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SAMMANFATTNING 

 

Närmare var femte person av den vuxna befolkningen vårdar eller stödjer en svårt sjuk 

person i hemmet. Närstående är många gånger en förutsättning för att vården av patienten i 

hemmet skall kunna bedrivas. Situationen är unik och komplex då närstående har en 

stödjande roll för den sjuke men samtidigt själva är i behov av stöd. Oro och ångest är 

uttalat hos närstående som vårdar sin nära i livets sista tid och att ge omfattande omsorg 

kan ge negativa konsekvenser på hälsa och livskvalitet. Mindfulness, medveten närvaro, är 

en metod som är starkt relaterad till ökat välbefinnande och upplevd hälsa. Den kan 

fungera som en buffert mot negativ stress och har setts som ett lovande stöd även för 

informella vårdare.   

 

Syftet med studien var att undersöka närståendes upplevelse av mindfulness och om 

mindfulness kan vara en hjälp mot oro hos närstående till patienter vårdade i specialiserad 

palliativ hemsjukvård. 

 

Metoden hade en explorativ induktiv ansats med både en kvalitativ och en kvantitativ 

design. Informanterna var sex närstående till patienter inskrivna i specialiserad palliativ 

hemsjukvård. Instrument som användes var GAD-7 för att skatta generaliserad ångest före 

och efter interventionen, en kortare internetbaserad mindfulnessövning från Vårdguiden 

1177 samt en semistrukturerad intervjudel som utfördes efter att övningen praktiserats 

under fjorton dagar. Materialet bearbetades genom systematisk textkondensering och 

beskrivande statistik. 

 

Resultatet visade att alla informanter upplevde oro i någon form, både före och efter 

interventionen. Graden av oro hade dock minskat. Enligt Wilcoxons rangsumme-test är det 

72 procents sannolikhet att mindfulness minskar oro. Mindfulnessövningen upplevdes 

lugnande, lätt att praktisera och beskrevs påverka både kropp och själ. Den gav möjlighet 

till reflektion över närståendes egen person, relation och situation. Övningen kändes viktig 

och gav möjlighet till egen tid. Att slippa oron, om så bara för en stund, upplevdes 

värdefullt. Alla informanter ansåg att metoden kunde tillämpas i den palliativa vården.  

 

Slutsatsen är att metoden kan vara en kompletterande åtgärd mot oro att erbjuda närstående 

till patienter inskrivna i specialiserad palliativ hemsjukvård. Metoden upplevdes lätt att 

praktisera, ha god effekt mot oro även efter en kort tids praktiserande och kunde utföras 

utan att närstående lämnade hemmet, vilket närstående ansåg svårt. Metoden skulle vara 

kostnadseffektiv och lätt att implementera i den palliativa verksamheten. En större studie 

krävs dock för att kunna beräkna den statistiska signifikansen samt för att bekräfta 

trovärdigheten av resultatet.  
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ABSTRACT 

 

Nearly a fifth of the adult population cares for or supports a seriously ill person. Next of 

kin is often a must for the care of the patient in the home to be possible. The situation is 

unique and complex when the next of kin has a supporting role for the patient but at the 

same time is in need of support themselves. Worry and anxiety is pronounced among 

relatives who care for patients in the end of life and to provide comprehensive care can 

give negative impact on health and quality of life. Mindfulness is a method that is strongly 

related to increased well-being and perceived health. It can act as a buffer against negative 

stress and has been seen as a promising way to support informal caregivers. 

 

The aim of the study was to investigate next of kin’s experience of mindfulness and 

whether mindfulness can help against anxiety for next of kin to patients cared for in 

specialized palliative home care.   

 

The method had an explorative inductive approach with both a qualitative and a 

quantitative design. Informants were six next of kin to patients cared for in specialized 

palliative home care. The instruments used was Generalized Anxiety Disorder 7-item scale 

(GAD-7) to estimate generalized anxiety before and after the intervention, a short internet 

based mindfulness exercise from Vårdguiden 1177 and a semi-structured interview was 

held after the exercise had been practiced for 14 days. The material was analyzed through 

systematic content analysis and in descriptive statistics. 

 

The results showed that all informants felt anxiety in some form, both before and after the 

intervention, but the level of anxiety had decreased. According to Wilcoxons signed rank-

test there is a 72 per cent probability that the mindfulness exercise reduces anxiety. The 

mindfulness-exercise was soothing, easy to practice and had an effect on both body and 

mind. It gave an opportunity for reflection on the inner self, the relationship and the 

situation. The practice was important and gave the opportunity to spend some time on 

one’s own. To avoid anxiety, if only for a moment, was most valuable. All informants 

were of the opinion that the method could be applied in palliative care. 

 

The conclusion is that the method can be a complementary treatment against anxiety to 

offer to next of kin to patients cared for in specialized palliative home care. The method 

was easy to practice, had good effect against anxiety even after a short time practicing and 

could be carried out without the next of kin leaving home, which next of kin considered 

difficult. The method would be cost-effective and easy to implement in the palliative care. 

A larger study is needed to be able to calculate the statistical significance and to confirm 

the credibility of the result. 
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BAKGRUND     
 
Palliativ vård 

Palliativ vård innebär att hjälpa en person i livets slutskede, oavsett ålder eller diagnos, till 

bästa möjliga livskvalitet genom att ge god symtomlindring och främja välbefinnandet när 

bot inte längre är möjligt (Världshälsoorganisationen [WHO], 2002). Palliativ vård bygger 

på ett förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan och en värdegrund 

baserad på ledorden närhet, helhet, kunskap och empati där fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella problem förebyggs och lindras. Socialstyrelsen (2013) sammanfattar detta i 

fyra hörnstenar: symtomlindring av fysiska, psykiska, sociala och existentiella symtom; 

samarbete i mångprofessionellt team; kommunikation och relation i syfte att främja 

livskvalitet hos patient och närstående samt att ge stöd till närstående under sjukdomen och 

efter dödsfallet. Närstående är ofta en förutsättning för att patienten skall kunna dö i det 

egna hemmet (Henriksson, 2005). Döendet ses som en normal process och skall varken 

fördröjas eller påskyndas (WHO, 2002).  

 

Vård vid livets slut 

Mellan 70-80 procent av populationen är i behov av palliativ vård i livets slutskede 

(Murtagh et al., 2014). Palliativ vård delas in i allmän och specialiserad palliativ vård. Den 

allmänna palliativa vården skall kunna erbjudas av all personal med grundläggande 

kunskap och kompetens om palliativ vård. Den specialiserade palliativa vården ges till 

patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov 

(Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård delas in i tidig och sen fas, vilkas övergångar kan 

vara flytande. Under tidig fas kan livsförlängande behandling ges samt insatser som 

främjar en högre livskvalitet under behandlingen. När döden är oundviklig inom en 

överskådlig framtid, allt ifrån några dagar till enstaka månad, sägs patienten befinna sig i 

sen palliativ fas och då bör ett brytpunktssamtal hållas. På brytpunktssamtalet informerar 

läkaren patient och närstående om att livets slut närmar sig och att vården ändras från att 

vara livsförlängande till att vara lindrande. Den fortsatta vården baseras på patientens 

tillstånd, behov och önskemål med betoning på livskvalitet (Regionala Cancercentrum i 

Samverkan [RCC], 2012; Socialstyrelsen, 2013). Patienter i behov av palliativ vård vårdas 

till exempel på sjukhus, i kommunal regi eller i hemmet med insatser från kommun 

och/eller landsting (Socialstyrelsen, 2013). Möjligheten till avlastningsplatser på sjukhus 

eller hospice finns också (Appelin, Brobäck & Berterö, 2004). Många människor har en 

önskan om att få dö i sitt eget hem och ses själva få avgöra var de vill sluta sina dagar 

(Socialstyrelsen, 2006; Gomes, Calanzani, Koffman & Higginson, 2015).   

 

Specialiserad palliativ hemsjukvård 

Specialiserad palliativ hemsjukvård ges av kvalificerade palliativa team och erbjuder 

avancerad medicinsk hjälp i det egna hemmet, dygnet runt, under ledning av läkare. 

Patienten skall erbjudas vård i hemmet som är jämförbar med den som erbjuds på sjukhus, 

med tanke på innehåll och tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2008). Vården ges av 

multiprofessionella team med särskild kunskap och kompetens. Vanligtvis består teamen 

av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, diakon och/eller kurator samt 

dietist. Teamen samordnar de insatser som ges till patient och närstående. Ofta 

förekommer samarbete mellan landsting och kommun (Socialstyrelsen, 2006). 

Specialiserad palliativ vård kan ges av specialiserade team men även i verksamheter som 

bedriver allmän palliativ vård. Då med stöd från ett specialiserat konsultteam 

(Socialstyrelsen, 2013). Vården bygger på WHOs riktlinjer (2002) och innefattar både 

patient och närstående.  
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Närstående i palliativ vård   

Närstående definieras i Socialstyrelsens termbank (2015) som ”en person som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till”, det vill säga oavsett släktskap eller juridik. Närmare var 

femte person av den vuxna befolkningen vårdar, hjälper eller stödjer en svårt sjuk person 

(Socialstyrelsen, 2014). Närstående har en betydande roll i vården av patienter i hemmet. 

De är många gånger en förutsättning för att vården skall kunna bedrivas hemma. 

Situationen är både unik och komplex på så vis att närstående har en stödjande roll för den 

sjuke samtidigt som de själva är i behov av stöd (Henriksson, 2005; McIntyre & Lugton, 

2005). När någon är svårt sjuk och döende påverkar det hela familjen, inte bara den sjuke 

(Benzein, Hagberg, & Saveman, 2008). 
  

Närståendes upplevelse av vård i hemmet  

En studie av Wennman-Larsen och Tishelman (2002) visade att närstående upplevde att de 

inte hade något val utan måste välja vård i hemmet på grund av platsbrist på sjukhusen. 

Samtidigt upplevdes vården på sjukhus negativt. Vissa närstående valde vård i hemmet för 

att den sjuke skulle få vara hemma så länge som möjligt och få möjlighet att dö i hemmet, 

men det fanns även fördelar för dem själva att den sjuke fick vårdas i hemmet. De slapp 

ofta långa resor till sjukhuset och oron minskade då de fick vara nära den sjuke 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Det egna hemmet sågs även som en varm, 

igenkännande och läkande plats. Det fanns större chans till att upprätthålla relationer med 

vänner och släktingar i hemmet (Appelin et al., 2004). Patienter som fick dö i det egna 

hemmet kände frid sista veckan i livet och sorgen hos närstående blev mindre intensiv än 

hos patienter som dog på sjukhus (Gomes et al., 2015). Det sågs som positivt och gav 

trygghet att kunna kontakta det palliativa teamet både dag och natt om så behövdes. 

Närstående upplevde då att de inte var ensamma med ansvaret över den sjuke (Brännström, 

Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Borstrand & Berg, 2009; Wester, Larsson, Olofsson 

& Pennbrant, 2013). Den första tiden upplevdes dock osäker och turbulent och kunde 

jämföras med första tiden hemma med ens förstfödda baby. Allt eftersom närstående kände 

sig säkra och bekväma i rollen som vårdare och partner och fungerande rutiner sattes blev 

tillvaron tryggare (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). En strävan efter normalitet även 

i små symboliska handlingar förtog osäkerheten och hjälpte till i hanteringen av 

känslomässiga och praktiska frågor (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002: Appelin et al., 

2004). Strävan efter ett normalt liv var en strategi för att inte låta sjukdomen ta över 

(Brännström et al., 2007). Sjuksköterskorna i de palliativa teamen upplevdes som 

professionella, yrkesskickliga och uppskattades av anhöriga. De upplevdes samspelta och 

en god kommunikation fanns mellan sjuksköterskorna samt mellan sjuksköterskor och 

patient/närstående (Borstrand & Berg, 2009). 

