att närstående fick en ökad känsla av delaktighet vilket även går i enlighet med 

Socialstyrelsen (2012) och Patientlagens femte kapitel, 3 § (SFS, 2014:821). Harrop, 

Byrne och Nelson (2014) menar i sin studie att de närståendes möjlighet till att känna 

trygghet och att våga be om vidare stöd påverkas av den information som gavs genom 

kommunikation. 

I resultatet framkom att kommunikation inte alltid behövde ske verbalt. Även kroppsliga 

uttryck, som en klapp på axeln, kunde förekomma vilket går i enlighet med Arlebrink 

(2013) och Salin, Kaunonen och Åstedt-Kurki (2013). Deltagarna poängterade att det var 

viktigt att lyssna för att sedan kunna utgå från inhämtad information i sitt arbete och i sitt 

stöd till närstående. Arlebrink (2013) styrker detta och menar att perioder med tystnad är 

viktigt i samtalet, då tillfälle för eftertanke och mental bearbetning blir möjlig vilket även 

framkom av resultatet i studien av Salin, Kaunonen och Åstedt-Kurki (2013).  

En deltagare betonade vikten av att lyssna på de närstående i frånvaro av patienten då det 

kunde göra att denne öppnade sig mer och berättade om sin situation. Detta återfinns inte i 

vår studies bakgrund men en nyfunnen studie av de Groot el al. (2014) visade att när 

sjuksköterskan samtalar med närstående i enrum framkommer mer om deras välmående 

och personliga åsikter och tankar.  

Resultatet visade att tonåringar och yngre barn uppfattade sorg annorlunda och därav 

kunde de dra sig undan frivilligt, vilket gjorde dessa grupper svårare att ge stöd till. En god 

kommunikation mellan kollegor kunde underlättade identifiering av dessa. Sveen, 

Eilegård, Steineck och Kreicbergs (2013) stödjer att barn och ungdomar uppfattar sorg på 
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annat sätt än vuxna. Vidare visade artikeln att det beror på vilket utvecklingsstadium barn 

eller ungdomar befinner sig i, vilket även uppmärksammades i resultatet av vår studie. Det 

framkom även att en psykosocial sjuksköterska i teamet ofta hade ett stort ansvar rörande 

tonåringar och yngre barn som drog sig undan, vilket upplevdes som en trygghet av 

deltagarna.  

Deltagarna ansåg att en fördel med teamarbetet var att det underlättade att fånga upp en 

närstående som drog sig undan, och inom teamet var de viktigt med en fungerande 

kommunikation. I enlighet med Socialstyrelsen (2005) leder god kommunikation till att 

personer som drar sig undan uppmärksammas i tid, vilket följaktligen är ett ansvar som 

sjuksköterskan har (Socialstyrelsen, 2005). Det framkom i studien av Salin, Kaunonen och 

Åstedt-Kurki (2013) att närstående ofta saknar mod att söka kontakt och då istället 

frivilligt drar sig undan. När detta sker ansåg sjuksköterskorna att det var lämpligast att 

försöka närma sig med hjälp av gester och att försöka förstå dem genom att läsa deras 

kroppsspråk. Kroppsspråket ansågs ofta visa mer än det verbala språket hur en människa 

mår (Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2013).  

I resultatet framkom att kontinuiteten ansågs vara en förutsättning för att skapa förtroende 

mellan sjuksköterska och närstående vilket även Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

menar på. Övervägande del av deltagarna ansåg att ett förtroende oftast kunde leda till att 

de närstående kände sig tryggare. Deltagarna ansåg att återkommande personal var viktigt 

för att uppnå kontinuitet. Detta går i linje med studier av Seamark et al. (2014) och Salin, 

Kaunonen och Åstedt-Kurki (2013) som visar att kontinuiteten blir bättre om det är färre 

vårdare involverade då det leder till ett ökat förtroende för vårdpersonal, vilket 

sammantaget kan höja kvalitén på stödet till de närstående.  

Deltagarna såg flertalet fördelar med det multiprofessionella teamet och menade att teamet 

var grunden i vårdarbetet, med förutsättningen att samarbetet fungerade sjuksköterskorna 

sinsemellan och mellan de olika professionerna. Socialstyrelsen (2006) och Jacobsson, 

Andersson och Öhlén (2014) menar att ett gott samarbete och en god kommunikation i 

teamet är viktigt, även om inte alla har samma arbetsuppgifter. Även Salins, Kaunonens 

och Åstedt-Kurkis (2013) studie påvisade vikten av att arbeta i team då sjuksköterskorna 

inte alltid har den kompetens som krävs för att hantera alla situationer som uppstår och för 

att bibehålla en god kontinuitet.  

