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SAMMANFATTNING 

Den palliativa vården ska inte bara erbjuda symtomkontroll för personen som är sjuk, den ska 

också ges i ett samarbete över teamgränserna, baseras på god kommunikation och relation 

inom och mellan arbetslag och till personen som är sjuk och dennes närstående. Dessutom ska 

den också erbjuda stöd till närstående. Närstående tar stort ansvar för vården i hemmet av 

personen som är sjuk och riskerar flera negativa konsekvenser. De närstående känner ett 

behov av att få information och kunskaper om sjukdomen och samtal med vårdpersonal ökar 

de närståendes förberedelse för den framtid som kommer. Sjuksköterskor är medvetna om att 

de närstående behöver ett individ- och situationsanpassat stöd. De behöver vara 

uppmärksamma på de närståendes mående och tecken till behov av samtal eller ytterligare 

behov av stöd. Stödinterventioner i palliativ vård har visat sig ha positiva effekter för 

närstående. En stödintervention har ägt rum på åtta enheter för avancerad sjukvård i hemmet 

under 2012 där sjuksköterskor agerade gruppledare för grupper av närstående. 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att leda en 

stödintervention för grupper av närstående till personer som erhåller palliativ vård i hemmet. 

Metod för denna kvalitativa studie var semistrukturerade intervjuer. Åtta intervjuer 

genomfördes med elva sjuksköterskor verksamma i den specialiserade palliativa 

hemsjukvården. Den insamlade datan analyserades genom Interpretive description.  

Resultatet presenteras i tre teman. I första temat, att vilja ge deltagarna det bästa, beskrev 

sjuksköterskorna att de var av uppfattningen att stödinterventionen var viktig för deltagarna. 

De lade ner tid på att planera för att det skulle bli bra och ville utföra stödinterventionen väl. I 

andra temat, att leda med fingertoppkänsla och flexibilitet, beskrev sjuksköterskorna hur de 

arbetade med gruppen och vad de upplevde krävdes för att vara gruppledare. I det sista temat 

ett lärande som berikar både sjuksköterskan och deltagarna berättade sjuksköterskorna om det 

utbyte av lärdomar, kunskaper och reflektioner i grupperna där både deltagarna såväl som 

sjuksköterskorna lärde av varandra. 

Slutsats: Studien visar att det för sjuksköterskor är viktigt med stödinterventioner för 

närstående i palliativ vård. Det är ett tidskrävande arbete att planera grupperna och därför är 

det fördelaktigt med en engagerad ledning och intresserad personal på enheten. Att vara två 

gruppledande sjuksköterskor samtidigt innebär att kunna komplettera varandra. Att det var 

just en sjuksköterska som gruppledare kan vara en trygghet för deltagarna men det är av vikt 

för deltagarna att andra teammedlemmar finns representerade på träffarna. Ett upplägg av en 

stödintervention behöver en viss struktur men det är också viktigt att ha en flexibilitet att 

frångå denna för att deltagarna ska erhålla den information de behöver. Kommunikation 

behöver ske både verbalt och ickeverbalt för att fördela ordet, stödja deltagare och avgöra 

deras behov. Relationer i gruppen behöver månas om en trygg atmosfär som är öppen för 

samtal ska kunna skapas. Gruppernas sammansättning kan variera och det kan upplevas vara 

en utmaning att tillfredsställa alla men en grupp med större spridning bland deltagarna ger 

upphov till reflektion och nya perspektiv. Det är berikande både för sjuksköterskan i sin 

profession och som medmänniskan att vara gruppledare. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, närstående, Sjuksköterskors upplevelse, stödintervention, 

gruppledare.   



                       

 

 

ABSTRACT 

Palliative care should not only provide symptom control for the person who is sick, it should 

also be given across team boundaries. Care provided should be based on good communication 

and relationships within and between the teams and with the person who is ill and their next 

of kins. In addition, it also needs to offer support for next of kins. Next of kins take a major 

responsibility for the care provided in their homes and are at risk for negative consequences. 

They have a great need to receive information and knowledge about the disease and talking 

with health professionals increases the next of kins sense of preparedness. Nurses need to be 

sensitive for the next of kins needs for conversation or support. They are aware of that the 

next of kins needs are individual and can change over time. Support interventions in palliative 

care has been shown to have positive effects for next of kins. A support intervention program 

was implemented in eight units for advanced palliative homecare in 2012 in which nurses 

acted as group leaders for groups of next of kins. 

The aim of the study was to explore nurses' experiences of delivering a support intervention 

for groups of next of kin to persons that receive palliative home care. 