 

Närstående – en utsatt grupp  

Närstående som ger omfattande omsorg är en utsatt grupp. Det är vanligt att närstående 

som ger omfattande omsorg får negativa konsekvenser på hälsa, sysselsättning och 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2007, 2014). Konsekvenserna kan vara både fysiska, 

psykiska, sociala och ekonomiska (Brobäck & Berterö, 2003; Socialstyrelsen, 2014). 

Känslor av otillräcklighet, maktlöshet och hjälplöshet förekommer (Brobäck & Berterö, 

2003; Socialstyrelsen, 2007). Situationen kan upplevas som problematisk och svår och 

känslan av ensamhet är stor (Wester et al., 2013). Oro och ångest har visat sig vara uttalat 

hos närstående, oavsett kön, vars nära vårdas i hemmet under livets sista tid (Grov, Dahl, 

Moum & Fosså, 2005). Närstående känner att de har huvudansvaret över den sjuke även 

om hon/han är inskriven i specialiserad palliativ hemsjukvård (Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2008; Borstrand & Berg, 2009).  
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Dualiteten av att vara både vårdare och partner tillsammans med ansvaret över den sjuke 

gör närstående trötta och ansträngda, ger sömnproblem och oro över vad som skulle kunna 

hända (Brännström et al., 2007). En ond cirkel startas där de döljer sina känslor för sin 

partner, familj, vänner och vårdpersonal vilket ger trötthet som gör att de blir lättretliga och 

grälar med sin kära vilket i sin tur ger skuldkänslor som de inte vill visa (Brobäck & 

Berterö, 2003). Henriksson, Benzein, Ternestedt och Andershed (2011) beskriver hur 

närstående känner sig ledsna men försöker vara glada och starka utåt för att inte oroa den 

sjuke. Olika strategier används för att hantera känslor av otillräcklighet. De ”går ifrån”, 

”biter ihop”, eller ”låtsas som ingenting” (Brobäck & Berterö, 2003). De vill skydda den 

sjuke mot sorg och oro och undviker därför att prata om döden (Henriksson & Andershed, 

2007).   

 

I vissa fall har närstående skattat sin oro högre än vad den sjuke har gjort (Winterling, 

Wasteson, Glimelius, Sjödén & Nordin, 2004). Närstående upplevde en stor osäkerhet 

inför hur framtiden skulle bli (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002) och att ge omsorg 

upplevdes som krävande (Socialstyrelsen, 2014). För de närstående som var utbildade 

sjuksköterskor kändes ansvaret synnerligen stort. De önskade att bara få vara närstående 

och slippa ansvaret för den sjuke (Borstrand & Berg, 2009). Enligt Milberg, Strang och 

Jakobsson (2004) var känslor av maktlöshet och hjälplöshet ofta relaterade till de 

närståendes upplevelser av patientens lidande. Att stå hjälplös bredvid och se sin kära tyna 

bort kunde ge fysiska och psykiska symtom som t.ex. muskelspänning, aptitlöshet och oro.    

 

Stöd till närstående 

Närstående har inga förväntningar på stöd för egen del och därför efterfrågas inte detta 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; Brobäck & Berterö, 2003). Behovet av stöd från 

andra närstående samt vårdpersonal har visat sig behövas för att slippa känslor av 

sårbarhet, ensamhet, att bära hela ansvaret över den sjuke själv samt för att klara av 

situationen (Wester et al., 2013). Närståendes behov av stöd kan se olika ut och kan variera 

beroende på var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. Behoven kan gälla att få 

information, samtalsstöd, få delta i omvårdnaden eller att få vara hemma hos den sjuke. 

Vilken typ av stöd som fungerar bäst har inte kunnat påvisas (Socialstyrelsen, 2013). Ofta 

finns vuxna barn i familjen som försöker stötta sin mor eller far i situationen, men det kan 

vara svårt. Den närstående har anpassat sina rutiner och roller efter situationen för att 

upprätthålla en så ”normal” familjesituation som möjligt och vill inte belasta barnen med 

sina problem (Brobäck & Berterö, 2003). Känslan fanns av att barnen inte skulle förstå 

situationen (Wester et al., 2013). Många närstående som vårdade sin partner hade 

föredragit att tala med denne om sin egen oro för framtiden. Något som de kunnat tidigare 

men som nu inte längre kändes möjligt. Det var möjligt att tala om allt fram till 

begravningen men inte hur det skulle bli för närstående därefter, vilket upplevdes som 

känslomässigt jobbigt (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  

 

Enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård (RCC, 2012) skall sjuksköterskan värna 

närstående och erbjuda stöd och hjälp att hantera situationen. Stödet kan till exempel bestå 

av samtalskontakt med sjuksköterska, kurator, diakon eller vara praktiskt i form av till 

exempel undervisning i omvårdnad, hemtjänstinsatser eller avlösning (RCC, 2012). Samtal 

kan ske i grupp och/eller enskilt (Henriksson, 2012). Samtalsgrupper kan vara ett gott stöd 

i situationen och ge känsla av tillhörighet, stöd, trygghet och ett tillfälle att ta del av andras 

sorg och samtidigt få sin egen sorg bekräftad (Henriksson & Andershed, 2007). Dock har 

samtalsgrupper inte visat sig ha någon effekt på oro/ångest hos närstående (Henriksson, 

Årestedt, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2013).  
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Att gå ifrån hemmet till grupperna kan även ge känslan av att överge patienten och ge 

stress hos den närstående (Brobäck & Berterö, 2003; Henriksson & Andershed, 2007). I en 

studie av Brobäck och Berterö (2003) beskrev närstående känslan av att något hemskt 

skulle kunna hända om de skulle lämna hemmet. Om så skulle ske skulle de aldrig förlåta 

sig själva för att inte ha varit närvarande. Närstående upplevde att de offrade sig för 

situationen och att det bara var att härda ut. Det fanns inget utrymme för den egna 

personen och privatlivet längre (Wester et al., 2013). Oro för ekonomin var en annan 

konsekvens av att vårda närstående (Szebehely, Ulmanen & Sand, 2014). Ett ekonomiskt 

stöd i form av närståendepenning finns att ansöka om vid vård av svårt sjuk närstående 

person. Med vård menas i detta fall att finnas till hands som medmänniska, det finns inga 

krav på traditionell sjukvård. Närståendepenningen kan delas av flera närstående och 

betalas ut i sammanlagt 100 dagar och består av 80 procent av den sjukpenninggrundade 

inkomsten (Försäkringskassan, 2015).  

 

Mindfulness – medveten närvaro 

Mindfulness, på svenska kallad medveten närvaro, är en form av meditation som 

ursprungligen utvecklats från buddismen och yogan. Mindfulness är universell och kan 

även kallas för uppmärksamhetsträning vilket gör det mer begripligt än det engelska ordet 

Mindfulness (Schenström, 2013). Mindfulness kan ses om ett förhållningssätt där 

uppmärksamheten läggs på det som sker här och nu i detta ögonblick, att se verkligheten 

som den är och att acceptera den utan att bedöma den (Schenström, 2007). Mindfulness 

hjälper dig att bli mer medveten om dig själv, att vara i nuet och att förstå hur du agerar 

och varför. Genom att observera och acceptera inre föreställningar och reaktionsmönster 

ökar självkännedomen, som kan leda till ett nytt förhållningssätt till tankar och känslor. 

Problem och svårigheter kan på så sätt bli lättare att hantera (1177 Vårdguiden, u.å.; 

Kabat-Zinn, 2003; Shapiro, Carlson, Astin & Freedman, 2006). Tanke, känsla och kropp 

hänger samman som en integrerad enhet. Mindfulness hjälper till att avläsa vad som pågår 

i oss och hjälper oss att bli mindre dömande mot oss själva (Schenström, 2013). Att 

använda mindfulness som ett förhållningssätt skapar ordning i sinnet. Att lära sig vad som 

kan påverka och vad som kan lämnas därhän genererar mer kontroll genom att inte försöka 

ta kontroll över det vi inte kan påverka (Schenström, 2007).  

 

Mindfulness för välbefinnandet 

Mindfulness är beskriven som starkt relaterat till välbefinnande och upplevd hälsa. 

Metoden kan fungera som en buffert mot negativ påverkan av upplevd stress och på så sätt 

vara en väg till ökat välbefinnande (Bränström, Duncan & Moskowitz, 2011). En meta-

analytisk studie där 39 studier analyserades gällande effekterna av mindfulnessbaserad 

terapi mot bland annat oro har visat att mindfulness är en lovande intervention för lindring 

av oro och känslomässiga problem. Studien visar att mindfulness har en signifikant effekt 

mot oro från pre till post-behandling (Hofmann, Sawyer, Witt & Oh, 2010). Mindfulness 

ökar livskvaliteten och ses som ett lovande stöd för informella vårdare till palliativa 

patienter (Kögler et al., 2013). De vanligaste metoderna för mindfulness är 

Mindfulnessbased stress reduktion [MBSR] och Mindfulnessbased cognitive theraphy 

[MBCT]. De flesta studier som gjorts gällande mindfulness ligger på åtta 

behandlingstillfällen, det vill säga pågår i åtta veckor och utförs av en terapeut och är inte 

internetbaserade alternativt ljudinspelade interventioner (Hofman et al., 2010). 

Behandlingarna är ofta upplagda på två timmar per gång och kan bestå av fem olika delar, 

till exempel sittande meditation, kroppsscanning, hatha yoga, guidad meditation om 

kärleksfull vänlighet och implementering av informell mindfulness i vardagen (Shapiro, 

Brown & Biegel, 2007).  
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Regelbundet praktiserande definieras som minst 15 minuter tre gånger per vecka (Kabat-

Zinn, 1982). Troligen är antal minuter per tillfälle som mindfulness praktiseras inte lika 

avgörande för resultatet som antal tillfällen (Shapiro et al., 2007). Internetbaserad 

mindfulness har prövats mot oro/ångest med lovande resultat (Boettcher et al., 2014).  

  

Teoretisk referensram  

Som teoretisk referensram valdes begreppet Familjefokuserad omvårdnad [FFO]. Det 

bygger på ett systemiskt förhållningssätt med fokus på relationer, interaktioner, 

sammanhang, funktioner och människor. Ett system där alla delar påverkar varandra och 

där helheten är mer än delarna (Öquist, 2008; Benzein & Saveman, 2010). Det betyder till 

exempel att om närstående mår dåligt så kommer balans och funktion i familjen att 

påverkas på ett eller annat sätt. På samma sätt kommer en lösning på ett problem att gagna 

hela familjen och inte bara den enskilda individen (Wright & Bell, 2009; Benzein et al., 

2012). Situationen ses ur ett helhetsperspektiv med ett ömsesidigt beroende mellan individ 

och omvärld. Enligt systemteorin bär många vägar till ett och samma mål, i denna studie 

mindfulness som en kompletterande åtgärd till andra åtgärder, och fler åtgärder ökar 

chansen till att nå målet, i denna studie att minska oro hos närstående (Öquist, 2008). Ingen 

sanning är mer rätt än någon annan (Benzein & Saveman, 2012).   