Resultatet visade att kompetens var en bidragande faktor i närståendestödets utformning 

och majoriteten av deltagarna ansåg att de hade tillräckligt med kompetens för att ge ett bra 

stöd till närstående. Det skiljer sig från resultatet i Hudsons och Arandas (2013) studie som 

visade att vårdpersonalen ofta upplever att de inte får tillräckligt med kompetensutveckling 

för att ge önskat närståendestöd. Dock fokuserade inte Hudsons och Arandas (2013) studie 

på vårdpersonal inom ASIH vilket kan vara anledningen till att dessa resultat skiljer sig åt. 

Majoriteten av deltagarna i vår studie var utbildade i samtalsmetodik och erfarenheten efter 

avslutad kurs upplevdes som positivt i det fortsatta stödet till närstående. Även SOU 

(2001:6) anser att det är positivt att erbjuda kontinuerlig fördjupad utbildning efter 

sjuksköterskans grundutbildning. Deltagarna poängterade dock att en utbildning inte alltid 

kunde försäkra att sjuksköterskan erhöll kompetens gällande närståendestöd, utan det var 

snarare en komposition av utbildning, erfarenhet och vem sjuksköterskan var som person 

som var de betydande faktorerna.  
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I resultatet framkom även begreppen att närvara i nuet vid mötet med närstående var 

viktigt. Deltagarna menade att bekräftelse av närstående på detta sätt gavs och att 

bekräftelse var en väsentlig del i att kunna ge närståendestöd av hög kvalitet. Om 

bekräftelse inte ges kan det leda till nedsatt välmående hos de närstående (Arber, Hutson, 

de Vries & Guerrero, 2013). Deltagarna uttryckte att de inte alltid kände sig närvarande i 

nuet i den grad de önskade och såg sig själva som redskap. Således poängterades vikten av 

att även sjuksköterskor erhöll stöd vid behov och att utrymme för handledning förekom. 

Salin, Kaunonen och Åstedt-Kurki (2013) och SOU (2001:6) betonar att stöd för 

vårdpersonal är viktigt.  

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar vi funnit i bakgrunden rör ämnen och rubriker som 

är återkommande i de utförda intervjuerna och därmed även i resultatet. Syftet är i och med 

studiens genomförande och resultat besvarat då vi, genom sjuksköterskors yrkeserfarenhet, 

belyst faktorerna tid, information och kommunikation, kontinuitet, multiprofessionellt 

team, kompetens samt att närvara i nuet vid mötet med närstående som kan ha betydelse 

vid att ge stöd till närstående.  

Metoddiskussion 

I efterhand har det konstaterats att begreppen stöd, närstående, erfarenhet och kvalitet 

borde definierats för deltagarna i enlighet med beskriven definition i bakgrunden. Detta 

borde skett innan påbörjade intervjuer för att säkerställa att deltagarna hade en gemensam 

utgångspunkt.  

Vald metod ansågs lämplig med hänvisning till syftet, eftersom avsikten var att belysa 

upplevelsen av ett fenomen, i detta fall stöd till närstående, genom personers levda 

erfarenhet vilket går i linje med Henricson och Billhult (2012). Litteraturstudie valdes inte 

då det, efter en överblick av befintlig vetenskaplig litteratur, inte ansågs att materialet 

skulle vara tillräckligt för att bygga upp studien på det sättet. Vald metod ansågs efter 

utförda intervjuer och dataanalys besvara syftet.  

Att som intervjuare ha ett kritiskt förhållningssätt till sin egen roll och förförståelse, i 

enlighet med Wallengren och Henricson (2012), har vi i hela arbetsprocessen varit 

medvetna om och arbetat utefter. Då en av oss haft sin verksamhetsförlagda utbildning 

inom avancerad sjukvård i hemmet, och efter diskussioner sinsemellan kring ämnet, kan vi 

haft en förförståelse för hur stödet till närstående möjligtvis kunde se ut. Det kan ha 

påverkat hur vi formulerade vår intervjuguide och vilka frågor som ansågs relevanta.  

Utifrån bakgrund och syfte konstruerades en intervjuguide i enlighet med Danielsson 

(2012a). Således stramades intervjuerna åt och det blev lättare att hålla utlovad tidsram. 