As a methodology for this qualitative study eight interviews with eleven nurses working in 

palliative home care were held. The collected data was analyzed using an Interpretive 

description approach. 

The results are presented in three themes. The first theme; To give the participants the best, 

the nurses described that they were of the view that the support intervention was important for 

the participants. A considerable amount of time was designated to plan for the group sessions 

and the actual carrying out the intervention well. The second theme; To lead with intuition 

and flexibility, the nurses described how they worked with the group and what they felt was 

required of them as a group leader. The final theme; A learning that enriches nurses` both on a 

professional and personal levels. The nurses talked about the exchange of experiences, 

knowledge and reflections in the group sessions that made both participants as well as nurses 

to learn from each other. 

Conclusion The study shows that it is important for nurses to deliver the intervention for next 

of kin in palliative care. It is a time consuming job planning groups and therefore it is 

advantageous to have a committed management and interested health care professionals in the 

unit. Being two group leaders also meant being able to complement each other. A nurse group 

as a leader can create a sense of security for the participants but it is important for participants 

that other team members are represented at the meetings. Organising a support intervention 

need some structure, but also the flexibility to abandon the structure at times are of 

importance for the participants to be able to give them the information they need. 

Communication needs to be done both verbally and non-verbally to supporting participants 

and determine their needs and to give them the same opportunity to speak. Relationships in 

the group has to be taken care of for a safe atmosphere that is open for conversation. Groups 

may vary and it may be perceived as a challenge to satisfy all but a group that is more 

heterogeneous give rise to reflection and new perspectives. It is enriching both for the nurse in 

their profession and for the human being to be the group leader. 

 

Keywords: Palliative care, next of kin, nurses' experiences, support intervention, facilitator. 
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BAKGRUND 

Palliativ vård 

Palliativ vård ska enligt World Health Organization (u.å) erbjuda ett förhållningssätt som ska 

syfta till att förbättra livskvaliteten för personer med svår sjukdom men också för deras 

närstående. Detta genom att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, bedömning 

och behandling av fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband 

med livshotande sjukdom. Den palliativa vården erbjuder ett stöd att hjälpa personen leva så 

aktivt som möjligt fram till döden och ska också erbjuda de närstående ett stöd att hantera sin 

situation under personens sjukdom och i deras efterföljande sorgearbete. Vården ska inrikta 

sig på den sjuka personens och de närståendes behov genom ett multiprofessionellt 

förhållningssätt.  

Hälso- och sjukvård ska i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för personer med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov samt ge ett organiserat stöd till närstående (Socialstyrelsen, u. å.). I Statens offentliga 

utredningar (SOU 2001:6) kungörs att palliativ vård ska syfta till en aktiv helhetsvård av hela 

människan och dennes närstående under vägen fram till döden. Det är därmed inte fråga om 

enskilda, sporadiska vårdinsatser utan en helhet i en sammanhållen vårdkedja. I denna 

utredning har de utifrån World Health Organization (u.å.) definition av palliativ vård och 

människovärdesprincipen, om alla människors lika värde, formulerat att den palliativa vården 

ska vila på nedanstående fyra hörnstenar, vilka kommer att användas som teoretisk 

referensram i detta arbete.  

• Symtomkontroll: Hjälp att lindra smärta och andra svåra symtom. 

• Samarbete: Vården ska arbeta i ett multiprofessionellt arbetslag.  

• Kommunikation och relation: God inbördes kommunikation och relation inom 

och mellan arbetslag och i förhållande till personen och dennes närstående. 

• Stöd till närstående: Stöd under sjukdomen och efter dödsfallet. Vården ska ges i 

samverkan med närstående och deras önskemål. De närstående ska få känna att 

de erhåller nödvändig information och att deras närvaro och medverkan är 

betydelsefull.  

Principerna för palliativ vård bör tillämpas så tidigt som möjligt i samband med alla kroniska 

och i slutändan dödliga sjukdomar. Detta då det finns kunskap om att de problem som kan 

uppstå i livets slutskede har ett ursprung tidigare i sjukdomsförloppet och behandlas inte 

symtomen tidigt i förloppet är de svåra att åtgärda i livets slutskede (Sepúlveda, Marlin, 

Yoshida & Ullrich, 2002). Palliativ vård ska bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och 

ska vara en självklar och en integrerad del av vården (Ahmedzai et al., 2004). Den 

personcentrerade vården strävar efter att synliggöra hela personen och syftar till att 

tillgodoseende andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som 

fysiska behov. För sjuksköterskans verksamhet betyder en personcentrerad vård att personen 

sätts framför sin sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Därav har författaren till 

detta arbete valt att inte använda ordet patienter utan istället personer med sjukdom, eftersom 

arbetet utspelar sig i en palliativ kontext har dessa personer med sjukdom en palliativ diagnos. 
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Den palliativa vården ska kunna utföras av alla aktörer inom sjukvården (Ahmedzai et al., 

2004). Den ska ges på sjukhusens slutenvårdsavdelningar och i kommunens särskilda 

boenden. Den ska också ges i hemmet, med insatser från kommunen, primärvården och 

sjukhusen (Socialstyrelsen, 2006).  