 

Systemteorin  

Mindfulness kan ses som en regulator i systemet, det vill säga en styrande faktor. I 

systemteorin kallad en konstant, till exempel en rutin eller ritual. Konstanter kan både 

”kyla ner” en situation men även ”ladda upp” en situation. Konstanter bringar ordning i 

kaoset. En viktig lag inom systemteorin är lagen om variation. Den är nödvändig för att 

åstadkomma en förändring i systemet, i detta fall familjen. Endast en variation i dig själv 

kan möta variationen utifrån och åstadkomma skillnader. Om en skillnad inte kan uppfattas 

(i detta fall att närstående inte är medvetna om sin oro och hur den påverkar familjen som 

helhet) är risken stor att förlora kontrollen över situationen. Genom att acceptera, vara 

lyhörd, följsam och uppmärksam kan kontrollen tas tillbaka (Öquist, 2008). Små väl 

riktade insatser kan ge stor effekt och verkan för lång tid framåt vilket i systemteorin kallas 

hävstångseffekten (Senge, 1995). Ett sunt system kräver flexibilitet. Att pröva sig fram, 

experimentera och att även göra fel hjälper till att bygga upp ett sundare system. Allt går 

inte alltid spikrakt framåt. Ibland kan motstånd vara det som systemet behöver för att 

åstadkomma en förändring (Öquist, 2008).  

 

Om ett system är öppet för utbyte av information kan systemet växa och utvecklas, till 

skillnad mot slutna system vilka leder till kontrollbehov och en ständig osäkerhet. Detta i 

sin tur leder till att sociala kontakter blir ytliga och sporadiska. Trots ett öppet system kan 

ett eget kretslopp, ett slutet system (närståendes outtalade oro), utvecklas med liten kontakt 

med det omgivande systemet (familjen). Genom att då själv försöka kontrollera 

situationen, sluta sig och inte ta in ny information kan detta leda till sönderfall i systemet 

(kaos i familjen). Med feedback och ny input kan systemet återigen växa och utvecklas 

(Öquist, 2008). Öppna system välkomnar ny information utifrån som ger tillfälle att pröva 

och ifrågasätta egna synsätt och tankar på situationen. Genom att vara uppmärksam och 

omtolka verkligheten och se saken ur en ny synvinkel kan nya lösningar upptäckas (Senge, 

1995; Benzein & Saveman, 2012). Enligt systemteorins ”kaosteori” mår vi bra av att inte 

alltid befinna oss i balans. Lidande och smärta skall inte systematiskt osynliggöras. Att 

befinna sig i ”kreativt kaos” och utsättas för prövningar ger möjlighet till utveckling och 

nytänkande (Öquist, 2008).  
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För att ett system skall kunna utvecklas och nå sina mål måste det finnas kopplingar inom 

och mellan systemen. När nätverk kopplas samman med varandra sker en tillväxt, 

kompetensen ökar och leder till utveckling (Öquist, 2008; Benzein & Saveman, 2012). I 

detta fall skulle det kunna vara en ny åtgärd, mindfulness introducerat av sjuksköterska, 

som leder närmare målet, minskad oro hos närstående.     

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Modellen Familjefokuserad omvårdnad har två inriktningar: Familjerelaterad omvårdnad 

med fokus på individen och med familjen som kontext, som ett system eller en del av 

samhället samt Familjecentrerad omvårdnad med fokus på individen och familjen 

samtidigt, som en helhet, där fokus ligger på dess interaktioner (Benzein & Saveman, 

2010; 2012). Enligt FFO kan varje situation beskrivas ur olika perspektiv och ingen 

sanning är mer rätt än någon annan. Genom att se problem ur nya perspektiv ges möjlighet 

till att hitta nya infallsvinklar och att hitta nya alternativa lösningar. Genom att dela 

upplevelser och perspektiv ökas förståelsen för varandras verkligheter. Människor har 

resurser de inte alltid är medvetna om men som kan vara till gagn för familjens hälsa. För 

att utvecklas mot hälsa och välbefinnande bör reflektionen ges utrymme, både i den 

externa och i den interna konversationen. Reflektionen är ett verktyg som kan utveckla nya 

insikter och förståelse för egna och andras liv och leverne samt öppna vägar till möjliga 

resurser (Benzein & Saveman, 2010, 2012).  

 

Problemformulering 

Att se sin partner och/eller nära vän nalkas döden i livets sista tid kan vara påfrestande och 

svårt. Närstående vill vara starka men har även egna behov och känslor att hantera. Oro 

finns för den sjuke men även för framtiden utan denne. Närstående erbjuds ofta samtal av 

sjuksköterska. Oro tenderar dock att komma i ensamhet och nattetid då stillhet råder. 

Mindfulness har visat sig ha effekt på oro och vara en väg till ökat välbefinnande och 

skulle kunna vara en resurs som gagnar hela familjen enligt FFO-teorin. Metoden skulle 

kunna vara en hjälp till ökad självkännedom och skapa ny insikt och ökad förståelse för det 

egna och andras liv. På grund av den ofta komplexa situationen och med tanke på 

närståendes ovilja att lämna hemmet ses det befogat att undersöka om ett kortare 

internetbaserat mindfulness-program kan hjälpa mot upplevd oro hos närstående till 

patienter vårdade i specialiserad palliativ hemsjukvård.      
 
Syfte 

Syftet med studien var att undersöka närståendes upplevelse av mindfulness och om 

mindfulness kan vara en hjälp mot oro hos närstående till patienter vårdade i specialiserad 

palliativ hemsjukvård.  

 

 

METOD 
Ansats   

Studien har en explorativ induktiv ansats, det vill säga en undersökande ansats där 

slutsatsen formuleras genom att gå från delarna till helheten. Detta för att ta reda på 

orsakssamband och nå så mycket kunskap som möjligt inom området (Kristensson, 2014).  

 

Design  

Studien har en kvasi-experimentell deskriptiv design som bygger på både kvantitativ data 

genom enkäter och kvalitativ data genom semistrukturella individuella intervjuer. Detta för 

att få en helhetsbild av vad mindfulness kan ge för effekter hos närstående.  



 

7 

 

En kvasi-experimentell design saknar kontrollgrupp, har ett pre- och ett post-test och mäter 

skillnaden före och efter en intervention samt mäter orsakssamband inom gruppen. Studien 

är deskriptiv då den undersöker förekomsten av oro hos närstående utan att söka statistiska 

samband mellan variablerna (Kristensson, 2014). Polit och Beck (2012) kallar metoden där 

både kvalitativ och kvantitativ design används för ”mixed methods study” [MM studie]. En 

MM studies kvantitativa del kan ge svar på effekterna som studeras och den kvalitativa 

delen kan visa på mekanismer för orsak och verkan. 

 

Urval  

Studien riktade sig till närstående till patienter vårdade i specialiserad palliativ 

hemsjukvård i en mindre kommun i mellersta Sverige. Minimum för urvalet var sex 

informanter. Inklusionskriterier var närstående, över 18 år och oavsett kön, 

sammanboendes med patient inskriven i specialiserad palliativ hemsjukvård. 

Exklusionskriterier var närstående ej sammanboendes med patienten. En av informanterna 

vars maka avled efter halva studietiden valde att fortsätta delta. Han upplevde att övningen 

kändes bra för honom och ville gärna fortsätta delta i studien. Detta bifölls då intresse 

fanns för att se effekterna av mindfulness även i denna situation. Alla närstående som 

uppfyllde inklusionskriterierna erbjöds att medverka i studien. Under perioden motsvarade 

9 personer urvalets kriterier och tillfrågades om att delta i studien. Av dessa tackade 6 

personer ja till att delta. Samtliga av dessa valde att tacka ja redan vid informationen och sa 

sig inte behöva någon betänketid för detta. Tre personer tackade nej. Orsakerna var ”det är 

inget för mig”, ”är inte intresserad av sånt”, ”känner ingen oro”. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval på grund av tidsbegränsningen för studien.   

  

Definition av begreppet oro 

Med oro i detta arbete menas icke-patologisk oro som när den övergår till att bli väldigt 

stark kan sägas ha övergått till ångest. I detta fall dock ej generaliserat ångestsyndrom 

[GAD] som är patologisk och har en egen diagnos enligt DSM-IV. Det som skiljer dessa åt 

är orons frekvens, intensitet och duration samt graden av upplevd kontroll över sin oro 

(Brown, O‘Leary, & Barlow, 2001).  

  

Instrument  

Generalised Anxiety Disorder 7-item scale [GAD-7] som är ett vedertaget, validerat och 

reliabelt instrument med Cronbachs alfa α = 0.92 valdes (Spitzer, Kroenke, Williams & 

Löwe, 2006), se Bilaga 1. Gränsvärden på Cronbachs alfa är 0,60-0,95 för god reliabilitet. 

Värden under 0,60 visar på att frågorna inte hänger samman medan värden över 0,95 visar 

på att frågorna är för homogena (Kristensson, 2014). Instrumentet är utvecklat för att 

hjälpa personer att skatta oro/ångestsymtom. Det består av sju frågor där informanten får 

skatta upplevd oro under de senaste 14 dagarna. Frågorna i enkäten lyder Har du någon 

gång under de senaste två veckorna besvärats av något av detta: Känt mig nervös, orolig, 

spänd; Inte kunnat låta bli att ängslas; Ängslats för mycket för olika saker; Haft svårt att 

koppla av; Varit så rastlös att det varit svårt att sitta still; Varit retlig och lättstörd samt 

Varit rädd som om något förfärligt skulle kunna hända? Svarsalternativen är utformade 

enligt en fyrgradig Likertskala och består av fyra alternativ: inte alls, flera dagar, flertalet 

dagar, dagligen. Frågorna poängsätts från 0 till 3 och summeras. Poängen sträcker sig 

därmed inom intervallet 0 – 21 poäng. Mild, medel och allvarlig ångest ligger vid 5, 10 

respektive 15 poäng. Rekommenderat tröskelvärde enligt Spitzer et al. (2006) är tio poäng 

eller högre. En ytterligare fråga finns på formuläret: Om något av detta förekommit, hur 

påverkade det din arbetsförmåga, hemsysslor och relationer? Svarsalternativen lyder: inte 

alls, lite, mycket och påtagligt störande. Denna fråga poängsätts inte (Spitzer et al., 2006).  
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Mindfulnessövning 

Mindfulnessövningen var webbaserad och fanns att hämta på 1177 Vårdguidens hemsida 

(http://www.1177.se/Tema/Halsa/Stress/Mindfulnessovningar-pa-ljudfil/#section-4). 

Övningen var en guidad kroppsscanning som kan ses som en guidad meditation. En 

inledande instruktion på tre minuter fanns på samma websida att lyssna på vid första 

tillfället. Övningen utfördes sedan liggandes, i cirka femton minuter, och praktiserades en 

gång per dag under 14 dagar. Övningen var inläst av sjukgymnasten Eva Bellander som 

också är instruktör i mindfulness. Den valdes med tanke på tillgängligheten samt att den 

var kostnadsfri och därmed kunde praktiseras av alla med tillgång till internet. Övningen 

kunde även laddas ned till mp3 format eller mobil om så önskades. En informant hade 

varken internet, smartphone eller Mp3 spelare. Då övningen ej gick att överföra till cd-

skiva på grund av formatet valde författaren att erbjuda en motsvarande kroppsscanning på 

15 minuter inläst av Ola Schenström (www.mindfulnesscenter.se) från cd-skivan ”Här & 

Nu - Ett program för medveten närvaro” samt lånade ut en liten cd-spelare.      