Intervjuguiden användes som stöd under samtliga intervjuer för att stärka studiens 

tillförlitlighet. Syftet med intervjuguiden var att öka förutsättningarna för att intervjuerna 

skulle hålla likvärdig nivå och fungera som garanti för att samtliga frågeområden 

avhandlades. Vår säkerhet i rollen som intervjuare ökade med antalet genomförda 

intervjuer. Intervjuguidens negativa aspekt var att vi i början följde den noggrant, och 

deltagare kunde därmed bli begränsade i samtalet. Således kan mindre material till 

dataanalysen ha framkommit. Detta problem förekom främst under de första intervjuerna 

och blev bättre längre fram av att erfarenhet och rutin utvecklades. 
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Urvalskriterierna i studien framkom efter att ha tagit del av Danielsons (2012a) litteratur. 

Kriterier angående kön, ålder och geografiskt ursprung förekom inte eftersom dessa 

parametrar inte förväntades påverka resultatet. Språk, som inte heller förekom i 

urvalskriterierna, borde ha inkluderats då vi anser att språksvårigheter kan försämra 

kommunikationen och därmed förståelsen för vad som sägs. Samtliga deltagare talade 

flytande svenska. Följaktligen anser vi att det hade en positiv påverkan på studiens 

trovärdighet då det inte uppkom svårigheter i att förstå vad som framkom under 

intervjuerna. Däremot kan det ha påverkat studiens resultat då sjuksköterskor med annan 

kulturell bakgrund eventuellt kunde haft andra åsikter och sett annorlunda på saker.  

Rekrytering skedde fortlöpande på ASIH-kontoret. En nackdel var att deltagarna möjligen 

inte vågade avböja då de fick frågan ställd av oss direkt på plats, utan tid för eftertanke, 

vilket motsäger premissen att deltagaren ska respekteras och delta av egen vilja i enlighet 

med Kjellström (2012). Skriftligt samtycke undertecknades av samtliga deltagare för att 

godkänna deras medverkan, vilket är i enlighet med Kjellström (2012). En fördel med att 

rekrytera där intervjuerna genomfördes var att deltagarna inte hann diskutera ämnet med 

andra på arbetsplatsen, något som enligt oss kunde leda till att svaren blivit mer likvärdiga 

och resultatet blivit försämrat. En annan fördel var att deltagarna inte hunnit tänka ut sina 

svar i förväg och således gav spontana svar. Det kan å andra sidan vara till nackdel 

eftersom svaren kunde bli kortare om deltagaren inte fått tillräckligt med tid till reflektion. 

Då verksamhetsförlagd utbildning på valt ASIH-kontor genomförts hade kontakter redan 

skapats med ett fåtal deltagare. Fördelen var att de, förhoppningsvis, kände sig trygga i vår 

närvaro och därmed vågade dela med sig av sina erfarenheter än om de inte kände till oss 

innan. Detta kan således ha lett till ett mer avslappnat och informationsrikt samtal. En 

nackdel med detta kan enligt våra tidigare erfarenheter vara att det var svårare att neka till 

deltagande. 

Intervjuerna utfördes ostört i deltagarnas naturliga arbetsmiljö, på ASIH-kontoret, i 

enlighet med Henricson och Billhult (2012) och kan ha bidragit till att deltagarna kände sig 

trygga och därmed att samtalet blev mer givande. Eftersom deltagarna intervjuades på sin 

arbetsplats och eventuellt hade svårare att avskärma sig från arbetet och fokusera på 

intervjun, kan således en negativ inverkan på intervjuernas kvalitet ha förekommit. 

Deltagarna befann sig under intervjuns gång på andra sidan bordet, mitt emot oss, vilket 

således kan ha uppfattats som en förskjuten maktposition åt vårt håll. Vi anser att hänsyn 

borde ha tagit till detta med tanke på deltagarnas känsla av trygghet och avslappning. 

Förslagsvis kunde utförandet istället skett i en miljö där deltagaren kunde känna sig mer 

avslappnad än i ett konferensrum med enbart en ljudinspelare synlig på bordet. Påverkan 

på deltagarnas svar tros inte ha skett, men däremot hur bekväma de kände sig i situationen. 

Semistrukturerade intervjuer, innebärande att samma, öppna frågor ställdes till samtliga 

deltagare användes i enlighet med Danielson (2012a). Enbart fördelar sågs med 

semistrukturerade intervjuer eftersom sjuksköterskors erfarenheter ville belysas, och 

således ansågs frågorna kräva mer utvecklande svar än “ja” och “nej”. Nackdelen var att 

det emellanåt var svårt att följa intervjuguiden då deltagarna ofta kom in på sidospår och 

ibland gavs svar på flertalet frågor samtidigt. Trots befintliga svagheter ansågs fördelarna 

vara övervägande relaterat till syftet och därmed valdes denna metod.  
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Tre av den palliativa vårdens hörnstenar togs upp i resultatet. Den fjärde hörnstenen, 

symtomlindring, förekom inte och anledningen till detta tror vi beror på att intervjuguiden 

inte innehöll någon fråga som berörde detta. Symtomlindring relaterades i hörnstenarna till 

patienten och eftersom studien fokuserade på närstående ses inte detta påverka studien 

negativt.   

Första intervjun var en pilotintervju, vilket innebar att intervjuguiden, upplägget och 

tekniska utrustningen prövades i enlighet med Danielson (2012a). Efter utförd pilotintervju 

ändrades upplägget i intervjuguiden genom att ett fåtal frågor som inte ansågs besvara 

syftet uteslöts. I efterhand har vi reflekterat om pilotintervjun hade kunnat vägleda oss mer. 

Vi anser att intervjuguiden borde ha konstruerats mer djupgående mot de begrepp, som 

framkom i bakgrund, relaterat till begreppet omvårdnad. Detta hade kunnat leda till ett 

resultat som var ytterligare fördjupat inom omvårdnad och där av ett än mer användbart 

resultat relaterat till sjuksköterskeprofessionen. Pilotintervjun inkluderades i resultatet 

eftersom innehållet ansågs besvara syftet samt hålla samma kvalitet som resterande 

intervjuer. Varje intervju förväntades pågå under 30 minuter, men istället pågick de max 

18 minuter. Detta anses dock inte påverka resultatet negativt då syftet besvarades. 

Med tanke på den mättnad som framkom i intervjuerna, det vill säga när mer datainsamling 

inte gav upphov till ny data, har det i efterhand diskuterats om en fokusgrupp (ett samtal 

ihop med flera deltagare samtidigt) kunnat användas istället för enskilda intervjuer 

(Wibeck, 2010).  

Fördelar med individuella intervjuer, som även Wibeck (2010) stödjer, var att 

datamaterialet blev enklare att transkribera och analysera, och det ansågs lättare att 

arrangera och utföra intervjuerna av praktiska och ekonomiska anledningar. En nackdel 

som identifierades med fokusgrupp är att innehåll som framkommer från deltagare under 

intervjuerna kan fångas upp av andra deltagare som, istället för att berätta helt utifrån egna 

erfarenheter och åsikter, istället får idéer från andra deltagare. Detta skulle kunna göra 

studiens trovärdighet svagare. Med hänvisning till ovan anser vi att enskilda intervjuer var 

mest lämpliga med de förutsättningar och det syftet vi hade. 

Intervjuerna delades upp på det sättet att fyra intervjuer vardera transkriberades. Detta 

ansågs inte påverka studiens trovärdighet negativt då båda deltagit under samtliga 

intervjuer och därmed hade en överblick av innehållet. Båda gick igenom varandras 

transkriberade material för att försäkra att båda var uppdaterade på samtligt innehåll innan 

fortsatt gemensamt analysarbete utfördes. 

Latent- och manifest innehållsanalys förekommer vid kvalitativa studier. I enlighet med 

Danielson (2012b) valdes manifest innehållsanalys där en beskrivning av innehållet i 

intervjuerna utfördes. Vid latent innehållsanalys görs istället en subjektiv tolkning av 

innehållet vilket ansågs mindre relevant med hänsyn till syftet. Innehållet presenterades 

således i resultatet genom att det framkomna datamaterialet återgavs utan djupare tolkning. 

För att visa på resultatets trovärdighet har citat från intervjuerna använts kontinuerligt 

genom presentationen av resultatet. Vikt har lagts vid att inte låta citaten bli en 

övervägande del av resultatet då det ansågs att resultatet i sådant fall blev svårare att 

presentera, strukturera och förstå. 
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I enlighet med Danielson (2012b) lades stor vikt vid att inte förkorta texten för mycket 

mellan de olika stegen under databearbetningen, för att således behålla det centrala 

innehållet i materialet och vidare skapa ett trovärdigt resultat. Deltagarna gav ibland svar 

på flertalet frågor samtidigt. Således blev dataanalysen svårare att genomföra då 

deltagarnas svar inte alltid återfanns under rätt fråga/ämne i intervjuguiden. Detta kom att 

leda till att presentation av resultatet blev svårare att strukturera upp. Dock har 

noggrannhet upprätthållits genom nära samarbete och diskussion studien igenom och 

genom att inkludera samtligt material som ansågs relevant för syftet.   

Inget bortfall förekom då samtliga tillfrågade tackade ja till medverkan och ingen deltagare 

valde att avsluta under intervjuns gång. Ingen intervju uteslöts heller från studien. 