 
Datainsamling    

Verksamhetschefens godkännande inhämtades muntligt och skriftligt (se Bilaga 2) varefter 

specialiserat palliativt team informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte, metod 

och genomförande under en arbetsplats träff. Alla närstående, se urval, till inskrivna 

patienter erbjöds sedan muntligt och skriftligt via ett informationsbrev (se Bilaga 3) att 

delta i studien under 14 dagar, med start under perioden vecka ett till och med vecka tre år 

2016. Informerat samtycke (se Bilaga 4) inhämtades därefter skriftligt från de närstående 

som tackat ja till att delta i studien. Dessa fick därefter skatta upplevd oro under de senaste 

14 dagarna i instrumentet GAD-7 (se Bilaga 1) och därefter erhölls en länk till den 

webbaserade ljudfilen i mindfulness, liggande övning i 15 minuter, som praktiserades en 

gång per dag under 14 dagar (1177 Vårdguiden, u.å.). Efter 14 dagar fick de närstående 

skatta i instrumentet GAD-7 igen. Författaren valde att inte höra av sig till informanten 

under tiden studien pågick. Författaren närvarade inte heller vid skattningen av oro. Detta 

för att inte riskera att påverka informanten. Information om hur informanten vid behov 

kunde nå författaren fanns i informationsbrevet som lämnats.  

 

För att få veta hur metoden upplevdes av de närstående lades en semistrukturerad 

intervjudel till studien. En semistrukturerad intervju (se Bilaga 5) innebär att alla deltagare 

får samma frågor men med möjlighet att berätta fritt (Kristensson, 2014). Intervjun 

ljudinspelades och utfördes av författaren efter att den sista skattningen med GAD-7 var 

gjord. Intervjun gjordes i hemmet som ofta är en trygg plats och där intervjuaren ses som 

gäst, istället för på en vårdinrättning där den intervjuade kan komma att känna sig otrygg 

och i underläge till den som intervjuar men även för att informanten inte skulle behöva 

lämna den sjuke ensam. Detta för att möjliggöra en så avslappnad och så uttömmande 

intervju som möjligt (Benzein, Hagberg & Savemann, 2008). Intervjun inleddes med lite 

småprat för att skapa god stämning, upprepning av syftet och information kring 

konfidentialiteten gällande materialet samt för att ta bort fokus från ljudinspelningen. 

Speciellt ljudinspelningar kan orsaka nervositet (Polit & Beck, 2012). Intervjun spelades in 

på författarens mobiltelefon. Ljudnivån kontrollerades innan varje intervju samt att 

flygplansläget var på för att garantera att inte bli störd under intervjun.  

Intervjun med den första informanten sågs som en pilotstudie för att se om intervjuguiden 

kändes relevant och för att beräkna tiden. Tiden beräknades till ca 15 minuter vilket visade 

sig stämma bra. Ingen fråga ändrades eller lades till i intervjuguiden. Intervjuerna tog 

mellan 10 minuter och 20 minuter att utföra.  

 

http://www.1177.se/Tema/Halsa/Stress/Mindfulnessovningar-pa-ljudfil/#section-4
http://www.mindfulnesscenter.se/
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Författaren valde att ställa öppna frågor under intervjun för att inte begränsa 

svarsalternativen och få ett så uttömmande svar som möjligt. Detta för att se skillnader i 

upplevelsen av mindfulnessövningen men även för att beteendet kan bero på 

sammanhanget. Ur ett systemiskt perspektiv rekommenderas cirkulära frågor för att få 

möjlighet att se mönster och kunna se vad som hänger ihop med vad.  

Detta till skillnad mot linjära frågor som kräver ett enda svar och därmed begränsar 

informationen (Öquist, 2008). Följande fråga ställdes till informanten: ”Kan du berätta om 

din upplevelse av att ha provat mindfulness?” Följdfrågor var vid behov: ”Hur menar 

du/tänker du då” och ”Kan du berätta mer om det?”. Avslutningsvis ställdes frågorna ”Är 

det något annat du kommer att tänka på som du vill tillägga?” och ”Tror du att mindfulness 

kan vara något för närstående i palliativ vård?”. Frågor om hur många dagar de utfört 

övningen samt demografiska frågor om ålder och kön ställdes också.  

 

Författaren lyssnade aktivt och det gavs utrymme för tystnad och tankar att ta form hos 

informanten. En av informanterna ville inte att intervjun spelades in. Detta respekterades 

och anteckningar gjordes istället, på plats samt direkt efteråt för att bevara känslan som 

förmedlats. En kort summering av informantens tankar och känslor gjordes för att bekräfta 

värdet av dessa, enligt FFOs rekommendationer (Benzein et al., 2008; 2010). Efter att 

inspelningen stängts av och författaren tackat för intervjun fortsatte ofta informanten att 

berätta. Anteckningar gjordes då för hand om nya uttryck eller åsikter förmedlades. 

Författarens önskan var att informanten skulle få säga det hon ville ha sagt och att avsluta 

intervjun på ett bra sätt. Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter 

intervjuerna. En schematisk bild över hur forskningsprocessens empiriska fas såg ut för 

studien kan ses i Figur 1.   

 
 

Figur 1. Schematisk bild över forskningsprocessens empiriska fas för studien.  

 
 

Dataanalys  

Materialet från enkäten bearbetades kvantitativt i Microsoft Office Excel program för att 

sedan analyseras. Då parade t-tester skall undvikas i små undersökningar användes 

Wilcoxons rangsumme-test för parade mätningar av två grupper. Detta då ett mindre antal 

mätningar gjordes samt var i enkätform med rangordnade svarsalternativ (Björk, 2011). 

Wilcoxons rangsummetest beräknades i en kalkylator (Social science statistics, 2016).  
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Testet var ett icke-parametriskt test då det ingick ett lågt antal observationer med numerisk 

data (Kristensson, 2014). Resultatet presenteras i text, tabeller samt i stolpdiagram då de 

flesta variabler är diskreta och tillhör ordinalskalan (Kristensson, 2014).  

 

Materialet från intervjudelen analyserades enligt systematisk textkondensering (Malterud, 

2014). Först transkriberades materialet ordagrant och lästes därefter med ett öppet sinne för 

att få en helhet av innehållet. Förförståelsen och referensramen lades åt sidan. Preliminära 

teman togs ut för en första sortering av materialet: upplevelsen, tidsaspekten, hur ofta de 

praktiserat, om de tänkte fortsätta med mindfulness och om de kunde vara något att 

använda i specialiserad palliativ vård. Innehållsanalysen tolkades med en manifest analys. 

Meningsbärande enheter identifierades, kondenserades och kodades utifrån likheter, 

skillnader och mönster med utgångspunkt från problemställningen. Materialet kodades 

fysiskt genom att markerad text i olika färger klipptes ut och sorterades under olika koder. 

Dessa kodgrupper sorterades sedan i subgrupper med nyckelord som sedan kategoriserades 

i en huvudkategori och därefter sammanställdes till ett resultat. De meningsbärande 

enheterna hölls i fokus under hela processen liksom transkriberad text som författaren 

återkom till regelbundet. Genom att regelbundet gå tillbaka till den transkriberade texten 

försäkrades att inget av vikt skulle missas eller feltolkas vilket är en risk vid kondensering 

och kodning av text (Malterud, 2014). Analysen gjordes hela tiden med syftet och 

problemställningen i fokus (Kristensson, 2014, Malterud, 2014). En beskrivning över 

analysprocessen kan ses nedan i Tabell 1.   
 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

Intervju   

 

 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondenserad 

meningsbärande enhet 

 

Kod 

 

Kategori 

2 

 

… så den verkar på många olika 

plan… i kroppen... och det är... fysiskt 

och psykiskt. Det gör det faktiskt, för 

det känner jag! Nu. Det är såna här… 

vad heter det då… oanade effekter! 

Verkar på många olika 

plan. Både fysiskt och 

psykiskt med oanade 

effekter. 

Verkar 

med 

oanade 

effekter. 

 

För kropp 

och själ 

 

 

2 

Jag har känt till det här men inte 

förstått att det är så enkelt som det är. 

Verkligen mycket enkelt…  

Inte förstått att det är så 

enkelt.  

Enkelt  Enkelt att 

utöva  

  

2 Även om man är ganska inbunden och 

försöker hålla en fin fasad är det här ett 

sätt att öppna upp dörrar. 

Leder till att kunna öppna 

upp inför andra och 

varandra. 

Reflektion 

över sin 

relation 

Skapar 

Reflektion  

3 Man går ju… och funderar hela 

dagarna när man är hemma så här 

och… så att… det är skönt att koppla 

bort och sen… man blir ju lite som en 

ny människa. I alla fall den närmaste 

timmen efter. Men… sen kommer man 

ju in i det samma vanliga… man tänker 

och ältar… Men… just den där timmen 

är värd väldigt mycket tycker jag! 

Funderar mycket, tänker 

och ältar. Skönt att 

koppla bort tankarna och 

känna sig som en ny 

människa en stund. Den 

stunden är värd mycket. 

Reflektion 

över sin 

situation 

Skapar 

Reflektion 

3 det var just det där att jag trodde aldrig 

att jag skulle få varma fötter igen… det 

var väl suveränt!  

Överraskad av att få 

bättre cirkulation i 

fötterna.  

Fysisk 

effekt 

För kropp 

och själ 

4 Jag gör det varje dag. Det kan ha hänt 

att jag gör det två gånger om dan 

också. Bara för att jag längtar efter att 

få göra det och känner lugn! 

Gör det varje dag, ibland 

två gånger om dagen, för 

att få känna lugn.  

Psykisk 

effekt 

För kropp 

och själ   
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Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna i studien informerades enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2015). Detta för att skydda individen och respektera människovärdet. 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om studien (informationskravet), att de när 

helst de ville kunde avbryta studien utan närmare förklaring (samtyckeskravet) och att inga 

persondata skulle användas och individens integritet skyddas så att individen inte skulle gå 

att identifiera (konfidentialitetskravet). Materialet som kodades redan vid samtycket från 

informanten och namnlistan förvarades åtskilt och inlåst från övrigt material och kunde 

endast nås av författaren. Även när intervjun sparades på mobilen samt transkriberades 

användes endast koden och inga namn. Författarens mobil med intervjuerna inspelade på 

hade både kodlås samt touch-id och var oåtkomlig för andra. För att minska risken för 

identifiering grupperades informanterna åldersmässigt. Deltagarna grupperades i åldrarna 

30-40 år, 60-65 år samt över 65 år. Deltagarna informerades även om att data endast var till 

för denna studie och skulle komma att förstöras efter examinationen (nyttjandekravet). 

Närstående som ger omsorg befinner sig i en mycket känslig situation. Författaren erbjöd 

därför informanterna att samtala om upplevelsen med sjuksköterska i teamet om 

önskemålet fanns. Även kurator och diakon knutna till kliniken kunde kontaktas om 

närstående upplevde att de behövde ytterligare stöd i situationen (detta gjordes i ett fall). 

Närstående informerades om detta i samband med information om studien.  