Följaktligen lades stor vikt vid att diskutera anledningen då någon form av bortfall alltid 

sker i praktiken, och saknas detta finns skäl att bli misstänksam (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Rekryteringen utfördes på ASIH-kontoret där majoriteten av sjuksköterskorna 

uppfyllde urvalskriterierna och studien utfördes under kort tid, vilket bidrog till att 

deltagarnas förutsättningar eller åsikter inte hann ändras. Detta tror vi var anledningen till 

att bortfall inte inträffade.   

Studien utfördes på ett begränsat antal deltagare från samma arbetsplats och således kan 

inte studien generaliseras. Resultatet kan användas som inspiration inom vården eftersom 

deltagarna belyste viktiga delar som ansågs bidra till närståendestödets kvalitet. Denna, 

något begränsade, studie ger motiv till fortsatta studier där större antal deltagare kan 

inkluderas och en jämförelse av närståendestöd kan göras mellan förslagsvis en sluten 

avdelning och ASIH. 

Att studien var tidsbegränsad kan ha gjort studien svagare då mer tid kunde bidragit till 

möjligheter för fördjupning inom ämnet, fler intervjuer och eventuellt intervjuer på sjukhus 

för att vidare kunna jämföra erfarenheter på så vis. Det kunde givit upphov till en studie 

med mer bredd och djup och därmed högre trovärdighet.  

Då alla deltagare arbetade på samma arbetsplats i föreliggande studie fick vi många 

liknande svar. Att ha deltagare med varierande erfarenhet skulle kunna ses som en styrka i 

en ny studie då Henricson och Billhult (2012) menar att syftet med en kvalitativ metod är 

att beskriva variationer av erfarenheter. Vi saknar tidigare erfarenhet av att intervjustudier 

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

inverkat på resultatet. 

Slutsats 

Sjuksköterskorna på föreliggande ASIH-kontor upplevde sig ha en god uppfattning om de 

behov närstående har. Utifrån denna kunskap och arbetsplatsens förutsättningar och 

resurser strävade sjuksköterskorna efter att erbjuda stöd av hög kvalitet, vilket åstadkoms 

genom att vid mötet med närstående ta hänsyn till olika faktorer.  

Tiden till förfogande, att ge individanpassad information och en fungerande 

kommunikation bedömdes som viktiga faktorer gällande att ge stöd till närstående. 

Kontinuitet, arbetet inom det multiprofessionella teamet och professionell kompetens var 

nödvändiga faktorer för att en relation och ett förtroende mellan sjuksköterska och 

närstående skulle uppstå. Om hänsyn togs till dessa faktorer skapades de bästa 

förutsättningarna för att ge ett stöd av hög kvalitet till närstående. Utgångspunkten som 

utgås ifrån är att närstående har ett behov av att bli sedda utifrån sina individuella behov. 
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Klinisk tillämpbarhet 

Sjuksköterskan har en betydande roll inom vården av patienten där även närstående är 

viktiga. Som nyutexaminerad sjuksköterska kan det vara lätt att ha uppfattningen att de 

tillräckligt med kunskap för att utföra sin roll inom yrket men det är när sjuksköterskan 

kommer ut i arbetslivet som allting ställs på sin spets. Larsson (2014) poängterar att 

sjuksköterskan har ett eget ansvar för sin kompetens. Det är upp till varje individ att ta 

ansvar, vilket möjliggörs av att arbetsplatsen sjuksköterskan arbetar på är delaktig och, 

förslagsvis, erbjuder vidareutbildning. Ett exempel på sådan utbildning är samtalsmetodik 

som sjuksköterskorna på ASIH betonade vikten av. Troligen kommer det i framtiden 

krävas av vården att på olika sätt involvera närstående i patientens vård. Därmed är det 

viktigt att den kompetens och den tid som krävs för att göra det arbetet också finns. 

Ansvaret ligger på individen men även på arbetsplatsen då den kan ge bättre möjligheter 

och förutsättningar för anställda att utföra ett bra jobb. 

Resultatet kan tillföra kunskap till personal inom vården i de faktorer som framkommit i 

studien. I resultatet återfinns de faktorer som uppkommit och vårdpersonal kan vidare 

fördjupa sig i dessa för att på så sätt utveckla sin kompetens inom stöd till närstående. Att 

belysa stöd till närstående genom föreliggande studie är av vikt då närstående är 

betydelsefulla i patientens vård, och vi anser att ett gott stöd till dessa kan öka både 

patientens och de närståendes välbefinnande.  

Förslag till fortsatta studier 

Det kan uttryckas att närstående har en egen roll inom vården. Samtidigt som de har rollen 

som närstående ingår ibland även rollen som medvårdare och även rollen som patient. Det 

är därför enligt oss både ett viktigt och intressant område att fortsätta studera.  