 

Författaren bedömde att nyttan med studien kunde vara till gagn för kommande närstående 

och att detta övervägde riskerna. Att känslomässigt kunna hantera sin oro kan vara av stort 

värde, ge stärkt känsla av sammanhang och ökad livskvalitet. Kanske kunde 

uppmärksamheten de fick även bidra till en positiv erfarenhet i den svåra situation de 

befann sig i. Författaren strävade efter att förhålla sig objektiv till arbetet, hålla sig till 

sanningen enligt sanningsprincipen och redovisa resultatet ärligt enligt hederlighetsregeln 

(Hermerén, 1996). Etikansökan gjordes inte då studien utfördes inom ramen för 

högskoleutbildning (SFS, 2003:460, § 2). Författaren som själv är anställd i det 

specialiserade palliativa teamet erbjöd de närstående att delta samt intervjuade även dessa. 

Författaren hade träffat informanterna max en gång innan de erbjöds att delta i studien. Ett 

stort antal dödsfall hade inträffat innan studien startade och därav många nyinskrivna 

patienter. De patienter som motsvarade urvalet och som författaren träffat fler än en gång 

(två stycken, vilka båda avböjde att delta) fick information av annan sjuksköterska i 

teamet. Då flera sjuksköterskor arbetar i teamet dagligen fanns möjligheten att välja att inte 

besöka de informanter som ingick i studiens urval. Studien kommer efter godkännande att 

publiceras på DIVA portalen som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Efter examinationen kommer materialet att 

förstöras. Informanterna erbjöds i samband med intervjun att ta del av arbetet om så 

önskades.  
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RESULTAT   
 

Informanter  

Av nio tillfrågade närstående till patienter inskrivna i specialiserad palliativ hemsjukvård 

valde sex personer att delta i interventionen. Två av dessa var män: en man i åldern 30-40 

år samt en man över 65 år. Fyra personer var kvinnor varav en kvinna var i åldern 60-64 år 

och arbetsför samt tre kvinnor som var över 65 år. Den yngre mannen arbetade heltid men 

var nu hemma med närståendepenning hos sin sambo. Kvinnan i arbetsför ålder arbetade 

halvtid och hade närståendepenning resten av tiden. Hon funderade på att avstå från arbetet 

helt alternativt gå ner mer i tid för att orka med den psykiskt tunga situationen. Ingen av 

informanterna hade provat mindfulness tidigare.  

 

Förekomst av oro 

Förekomst av oro skattades i instrumentet GAD-7 före och efter interventionen. Fem av 

sex informanter skattade oro högre innan än efter interventionen. En informant skattade 

oro lika högt före som efter interventionen. Två informanter skattade oro högre än 

rekommenderat tröskelvärde för oro enligt instrumentet (rekommenderat tröskelvärde är 

tio poäng eller högre). Högst skattade den yngre mannen med 19 poäng, av maximalt 21 

poäng, vilket indikerar för allvarlig ångest, vars gräns ligger på 15 poäng enligt Spitzer et 

al. (2006). Han låg även högst efter interventionen. Dock hade poängen för GAD-7 sjunkit 

med över en tredjedel (37 procent). En informant (I.6) som uppgav att hon inte kände oro 

innan hade skattat totalt två poäng innan och en poäng efter interventionen, se Figur 2. En 

informant (I.4) upplevde att det kändes svårt att skatta oro själv och att det hade varit 

lättare om någon annan skattat hennes oro. En annan informant (I.1) vars maka avled under 

interventionen skattade lägre poäng efter än före interventionen trots dödsfallet.   

 

  
 

Figur 2. Figuren visar skattad oro enligt GAD-7 före och efter interventionen hos de sex 

informanterna. Maximal poäng var 21.  
 

Sammanlagt visade GAD-7 totalt 47 poäng innan interventionen och 34 poäng efter 

interventionen. Enligt Wilcoxons rangsumme-test är det 72 procents sannolikhet att 

mindfulnessövningen minskar oro. W-värdet är 0. Det kritiska värdet w för N = 5 på  

p≤ 0,05 är 0. Resultatet är därmed signifikant på p≤ 0,05. 
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I GAD-7 formuläret har samtliga informanter besvarat självskattningsfrågor med 

huvudrubriken: ”Har du under de senaste två veckorna besvärats av något av detta?” vilket 

innefattade sju olika påståenden. Samtliga informanter svarade att de känt oro i någon form 

i flera dagar under perioden, varav två informanter känt oro i någon form så gott som 

dagligen, se Tabell 2. Efter interventionen hade detta minskat och ingen informant angav 

att detta var ett besvär så gott som dagligen, se Tabell 3. 

 

 Tabell 2. Skattning av oro, före interventionen (n=6). 

            
                      

 Har du under de senaste två veckorna besvärats av något av detta? 

  
Känt mig 
nervös, 
orolig, 
spänd 

 

 
Inte 

kunnat 
låta bli att 

ängslas 

 
Ängslats 

för 
mycket 
för olika 

saker 

 
Haft svårt 
att koppla 

av 

 
Varit så 

rastlös att 
det varit 
svårt att 
sitta still 

 
Varit 
retlig 
 och 

lättstörd 

 
Varit rädd  
som om  

något 
förfärligt 

skulle  
kunna  
hända 

Inte alls 1 1 2 0 4 1 4 

Flera dagar 3 3 3 5 1 4 1 

Flertalet dagar 0 0 0 0 0 0 0 

Så gott som dagligen 2 2 1 1 1 1 1 

 
 

 

Tabell 3. Skattning av oro, efter interventionen (n=6). 

            
                       

Har du under de senaste två veckorna besvärats av något av detta? 

  
Känt mig 
nervös, 
orolig, 
spänd 

 

 
Inte 

kunnat 
låta bli att 

ängslas 

 
Ängslats 

för 
mycket 
för olika 

saker 

 
Haft svårt 
att koppla 

av 

 
Varit så 

rastlös att 
det varit 
svårt att 
sitta still 

 
Varit 
retlig 
 och 

lättstörd 

 
Varit rädd  
som om  

något 
förfärligt 

skulle  
kunna  
hända 

Inte alls 2 1 2 2 4 3 3 

Flera dagar 2 3 3 3 1 3 1 

Flertalet dagar 2 2 1 1 1 0 2 

Så gott som dagligen 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Efter interventionen angav informanterna att de varit retliga och lättstörda endast enstaka 

dagar eller inte alls, se Tabell 3, även den informant som varit retlig och lättstörd så gott 

som dagligen innan interventionen, se Tabell 2.  

 

På frågan ”Om något av detta förekommit, hur påverkade det din arbetsförmåga, 

hemsysslor och relationer?” svarade fem av sex informanter att det påverkade dem ”lite” 

både före och efter interventionen. En informant, den yngre mannen, svarade att det var 

”påtagligt störande” före interventionen och ”lite” efter interventionen.  
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Regelbunden övning  

Mindfulness praktiserades under fjorton dagar och utövades regelbundet av informanterna.  

Informant nr 1, 2, 4 och 6, se Figur 2, praktiserade övningen dagligen. Informant nr 3 

gjorde övningen enstaka dagar första veckan för att därefter göra den dagligen den andra 

veckan och informant nr 5 i Figur 2 praktiserade övningen varannan till var tredje dag. Två 

av informanterna, nr 2 och 4 gjorde ibland övningen två gånger per dag. Orsaken till detta 

sas vara att de längtade efter att få göra den och att de upplevde att de behövde det. En 

informant (I.6) hade memorerat övningen för att kunna utöva den närhelst hon behövde.  

  

Längden på övningen, femton minuter, sågs som lagom lång. Två informanter kunde tänka 

sig en lite längre övning men då på max 30 minuter. Om den blev för lång kunde den vara 

svår att hinnas med under dagen. Övningen gjordes liggande. En informant (I.6) gjorde 

övningen liggande första veckan för att därefter göra den sittande. Detta på grund av att 

maken blev sjukare och att hon då ville sitta ostört. Hon upplevde att det inte spelade 

någon roll om övningen gjordes liggande eller sittande. Effekten var densamma.  

Det upplevdes viktigt att få vara ostörd och att övningen fungerade utan avbrott av till 

exempel avbruten internetuppkoppling eller att det ringde på dörren. Att ladda ner 

övningen och att använda hörlurar rekommenderades. 

 

Den vanligaste tiden på dygnet för att praktisera mindfulnessövningen var på 

eftermiddagen, efter lunch. Förmiddagen hade ofta många aktiviteter och övningen var då 

svår att hinna med. En informant kände att dagen blev bäst om övningen gjordes på 

morgonen men att göra den på eftermiddagen gjorde att kvällen orkades med bättre. En 

annan informant somnade om övningen gjordes för sent.  

 

Upplevelsen av Mindfulness  

Informanterna upplevde att mindfulness var enkelt att utöva, påverkade både kropp och 

själ samt gav tillfälle till reflektion över den egna personen, relationen till sin kära samt 

situationen de befann sig. Dessa kategorier och koder åskådliggörs i Figur 3.  

 

 

 

 
 
Figur 3. Figuren åskådliggör kategorier och koder från informanternas upplevelse av att ha 

praktiserat mindfulness under 14 dagar.  
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Enkelt att utöva 

Informanterna upplevde alla att ordet Mindfulness, liksom det svenska ordet medveten 

närvaro, lät konstigt och svårt men visade sig vara enkelt att praktisera. Mindfulness sågs 

som någonting nytt och oprövat. Ordet Mindfulness gjorde att en informant först var 

tveksam till att delta. Efteråt var hon mycket förvånad över att det var så lätt att praktisera 

och att det kunde vara något även för henne. En annan informant uttryckte: ”Jag har känt 

till det här men inte förstått att det är så enkelt som det är. Verkligen mycket enkelt… Att 

en enkel sak kan betyda så mycket!” (I.2). 

 

Övningen beskrevs som lättillgänglig och kunde praktiseras även utanför hemmet. 

Informanterna delgav även anhöriga och vänner var de kunde finna övningen. Fem av sex 

informanter upplevde mindfulnessövningen som positiv. Informant nr 5, se Figur 2, fann 

det svårt att ligga och koppla av vilket gjorde att övningen kändes oviktig. Det var lättare 

för henne att slappna av med hjälp av att se på TV eller att lösa sudoku och korsord. Hon 

uttryckte att det var svårt att ta sig egen tid mitt i allt och att ha mycket att göra var ett sätt 

att slippa tänka på situationen: ”man sitter inte och grubblar utan... man jobbar på!” (I.5). 

Det fanns en längtan efter egen tid hos alla informanter. Att utöva mindfulness tog inte så 

lång tid och kändes lättare att genomföra än att gå hemifrån. Egen tid kunde för 

informanterna annars bestå av att gå en promenad eller att sköta om hönsen.  

 

För kropp och själ 

Informanterna upplevde att övningen verkade på många olika plan, både fysiskt och 

psykiskt. En informant uttryckte det som att övningen gav oväntade effekter. 

Medvetenheten ökade och uppmärksamhetsträningen gjorde det lättare att hitta en 

lugnande känsla och att bevara den även efter övningen. Ju längre de praktiserat 

mindfulness ju lättare blev det att dra tillbaka tankarna när de gled i väg under övningen. 

Detta upplevdes positivt och som framsteg. Första gångerna tränades koncentrationen på 

att göra rätt, att hitta alla muskler och att lära känna sin kropp. Att lära känna när 

spänningarna kommer och släppa efter blev lättare efter hand. Insikten om att kroppen 

aldrig slappnar av helt utan alltid är lite spänd gav ökad kroppsmedvetenhet. En informant 

som alltid frös om fötterna upplevde att cirkulationen i fötterna blev bättre:  

 

Det var just det där att jag trodde aldrig att jag skulle få varma fötter igen.  

Det var väl suveränt! Det är väl för att man aldrig slappnar av riktigt... och  

alltid går och spänner sig lite... Ja, det var värt mycket! (I.3) 

 

 

Skapar reflektion 

Detta övergick sedan i att lära känna sig själv och reflektera över sin situation. En 

informant upptäckte hur sårbar och gråtmild hon var, att hon var trött och inte orkade med 

allt i samma utsträckning som förr. Övningen gav först ny energi men efter några timmar 

kom den oväntade tröttheten. Orsaken troddes bero på att hon tillät sig att slappna av och 

känna efter hur hon verkligen mådde. Detta medförde en önskan om en samtalskontakt.    

 

Det var en överraskning för mig det här… att jag mår som jag mår… att jag… 

liksom… att jag är så trött… i dag också… det har jag ju känt… man skjuter undan 

det... liksom att nej… jag orkar… jag orkar, jag orkar… det går bra, det går bra… 

(lågmält) ah… men det blir ju inte bra… (I.2) 
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Närståendes trötthet påverkade även familjen. Stämningen blev spänd liksom även 

relationen till partnern. Det var svårt att prata om hur det skulle bli efter att den kära gått 

bort, för både patient och närstående. Det blev tydligt att båda parter måste må bra för att 

upprätthålla en god relation. Övningen sas underlätta för att öppna upp: ”Även om man är 

ganska inbunden och försöker hålla en fin fasad är det här ett sätt att öppna upp dörrar” 

(I.2). 

 

Det fanns en längtan efter egen tid. Övningen gav möjlighet till detta och tillåtelse inför sig 

själva att slappna av. Övningen gav ett lättare sinne och den vanliga vardagen glömdes bort 

för en stund. En informant uttryckte det som att ”man lurar sig själv att vara pigg och att 

det är så det skall vara och då blir resten av dagen lättare” (I.3). Övningen upplevdes som 

skön, skänkte lugn och gav avslappning åt kropp och själ. Den gjorde att informanterna bar 

med sig lite ro i kroppen även efteråt. Att få slippa tankar om oro, om så bara för en kort 

stund, upplevdes som värdefullt och gav ny energi och kraft att orka ett tag till.     

 

Man går ju och funderar hela dagarna när man är hemma så här och… 

så att… det är skönt att koppla bort och sen… man blir ju lite som en ny människa. 

I alla fall den närmaste timmen efter. Men… sen kommer man ju in i det samma 

vanliga… man tänker och ältar… Men… just den där timmen är värd väldigt 

mycket tycker jag! (I.3) 

 

Informant nr 6, se Figur 2, som inte upplevde att hon var orolig i samband med starten av 

interventionen omvärderade sin situation och upplevde att övningen hade en lugnande 

inverkan. Speciellt ”när bröstet blev spänt” i samband med makens försämring i sin 

sjukdom. 

 

Fem av sex informanter upplevde övningen som viktig och skulle fortsätta praktisera 

mindfulness även efter interventionen. Den sågs som en hjälp för att klara vardagen. Hos 

en informant, nr 1 i Figur 2, vars maka avled under interventionen fanns ingen tvekan om 

att fortsätta då han kände sig stärkt efter varje gång. Övningen kändes lugnande och hade 

blivit en daglig rutin. För informant nr 5 i Figur 2 kändes övningen oviktig och avslutades.  

 
 
Mindfulness i palliativ vård 

Alla informanter ansåg att mindfulness kunde vara tillämpligt för närstående i palliativ 

vård. En informant var noga med att påpeka att i samband med att detta erbjuds närstående 

bör samtalskontakt även erbjudas då övningen kan väcka känslor som behöver bearbetas. 

En annan informant ansåg att mindfulness inte riktigt kunde kopplas till palliativ vård när 

man hörde ordet men att det absolut var något att erbjuda närstående. En tredje informant 

som själv inte tyckte om övningen trodde även hon att det kunde vara något för palliativ 

vård: ”det kan det säkert vara! Vi är ju alla olika”.     
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 

Studien hade en explorativ ansats med både en kvalitativ och kvantitativ design. Detta för 

att utforska så mycket som möjligt och för att få en helhetsbild av interventionens effekter 

samt för att kunna besvara syftet. Detta i enlighet med studiens referensram, Familje-

fokuserad omvårdnad [FFO], där helheten betyder mer än delarna. Metoden får anses 

relevant för ändamålet och ses som en styrka i studien. Om bara en av designerna hade 

använts kunde en del av resultatet gått förlorat.  

 

Urvalet var litet och bestod av sex informanter. Detta på grund av ett stort antal dödsfall i 

teamet innan studien skulle ta sin början. Förhoppningen hade varit att få ett något större 

antal informanter. Närstående som vårdar i det egna hemmet befinner sig i en utsatt 

situation och då författaren inte hade någon kunskap om interventionen skulle falla väl ut 

sågs antal informanter som rimligt. Informanterna fick information om att de kunde 

avbryta närhelst de önskade, att samtalskontakt fanns att tillgå samt att författaren gick att 

nå via telefon och mail. Enligt Malterud (2014) kan det räcka med ett litet antal 

informanter för att få ett rikt material. Ett stort antal informanter kan väcka misstanke om 

att analysen varit för ytlig. Studien sågs även som en pilotstudie och gjorde inte anspråk på 

att vara statistiskt signifikant gällande den kvantitativa delen.   

 

Inklusionskriterierna var att närstående skulle vara över 18 år och sammanboendes med 

patienten. Nio informanter uppfyllde kraven. Urvalet var litet men representativt för 

gruppen där över 70 procent av närstående ger vård till en person som är över 65 år 

(Socialstyrelsen, 2014). En stor andel av de döende är ensamboende äldre kvinnor 

(Jacobsson et al., 2006) vilket reducerar andelen möjliga deltagare enligt inklusions-

kriterierna. Detta avspeglade sig även i det studerade teamet. Exklusionskriterierna var 

närstående ej sammanboendes med patienten. Detta då tidigare studier visar att just 

närstående sammanboendes med patienten tar ett större ansvar, upplever oro och sänkt 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2007, 2014). Tre personer tackade nej till att delta. Två av 

dessa erbjöds att delta av andra sjuksköterskor i teamet. Detta kan ha haft en viss inverkan 

då författaren har större kunskap inom området som studeras och kan ha presenterat det på 

ett annat sätt än de andra sjuksköterskorna gjorde. Men troligt i dessa fall är att det inte har 

haft någon betydelse då båda informanterna var mycket bestämda på att mindfulness inte 

var något för dem. Resultatet av studien visar dock att även informanter som trodde att 

mindfulness ej var något för dem hade nytta av övningen. Mindfulness skulle kunna 

presenteras som en avslappningsövning där deltagarna tränar uppmärksamheten och att 

vara här och nu, och inte fundera så mycket på det som har varit och/eller det som 

eventuellt kommer att hända i framtiden. Det låter inte så svårt, vilket informanterna i 

studien ansåg att ordet mindfulness och medveten närvaro gjorde. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval då författaren arbetade i teamet för urvalet. Detta kan öka risken för 

skevhet då informanterna skulle kunna känt lojalitet till författaren som arbetade i det 

aktuella palliativa teamet. Bekvämlighetsurval kan vara en lämplig strategi för en studie då 

metoden är tidsbesparande (Kristensson, 2014).  
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GAD-7 valdes då det är ett vedertaget, validerat instrument med hög reliabilitet (Spitzer et 

al., 2006). GAD-7 har ett fåtal kryssfrågor och sågs som lätt att skatta i. Närstående i 

palliativ vård är en känslig och utsatt grupp, därför sågs ett instrument med färre frågor 

som positivt och som skulle kunna ge en större svarsfrekvens än ett instrument med många 

frågor. Trötthet och närståendes upplevelse av brist på tid skulle kunna vara ett hinder för 

ett mer omfångsrikt och längre skattningsinstrument.  

 

Mindfulness är en både validerad och reliabel metod (Hofmann et al., 2010). Den har 

prövats tidigare på närstående till patienter i palliativt skede och visat sig ha effekt på 

välbefinnandet och livskvaliteten (Kögler el al., 2013). Deltagarna i studien av Kögler et 

al. (2013) var till största delen närstående till nyinskrivna patienter som deltog i en sex 

veckor lång studie med träffar varje vecka, vilka leddes av en psykoterapeut. Inskrivna i 

specialiserad palliativ hemsjukvård ses ha en kort överlevnadstid efter ställd diagnos 

(Socialstyrelsen, 2007) och meningen med denna studie var därför att undersöka om en 

kortare mindfulnessövning utförd i det egna hemmet kunde ha effekt på oro utan att 

närstående behövde lämna hemmet. Mindfulnessövningen kan ses reliabel då den 

rekommenderas av Vårdguiden 1177 (www.1177.se) och är inläst av mindfulnessinstruktör 

som även är legitimerad sjukgymnast. Kroppsscanningen är en klassisk mindfulnessövning 

och valdes i första hand med tanke på tillgängligheten och att den fanns på Vårdguidens 

hemsida. Ingen skillnad kunde ses i hur övningen upplevdes mellan informanter som 

praktiserat Vårdguidens internetbaserade kroppsscanning och en kroppsscanning inläst av 

Schenström (www.mindfulnesscenter.se) i cd-format som en informant använde sig av som 

saknade internetuppkoppling.   

 

Intervjuguiden bestod av en huvudfråga: ”Kan du berätta om hur du upplevde det att prova 

mindfulness”. Det är en öppen fråga som kan innefatta både hur övningen kändes att 

utföras, ge svar på eventuella effekter av den och eventuellt ge en bild av hur beteenden 

kan hänga ihop med sammanhanget. Fler frågor kunde ha använts men en risk fanns då att 

upplevelsen av mindfulness kunde riktas åt ett enskilt håll vilket ville undvikas. Önskemål 

fanns om att all fakta kring upplevelsen skulle få en chans att uttryckas, även till synes små 

effekter/upplevelser.  

 

Intervjuerna var förhållandevis korta, ca 15-20 min, men gav ett rikt utbyte av information. 

Informanterna hade redan vid informationen om studien fått information om att en 

uppföljande fråga om hur de upplevde övningen skulle komma att ställas efter 

interventionen. Detta kan ha gjort att de var förberedda på intervjun och att den därför ej 

tog så lång tid att utföra. Intervjun med den första informanten sågs som en pilotstudie för 

att se om intervjuguiden kändes relevant och för att beräkna tiden. Ingen fråga 

formulerades om eller lades till. Tiden beräknades till ca 15 minuter vilket visade sig 

stämma bra. Intervjuguiden användes med följdfrågor. Genom att författaren upprepade det 

som informanten sagt för att bekräfta att hon förstått rätt leddes informanten vidare i 

berättelsen. Alla intervjuerna spelades in utom en där informanten ej ville att intervjun 

spelades in. Detta respekterades men kan ha gjort att fakta gått förlorat. Författaren 

antecknade dock både under och efter intervjun för att inte missa känslor, intryck och 

uttryck som närstående förmedlade. Ofta började informanterna tala direkt när författaren 

kommit och innan inspelningen startats. Informanterna fortsatte även att prata efter att 

inspelningen avslutats. Mestadels upprepades vad som redan blivit sagt men ibland tillkom 

ny information. Denna skrevs då ned på papper.  