Kristjanson och Aoun (2004) menar i sin studie att närståendestödet inte är tillräckligt 

utvecklat och otillräckligt utforskat vilket således gav oss motiv till att utföra studien men 

som även kan vara motiv till andra att forska vidare i ämnet.  

Vår slutsats är att sjuksköterskorna ansåg sig ge ett stöd av hög kvalitet, och de faktorer 

som framkom stämde bra med tidigare utförda studier samt litteratur. Vi tycker det är 

viktigt att utföra fler liknande studier, det vill säga i samma syfte, men istället inrikta sig på 

sjuksköterskor som inte arbetar inom hemsjukvård. På så vis kan en jämförelse göras i hur 

sjuksköterskor på olika typer av arbetsplatser ser på möjligheterna till närståendestöd. Hur 

ser förslagsvis sjuksköterskor på en sluten vårdavdelning på närståendestödet? Att jämföra 

detta vore intressant för att visa på fördelar och nackdelar och vad som kan utvecklas och 

förbättras. Vidare studier inom ASIH anses vara av intresse. Här finns mycket att 

undersöka om personalens utbildningar just inom ASIH, och kunskap inom rådande etiska 

styrdokument. 

Samhällets utveckling inom sjukvården går mot mer friskvård och hemsjukvård. 

Sjuksköterskans profession kommer utifrån detta förändras och innebära mer kontakt med 

närstående i miljöer utanför sjukhus, därav behöver frågan om närståendestödet lyftas.  

En fråga vi anser borde undersökas mer är vilken kompetens som krävs för att bibehålla 

det stöd till närstående som i vår studie visat sig vara ett stort behov. I studien har några 

faktorer uppkommit och vi anser att fortsatt forskning inom dessa områden vore till fördel 

för utvecklingen av stödet till närstående inom omvårdnad.  

https://docs.google.com/document/d/1NfpTGLNoWCuyXFXxdUDgzEAhgBH-6Jdnq9UGqAwdBGo/edit?usp=docs_home#_msocom_28
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Vi ser gärna fortsatta studier inom ämnet sjuksköterskornas kompetens, eftersom 

kompetens krävs för att ge ett närståendestöd av hög kvalitet. Hur beskrivs den kompetens 

som sjuksköterskor behöver idag och i framtiden för närståendestödet om det ska skrivas 

i professionella termer? Vem tar ansvar för att skapa dessa definitioner på den kompetens 

som krävs i en framtida sjukvård där mycket kanske kommer att ske i hemmiljö? Utvecklas 

även kompetensen åt det hållet? Hur tas det vara på den erfarenhet som sjuksköterskor 

redan har och vem ger fortbildning för att klara situationerna? Likaså, hur ges unga 

sjuksköterskor en utbildning för att klara framtiden då deras yrkesroll blivit annorlunda? 

Vad behöver utvecklas och göras nytt i sjuksköterskeutbildningen? Vi tror att det är viktigt 

att grundutbildningen fokuserar mer på närstående och stödet till dessa i vissa vårdformer 

och att utbildningen anpassas i med sjukvårdens utveckling. 

Då närstående påträffas i alla olika vårdformer, anser vi att grundutbildningen borde 

fokusera mer på närstående och stödet till dessa och att utbildningen anpassas i och med 

sjukvårdens utveckling. 
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BILAGA A 

Intervjuguide 

 

Syfte: Utifrån sjuksköterskors yrkeserfarenhet, belysa faktorer som kan ha betydelse vid 

att stödja närstående till patienter som vårdas palliativt inom ASIH.  

 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

 Har du arbetat tidigare på annan avdelning? 

Personlig erfarenhet av närståendestöd 

1. Vad är din erfarenhet av att stödja närstående till patienter som får ASIH? 

 Tid 

 Nuvarande arbetsplats/ev. tidigare arbetsplats. Skillnader/likheter i bl.a. tid 

 Hur gör du som person för att ge bästa möjliga stöd (obs. värdeord)? 

 Följdfråga: På en skala mellan 1-10 där 1 är inte alls och 10 är det viktigaste, 

hur viktigt anser du att det är att ge stöd åt närstående? 

 På samma skala, hur ofta anser du att du lyckas uppnå denna siffra i verkliga 

livet? 

 Vad är det som gör att du inte lyckas uppnå det tror du? Vad kan du göra 

annorlunda? 

 Närstående som frivilligt drar sig undan, hur hanteras detta? 

 Särskilt svårt att ge stöd åt en viss typ av närstående? Tex barn, vuxna? 