 

http://www.1177.se/
http://www.mindfulnesscenter.se/
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Detta tyder på att det fanns behov av att samtala om närståendes situation. Inspelningarna 

fungerade bra och var av god ljudkvalitet vilket stärker studiens tillförlitlighet (Polit & 

Beck, 2012; Malterud, 2014). Dessa utfördes i närståendes eget hem, vilket ses skapa 

trygghet för närstående (Benzein et al., 2008). Ett gott möte erhölls med alla informanter 

vilket är en förutsättning för att erhålla ett rikt material (Mc Connell-Henry, Ainsley, 

Chapman & Francis, 2009-10).  

 

Alla informanter fyllde i Gad-7 före och efter interventionen. En informant ansåg att det 

hade varit lättare om någon annan fyllt i hur hon mådde. Skattningar mellan patient och 

närstående samt mellan patient och personal har visat god samstämmighet i skattning av 

symtom hos den sjuke (Johansson, Benzein & Savemann, 2007). Detta kan visa på att det 

kan vara en möjlighet för sjuksköterskan att stödja närstående som ser det svårt att skatta 

egen oro. Författaren valde att inte höra av sig till informanten under studietiden. Detta för 

att inte riskera att påverka informanten på något sätt och för att själv inte få en förförståelse 

för hur resultatet skulle kunna komma att bli. Den insikten skulle eventuellt kunna påverka 

övriga informanter eller vinkla kommande resultatanalys. Å andra sidan hade ett samtal till 

informanterna gjort att eventuella frågor fått komma i dagen. En informant hade svårt att 

komma igång första veckan, då enstaka övning gjordes, och påbörjade först nästa vecka. I 

informationsbrevet fanns dock telefonnummer och mailadress till författaren om frågor 

skulle uppstå. Ingen informant avbröt studien utan alla fullföljde och skattade i 

instrumentet GAD-7 samt blev intervjuade.  

  

GAD-7 bearbetades i Excelprogram samt beräknades med Wilcoxons rangsumme test 

(Björk, 2011). Wilcoxons rangsumme test får anses relevant för studiens kvasi-

experimentella design med ett pre- och post-test. En större studie skulle behövas för att 

kunna se den externa validiteten och kunna beräkna Z signifikansen på resultaten från 

GAD-7. Wilcoxons rangsumme test kräver då 27 informanter för att kunna beräkna en 

sannolikhet på fem procent och 80 procents statistisk styrka i studien. Resultatet kan dock 

ge en fingervisning om mindfulnessövningens effekt på oro hos närstående. 

Analysprocessen för den kvalitativa delen är gjort enligt Malterud’s (2014) analysprocess 

med systematisk textkondensering. Analysprocessen finns tydligt redovisad och författaren 

har försökt att göra tolkningen så transparant som möjligt. En annan magisterstuderande 

student har fått läsa de avidentifierade intervjuerna och se författarens tolkning för att inte 

missa eventuell viktig data.  De meningsbärande enheterna hölls i fokus under hela 

processen liksom transkriberad text som författaren återkom till regelbundet vilket gav en 

stark känsla för materialet. Detta för att inte förlora betydelsen av texten och missa något i 

analysen vilket är en risk vid kondensering och kodning av texten (Malterud, 2014).     

 

Författaren strävade efter att vara objektiv och att hålla förförståelsen på avstånd. Enligt 

Malterud (2014) har forskaren alltid en viss förförståelse. Författaren hade träffat några 

informanter vid max ett tillfälle tidigare när studien inleddes och är medveten om att detta 

kan ses som bias och minska studiens styrka (Vetenskapsrådet, 2011). Det är viktigt att 

forskaren ständigt är medveten om att en förvirring gällande rollerna sjuksköterska-

forskare kan uppstå och därför behöver vara observant på detta för att minska eventuellt 

inflytande som det kan ha på forskningsprocessen när intervjuer sker med människor kända 

för forskaren (Mc Connell-Henry et al., 2009-10). Författaren var privatklädd för att 

markera skillnaden mellan arbete och studier och försökte vara tydlig med att skilja 

rollerna åt i mötet med informanten.  
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Till exempel genom att inte diskutera patienten under intervjun, om närstående började tala 

om denne, utan ta det efteråt för att markera att detta gällde närstående själv. Författaren 

var noga med att konfidentialiteten behölls och att informanten var medveten om detta.  

All persondata avidentifierades, inklusive dialektala uttryck i citat och demografiska data 

som skulle kunna identifiera informanten. Detta kan vara en utmaning enligt Malterud 

(2014) då vissa starka uttryck i citat kan gå förlorade. Detta uppstod ej i denna studie.   

  

En kvalitativ studies kvalitet bedöms av studiens tillförlitlighet, verifierbarhet, giltighet och 

överförbarhet (Kristensson, 2014). Tillförlitligheten, det vill säga sanningshalten i det 

presenterade resultatet i denna studie kan anses god. Verifierbarhet visar på om tolkningen 

är baserad på ett verifierbart material det vill säga att det insamlade materialet är hållbart 

(Kristensson, 2014). Verifierbarheten stärktes genom att en annan magisterstudent läste 

materialet, inklusive de transkriberade intervjuerna, och att direkta citat återgavs i texten. 

Giltighet visar på resultatets stabilitet vilken kan stärkas genom att använda en 

intervjuguide (Kristensson, 2014). Författaren upplevde att intervjuguiden hjälpte denna att 

hålla fokus på syftet och tror att den kan vara till hjälp vid en eventuell replikerbarhet av 

studien då den gav svar på studiens syfte. Instrumentet GAD-7 upplevdes även lätt att fylla 

i av närstående. Överförbarhet visar på om resultaten kan var giltig i andra sammanhang. 

Det är en rimlighetsbedömning som läsaren gör enligt Kristensson (2014). 

 

Den övergripande reflektionen i MM studier är om verklig sammansmältning uppstod och 

bidrog till starka slutsatser om fenomenet som undersöktes (Polit & Beck, 2012). 

Resultatet ger en täckande bild över upplevelsen av mindfulness och oro hos närstående, 

rätt metod upplevs ha använts och mätts på rätt sätt samt att referensramen är applicerbar 

på studien. Den interna validiteten får därmed anses god (Malterud, 2014). Denna studie 

kan ses som en pilotstudie och studiens metod skulle vara relevant att använda för en större 

studie med informanter från fler team fördelade över Sverige. På så sätt skulle 

tillförlitligheten till närståendes upplevelse av mindfulness som åtgärd mot oro kunna ges 

större trovärdighet och signifikansen på eventuell minskning av oro skulle kunna beräknas 

statistiskt.             

 

Resultatdiskussion 

Alla informanter upplevde oro i någon form, både före och efter interventionen. Enligt 

Wilcoxons rangsumme-test är det 72 procents sannolikhet att mindfulness minskar oro. 

Mindfulnessövningen upplevdes lugnande, lätt att praktisera och sas påverka både kropp 

och själ. Den gav möjlighet till reflektion över närståendes egen person, relation och 

situation. Övningen kändes viktig och gav möjlighet till egen tid. Att slippa oron, om så 

bara för en stund, upplevdes värdefullt. Den informant som vid starten inte trodde metoden 

kunde vara något för denne hade upplevt övningen lätt att praktisera och som lugnande. 

Alla informanter ansåg att metoden kunde vara lämplig i den palliativa vården, även den 

informant som inte själv uppskattade metoden.   

  

Samtliga informanter som deltog i studien valde att tacka ja utan betänketid. Detta kan visa 

på behovet av att finna hjälp mot oro, trots att åtgärden var ny och oprövad. Oron visade 

sig vara stor hos informanterna. Det stämmer med tidigare forskning av bland annat Grov 

et al. (2005). Två av sex informanter skattade oro över det satta tröskelvärdet på tio poäng 

(Spitzer et al., 2006). Ingen av dessa två informanter hade uttalat oro innan skattningen. Att 

använda instrumentet GAD-7 skulle därmed kunna var ett sätt att upptäcka den outtalade 

oron hos närstående i palliativ vård.  
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Medelvärdet för den totala GAD-7 poängen hade efter interventionen minskat med 

närmare 30 procent, vilket tyder på att mindfulnessövningen kan ha haft god effekt.  

Ingen informant upplevde oro dagligen efter interventionen. På frågan om informanten 

”Varit rädd som om något förfärligt skulle kunna hända?” hade den totala skattningen stigit 

en poäng efter interventionen. Det, liksom om informanten upplevt oro dagligen vilken 

poängen hade sjunkit på, skulle kunna bero på en förändring i den sjukes symtombild 

vilken kan variera från dag till dag. En manlig informant vars maka avled efter halva 

studietiden valde att fullfölja studien då han upplevde att han blev stärkt av övningen och 

att den integrerats i hans dagliga liv. Det hade även känts oetiskt att avbryta studien när 

han upplevde övningen positivt trots den svåra situationen. Tidigare studier har visat att 

mindfulness ger ökad livskvalitet även hos sörjande anhöriga (Kögler et al., 2013). 

Resultatet av GAD-7 visade lägre poäng efter än före interventionen trots dödsfallet. Detta 

kan bero på att spänningen släppt och det svåra var över när informanten inte längre hade 

oro för makan, men kan även bero på att han blev hjälpt av att utföra övningen. Den 

informant som ej skattat någon upplevd skillnad i oro efter interventionen hade utfört 

övningen varannan till var tredje dag, det vill säga sammanlagt fyra till sju dagar under de 

14 dagarna interventionen pågick. Detta kan vara en orsak till den uteblivna minskningen 

av oro. Hon sa sig heller inte tycka om övningen. De övriga informanterna hade utfört 

övningen dagligen. Enligt Shapiro et al. (2007)  är troligen antal tillfällen som mindfulness 

praktiseras mer avgörande än antal minuter per tillfällen.     

 

Anhöriga i åldrarna 30-44 år påverkas i högre grad än andra åldersgrupper när det gäller 

den psykiska och fysiska hälsan enligt Socialstyrelsen (2014). Detta stämmer med studien 

där den yngre mannen skattade oron synnerligen högt, 19 poäng. Han upplevde även oron 

som ”påtagligt störande” gällande hemsysslor, i arbetslivet och i relationen till sin partner. 

Efter interventionen skattades påverkan till ”lite” störande. Övningen upplevdes lugnande, 

gav avslappning åt kropp och själ och att slippa oroande tankar för en stund upplevdes 

värdefullt. Även om GAD-7 poängen skattats högt så kan den stund mindfulnessövningen 

utförs skapa välbefinnande vilket kan vara ett värde i sig.   

 

Mindfulness är sedan tidigare relaterat till ökat välbefinnande och hälsa (Bränström et al., 

2011). Informanterna hade en längtan efter egen tid. Att ta sig egen tid och att gå ifrån den 

sjuke har visat sig svårt i tidigare studier (Brobäck & Berterö, 2003). Den egna personen 

sattes åt sidan och det var bara att härda ut och utrymme för den egna personen fanns inte 

längre (Wester et al., 2013). Denna övning tog endast 15 minuter vilket informanterna 

ansåg vara en rimlig tid att gå ifrån. Ej heller behövde de lämna hemmet. Samtliga 

informanter hade hittat en tid då de utförde övningen som passade familjen bäst och som 

integrerats som en del i den dagliga rutinen. Detta ligger i samklang med systemteorins 

grunder om att upprätthålla balansen i tillvaron och att alla delar påverkar varandra 

(Öqvist, 2008). Vikten av att upprätthålla ett så normalt liv som möjligt kan vara en 

strategi för att inte låta sjukdomen ta över (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; Appelin 

et al., 2004; Brännström et al., 2007, Socialstyrelsen, 2014).  

  

Mindfulnessövningen ökade kroppsmedvetenheten och lärde informanterna att bli 

medvetna om och känna skillnad på avslappning och anspänning. Informanterna upplevde 

både fysisk och psykisk trötthet. En orsak till tröttheten kan bero på att närstående önskar 

ha full kontroll över situationen vilket ofta inte är möjligt (Munck et al., 2008). En 

informant funderade på att gå ned i arbetstid för att orka med situationen och eventuellt 

sluta arbeta helt på grund av hälsoskäl. Att både arbeta och ge omsorgs sågs som mycket 

krävande vilket stämmer med tidigare studier av bland annat Szebehely et al. (2014).  
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Mindfulnessövningen beskrevs ge lugn och avslappning men även ge oanade effekter vilka 

kunde bestå av ökad medvetenhet om att kroppen aldrig slappnar av, att övningen gav ökad 

cirkulation i kroppen samt reflektion kring orsakerna till detta. Övningen ledde även till 

insikt om att den egna tröttheten gick ut över familjen. Informanterna upplevde att de ofta 

var retliga och lättstörda mot den sjuke. Något de upplevde som jobbigt då det inte sas 

tillhöra ”deras vanliga jag”. Förekomsten av detta hade minskat till att gälla enstaka dag 

efter interventionen. Enligt Familjefokuserad omvårdnad [FFO] är människor inte alltid 

medvetna om de resurser de har som kan vara till gagn för hälsan och reflektionen kan vara 

ett verktyg som skapar nya insikter och förståelse för det egna och andras liv (Benzein & 

Savemann, 2012).  

 

Reflektionen bör ges utrymme både i den externa och i den interna konversationen 

(Benzein & Savemann, 2010, 2012). Mindfulnessövningen ledde till reflektion över den 

egna personen, relationen samt situationen de befann sig i och vad den förde med sig. 

Insikten om att relationen till partnern hade förändrats, att det var svårt att prata om hur de 

egentligen hade det tillsammans kom i dagen. Det stämmer med tidigare studier av 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002). Mindfulness nämndes av närstående som en 

hjälp till att öppna upp dörrar för samtal. Mindfulness kan därför ur ett systemteoretiskt 

perspektiv ses som en hjälp för hela familjen att hantera situationen och eventuellt leda till 

samtal om situationen de befinner sig i. Systemteorin (Öquist, 2008) har en tes om att 

endast en förändring i dig själv kan möta förändringen utifrån för att åstadkomma skillnad 

vilket bekräftades av närstående i studien.  

 

Situationen skulle ”normaliseras” och rutiner hade skapats för dagens aktiviteter, även för 

mindfulnessövningen. Den sågs som enkel och betydelsefull och kunde ibland praktiseras 

två gånger under en dag. En informant hade memorerat övningen för att kunna utföra den 

närhelst hon behövde. Det tyder på att övningen sågs som en viktig och effektiv åtgärd. 

Informanterna var tacksamma över att de valt att delta även om de varit tveksamma till en 

början. En informant tackade för att hon fick delta i studien med orden: ”Det är det bästa 

jag har gjort att bli med på det här, att du frågade mig!”. En annan informant sa: ”Det är 

väl så där när det är nåt nytt... så tror man att Äh... det där kan ju inte jag och det är 

ingenting för mig... men det var ju det!”. Alla informanter utom en hade för avsikt att 

fortsätta med metoden. Samtliga informanter såg mindfulness som något som kan erbjudas 

närstående till patienter i specialiserad palliativ hemsjukvård.    

 
Slutsats 

Samtliga informanter tackade ja till att delta i studien utan betänketid trots att metoden var 

ny och oprövad, vilket visar på ett stort behov av att finna hjälp mot oro. 

Mindfulnessövningen upplevdes värdefull, var lugnande, lätt att praktisera närhelst 

behovet uppstod och beskrevs påverka både kropp och själ. Metoden hade god effekt mot 

oro även efter en kort tids praktiserande och kunde utföras utan att närstående lämnade 

hemmet. Detta är mycket viktigt då närstående såg det som svårt att lämna hemmet och 

patienter inskrivna i specialiserad palliativ hemsjukvård ofta är inskrivna mycket kort tid. 

Slutsatsen är att metoden kan vara en kompletterande åtgärd mot oro att erbjuda närstående 

till patienter inskrivna i specialiserad palliativ hemsjukvård.  
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Klinisk tillämpbarhet 

Metoden upplevdes lätt att tillämpa och uppskattades av närstående. Den skulle vara en 

kostnadseffektiv åtgärd och lätt att implementera i den palliativa verksamheten. En större 

studie krävs dock för att kunna bekräfta den statistiska signifikansen och trovärdigheten av 

resultatet. GAD-7 upplevdes lätt att skatta i och skulle därför kunna vara ett lämpligt 

instrument att skatta oro hos närstående i palliativ vård. 
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palliativ vård vid Sophiahemmets Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, 

har jag valt att studera Mindfulness mot oro hos närstående till patienter vårdade i 

specialiserad palliativ hemsjukvård. Jag är därför intresserad av att få genomföra studien vid 

Specialistkliniken för palliativ vård i xxx. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag gärna 

att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd kommer den 

att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, 

vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara 

avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 
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Studiens preliminära titel: Mindfulness i specialiserad palliativ vård                      Bilaga 2b. 

 

 

Syftet med studien är att undersöka om mindfulness kan vara en hjälp mot oro hos närstående 

till patienter vårdade i specialiserad palliativ hemsjukvård.  

Problem: Att se sin nära nalkas döden i livets sista tid kan vara påfrestande och svårt. 

Närstående vill stå stark men har även egna behov och känslor att hantera. Oro finns för sin 

nära men även för framtiden utan denne. Enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård skall 

sjuksköterskan värna närstående och erbjuda stöd och hjälp att hantera situationen. Detta sker 

ofta i form av samtal. Oro tenderar dock ofta att komma i ensamhet och nattetid då stillhet 

råder. Mindfulness, dvs. medveten närvaro, är en form av meditation som har visat sig ha 

effekt på oro och vara en väg till ökat välbefinnande. Att känslomässigt kunna hantera sin oro 

kan vara av stort värde, ge stärkt känsla av sammanhang och ökad livskvalitet. Att praktisera 

mindfulness skulle kunna ses som ett självhjälpsprogram och som ett komplement till bl.a. 

samtal. Åtgärden som är kostnadseffektiv, lätt att praktisera och att implementera i 

verksamheten är dock ej studerad i specialiserad palliativ vård. Jag ämnar därför undersöka 

om ett kortare mindfulnessprogram kan hjälpa mot upplevd oro hos närstående. Detta finns 

tillgängligt på 1177 Vårdguidens websida.  

Metoden för studien: Närstående till patienter inskrivna i specialiserat palliativt team 

tillfrågas om att delta i studien. De får därefter skatta sin oro i instrumentet GAD-7 som 

skattar upplevd generaliserad ångest de senaste 14 dagarna. Därefter praktiseras ett 15 

minuters webbaserat mindfulnessprogram dagligen under 14 dagar. Slutligen efter dessa 14 

dagar skattas upplevd oro i instrumentet GAD- 7 igen. En individuell intervju om upplevelsen 

av att ha praktiserat metoden kommer även att genomföras.  

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar få möjlighet att erbjuda närstående till inskrivna 

patienter i xxx att delta i studien. Erbjudandet kommer att ges under perioden vecka 1 till och 
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information, deltagande kommer att vara frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare 

förklaring. Forskningsetiska principer kommer att följas. 
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   Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 
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…………………………………………………………………………………………………
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Inbjudan om att delta i undersökningen om   

Mindfulness mot oro hos närstående till svårt sjuka personer 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning om mindfulness mot oro. 

Undersökningen vänder sig till Dig som lever med en person som vårdas av ett specialiserat 

palliativt team i xxxx. Syftet med studien är att undersöka om mindfulness, s.k. medveten 

närvaro, kan hjälpa mot oro hos dig som är närstående till en svårt sjuk person som vårdas i 

hemmet. Studien ingår som ett examensarbete på avancerad nivå vid Sophiahemmets 

högskola i Stockholm. 

 

Oro har visat sig vara vanligt förekommande hos närstående. Ofta erbjuds samtal av 

sjuksköterska eller diakon/präst/kurator i teamet. Oro tenderar dock ofta att komma i 

ensamhet och nattetid då stillhet råder. Mindfulness, dvs. medveten närvaro, är en form av 

guidad meditation och avslappning som har visat sig ha effekt på oro och vara en väg till ökat 

välbefinnande.  

 

Den här studien vänder sig till dig som har en närstående inskriven i Palliativa Teamet i xxxx. 

Du som tackar ja till att delta kommer att få skatta upplevd oro genom att svara på sju 

kryssfrågor i ett formulär, därefter praktisera mindfulness i form av en liggande 

avslappningsövning i ca 15 minuter under 14 dagar. Därefter skattas oro igen enligt tidigare 

formulär. Du kommer även att få svara på en fråga om hur du upplevde metoden. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Ditt svar behandlas konfidentiellt och kommunens namn kommer 

inte heller att nämnas i studien. Vid behov finns samtalskontakt att tillgå under studien. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en magisteruppsats på Specialist-
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kommer att förstöras när examensarbetet är färdigställt och redovisat. Du har möjlighet att ta 

del av det färdiga arbetet om så önskas. Den fortsatta vården kommer inte att påverkas om du 

väljer att tacka nej till att delta i studien.  

 

Om du har frågor eller vill ha ytterligare upplysningar kring studien kan du vända dig till 

någon av nedanstående ansvariga. 
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Jag har tagit del av informationen gällande studie av mindfulness mot oro hos närstående till 

svårt sjuka personer (se ovan) och samtycker till att delta i studien. Jag samtycker även till att 

mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Deltagandet i 

undersökningen är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 
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Ort och Datum  
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Underskrift deltagare 
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Ort och Datum  
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Underskrift forskningsstuderande 
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 Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

Ditt namn ersätts härmed av ID-kod: 
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Endast forskningsstuderande kommer att 

ha tillgång till ditt namn och ID-kod. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka närståendes upplevelse av mindfulness och om 

mindfulness kan vara en hjälp mot oro hos närstående till patienter vårdade i specialiserad 

palliativ hemsjukvård.  

 

Intervjun beräknas ta ca 15 minuter. 

Huvudfråga: 

Kan du berätta om hur du upplevde det att prova mindfulness? 

 

Följdfrågor:  

Hur menar du/tänker du då?  

Kan du berätta mer om det?  

 

Avslutningsvis:  

Är det något annat du kommer att tänka på som du vill tillägga?  

Tror du att mindfulness kan vara något för närstående i palliativ vård? 

 

Hur ofta har du utfört övningen? 

Samt frågor om demografiska data gällande kön och ålder:  

o Är du kvinna eller man?  

o Hur gammal är du?    

 