Resurser 

 2. Vad har du för erfarenhet av avdelningens resurser gällande att stödja 

närstående? 

 Resurser: Kunskap, tid. 

 Riktlinjer, finns de? följs de? önskas de? Anser du att du har den tiden idag 

som krävs för att ge närstående stöd? mer tid - hade det påverkat situationen? 

Hur närstående upplever stödet 

 4. Vad har du för erfarenhet av hur närstående upplever stödet? 

 självskattningsinstrument för närstående (jämför med ESAS) 

 befintligt, vad borde finnas, fördelar/nackdelar med att ha detta 

Patientens vårdprocess 

 5. Vad har du för erfarenhet om patientens vårdprocess gällande närståendes 

delaktighet? 

 Brytpunktsamtal 

 vem brukar ansvara, hur inkluderas närstående 

 Kan patientens vårdsituation påverkas? 

 När en patient avlider; följs kontakt upp? erbjuds vidare stöd? vad? 

Förslag på utveckling 

 6. Vad har du för erfarenhet av kortare utbildningar för vårdpersonal kring stöd till 

närstående? 

 finns? borde införas? vad för typ av utbildning? Vad skulle en utbildning 

hjälpa? 

Övrigt 

 7. Vill du tillägga någonting utifrån studiens syfte? 

 

 



Arbetsmaterial. Får ej kopieras  

BILAGA B 

Brev till Verksamhetschef                                                               Stockholm 2015-03-16 

 

Till xxxxxxx xxxxxx 

Verksamhetschef, xxxxxx xxxxx 

Vi heter Emelie Gårdare och Madeleine Jägerholm och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenhet av att stödja 

närstående till patienter som får ASIH (var god se nästa sida för sammanfattning av 

studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra 

arbetet vid xxxxx. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid xxxxx är vi tacksamma för din underskrift av 

bilagan till detta brev, vilken skickas till vår handledare enligt adressen nedan, eller ett 

skriftligt godkännande via mail. Om Du känner dig tveksam till att studien genomförs vid 

xxxxx är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande 

undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning                                      

 

__________________________                                __________________________ 

Emelie Gårdare                                                           Madeleine Jägerholm 

072-3883629                                                               0723869061 

Emeliegardare@gmail.com                          Madeleine.jagerholm@hotmail.com                  

        

 

 

Handledare 

Fil dr. Louise Eulau 

Sophiahemmet Högskola 

Box 5605 

114 86 Stockholm 

Telefon: 08-xxxx  
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Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET AV ATT STÖDJA NÄRSTÅENDE TILL 

PATIENTER SOM FÅR AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET (ASIH) 

Vår relation till ämnet är att vi själva upplevt, genom att vara närstående samt genom 

verksamhetsförlagd utbildning, att närstående ibland inte får de stöd de behöver och att 

detta kan ske på alla sorters vårdenheter. Socialstyrelsen har vissa riktlinjer för hur 

vårdpersonal ska inkludera närstående i vården men vi anser dock att det finns för lite 

information om vad sjuksköterskor själva har för erfarenhet av att just stödja närstående till 

patienter inom ASIH. Vi är intresserade av sjuksköterskors erfarenhet av att ge stöd till 

närstående då vi bland annat undrar om resurserna som finns i dagens läge är tillräckliga. 

Våra förväntningar är att få höra individuella berättelser om vad sjuksköterskor har för 

erfarenhet av att stödja närstående, så att vi kan få ett resultat som vi och andra, kan 

använda i sitt yrkesliv. 

Syftet var att, utifrån sjuksköterskors yrkeserfarenhet, belysa faktorer som kan ha betydelse 

vid att stödja närstående till patienter som vårdas palliativt inom ASIH.  

Studien har en kvalitativ ansats och kommer genomföras genom semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att samma frågor ställs till alla deltagare och frågorna har öppna 

svar. Vi uppskattar att en intervju tar cirka 20 minuter. Vi anser att det är till fördel om 

intervjun kan hållas i ett avskilt rum. 

Att delta i studien är frivilligt och deltagarna kan när som helst avsluta sitt deltagande, utan 

någon förklaring. Uppgifter om deltagarna kommer att hanteras konfidentiellt och 

ingenting i studien kommer kunna kopplas till deltagarna. Vid intervjutillfället ges ett 

skriftligt medgivande. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna utföra 

analysen i efterhand. Om en deltagare inte vill vara med på inspelning kommer 

anteckningar att föras under samtalet istället. 

Arbetet pågår vecka 10-17. 

Jag godkänner härmed att Emelie Gårdare och Madeleine Jägerholm får utföra studien 

“Sjuksköterskans erfarenheter av att stödja närstående till patienter som får avancerad 

sjukvård i hemmet (ASIH)” på xxxx  under tidsperioden vecka 10-17, 2015. 

 

 

__________________________ 

Namn, Verksamhetschef 

__________________________ 

Ort, datum 
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BILAGA C 

SKRIFTLIGT SAMTYCKE 

Samtycke gällande studie med titel: Sjuksköterskans yrkeserfarenhet av att stödja 

närstående till patienter som får avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 

Härmed tillfrågas du om du vill delta i en studie gällande sjuksköterskans erfarenheter av 

att stödja närstående till patienter inom ASIH. 

Vi som genomför studien heter Emelie Gårdare och Madeleine Jägerholm och studerar till 

sjuksköterskor på Sophiahemmet högskola, just nu läser vi termin 5. Vår handledare är 

Louise Eulau. 

De uppgifter du som deltagare väljer att lämna till oss kommer att hanteras konfidentiellt 

och vi garanterar att vi följer de forskningsetiska principer som nämnts tidigare. 

Vi kommer att spela in intervjun om du som deltagare godkänner det. Annars förs 

anteckningar. Efteråt transkriberas innehållet och direkt därefter raderas originalet. Den 

transkriberade kopian kommer vara avidentifierad och inte vara möjlig att koppla till dig 

som deltagare. 

Med din namnteckning intygar du att: 

 Jag har läst detta dokument 

 Jag har ställt eventuella frågor samt blivit tillfredsställd med svaren 

 Jag förstår att informationen jag lämnar och uppgifter om mig kommer hanteras 

konfidentiellt och de forskningsetiska principerna kommer att följas. 

 Ljudfilen från intervjun kommer att transkriberas och sedan raderas. Den nya 

kopian kommer inte innehålla några personliga uppgifter. 

 Jag förstår att jag när som helst kan avbryta min medverkan, utan någon 

motivering. 

 

 

_____________________________________ 

Namnteckning 

 

_____________________________________ 

Namnförtydligande 

 

_____________________________________ 

Datum & Ort 
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BILAGA D 

Förfrågan om deltagande 

Vi heter Emelie Gårdare och Madeleine Jägerholm och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenhet av att stödja 

närstående till patienter som får ASIH. Vi är därför intresserade av att få genomföra 

intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier: 

 Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet. 

 Arbeta inom ASIH. 

 Komma i kontakt med närstående till patienter som får ASIH. 

Vår personliga relation till ämnet är att vi själva upplevt, genom att själva vara närstående 

samt genom verksamhetsförlagd utbildning, att närstående ibland inte får de stöd de 

behöver och att detta kan ske på alla sorters vårdenheter. Socialstyrelsen har vissa riktlinjer 

för hur vårdpersonal ska inkludera närstående i vården men vi anser dock att det finns för 

lite information om vad sjuksköterskor själva har för erfarenhet av att just stödja 

närstående till patienter inom ASIH. Vi är intresserade av sjuksköterskors erfarenheter av 

detta ämne då vi bland annat undrar om resurserna som finns i dagens läge är tillräckliga. 

Våra förväntningar är att få höra individuella berättelser om vad sjuksköterskor har för 

erfarenhet av att stödja närstående, så att vi kan få ett resultat som vi och andra, kan 

använda i sitt yrkesliv. 

Syftet var att, utifrån sjuksköterskors yrkeserfarenhet, belysa faktorer som kan ha betydelse 

vid att stödja närstående till patienter som vårdas palliativt inom ASIH.  

Studien har en kvalitativ ansats och kommer genomföras genom semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att samma frågor ställs till alla deltagare och frågorna har öppna 

svar. Vi uppskattar att en intervju tar cirka 20 minuter. Vi anser att det är till fördel om 

intervjun kan hållas i ett avskilt rum. 

Att delta i studien är frivilligt och deltagarna kan när som helst avsluta sitt deltagande, utan 

någon förklaring. Uppgifter om deltagarna kommer att hanteras konfidentiellt och 

ingenting i studien kommer kunna kopplas till deltagarna. Vid intervjutillfället ges ett 

skriftligt medgivande. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna utföra 

analysen i efterhand. Om en deltagare inte vill vara med på inspelning kommer 

anteckningar att föras under samtalet istället. 

Med vänlig hälsning 

Emelie Gårdare                                                           Madeleine Jägerholm 

072-3883529                                                               072-3869061 

Emeliegardare@gmail.com                                         Madeleine.jagerholm@hotmail.com 

_______________________                                      ______________________ 

Handledare 

Louise Eulau, 07x-xxxxxxx 