Specialiserad palliativ vård i hemmet 

Om personen har svåra symtom som inte kan lindras av den allmänna palliativa vården ska 

personen ha rätt att remitteras till specialiserad palliativ vård vilken har en högre kompetens 

än allmän palliativ vård (Ahmedzai et al., 2004). Den specialiserade palliativa vården består 

av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård 

(Socialstyrelsen, u. å.). Teamet måste ständigt uppdatera sina kunskaper och färdigheter i 

syfte att ha möjlighet att hantera de komplexa problem personen upplever (Ahmedzai, et al., 

2004). Den avancerade hemsjukvården organiseras idag vanligtvis som en del i 

länssjukvården och palliativ vård är ofta en del i den avancerade hemsjukvården. Avancerad 

sjukvård i hemmet (ASIH) består av ett multiprofessionellt team, där minst läkare och 

sjuksköterskor måste ingå och möjligheter till planerade och akuta insatser måste finnas alla 

tider på dygnet och med relativt kort inställelsetid (Socialstyrelsen, 2006). Med hem räknas 

det som enligt Socialstyrelsen (u. å.) definierar som ordinärt boende, alltså inte ett individuellt 

behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. 

Den palliativa hemsjukvården i Sverige etablerades i Motala 1976. Den startade som en 

verksamhet med vårdpersonal tillgänglig dygnet runt för personerna. 89 procent av de 

personer som önskade få dö i hemmet gjorde detta och därmed sågs detta som en modell som 

kunde ersätta sjukhusvård för de personer och närstående som önskade vård i hemmet Det 

sågs att det var av vikt att lätt få kontakt med sjuksköterska och läkare, vilken tid som helst på 

dygnet, veckans alla dagar om vården i hemmet skulle fungera (Beck-Friis & Strang, 1993). 

Personer som har palliativ hemsjukvård är generellt mer nöjda med vården än de personer 

som vårdas på konventionellt vis. Det är också mer sannolikt att de personerna dör i hemmet 

jämfört med personer som inte har tillgång till palliativ hemsjukvård. Den palliativa 

hemsjukvården bidrar också till att besöken till akutmottagningen minskar och sänker 

kostnaden för personens vård (Brumley et al., 2007). Palliativ vård i hemmet kan enligt 

Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson, Olsson och Friedrichsen (2012) främja en känsla av 

trygghet. Tryggheten bestod i ett förtroende för vårdpersonalen när de visade tillgänglighet, 

kompetens och god symtomlindring. Att personer och närstående blev tillkännagivna som 

individer, välkomnade att kontakta teamet vid behov, att de blev informerade och fick 

möjlighet till en fungerande vardag bidrog till uppfattningen om att palliativ vård i hemmet 

var en trygghet. Beck-Friis och Strang (1993) såg att de närstående runt personen var helt 

nödvändiga för en lyckad vård i hemmet.  

Närstående 

Begreppet närstående kan ses som ett samlingsbegrepp som ger en bild av det sociala 

nätverket och kan förutom familjemedlemmar även innefatta andra släktingar, grannar, 

kollegor eller vänner. Vem som helst kan således vara närstående så länge detta är ett 

ömsesidigt beslut från bägge parter (James & Cornock, 2008). Som närstående räknas enligt 

Socialstyrelsen (u. å.) en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.  

Närstående som vårdar i hemmet 

Närstående tar stort ansvar både för den person som är sjuk, dennes vård och för hemmet. De 

har ofta hela ansvaret över hushållsuppgifter som måste skötas och de tar utöver detta ett stort 

ansvar för läkemedelshantering, medicintekniska moment och omläggningar. De hjälper till 
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vid toalettbestyr och annat som personen behöver hjälp med och känner ansvar över att 

övervaka till exempel dropp och ibland också medicinteknisk utrustning. De är ofta 

närvarande 24 timmar om dygnet och detta begränsar deras vanliga liv och minskar deras 

möjligheter till vila men det ger dem också en tillfredställelse i att vara involverad. Att bevara 

hopp och hålla modet uppe både för personers och för sin egen del är också en uppgift som 

närstående känner sig ha (Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). Att vara närstående till 

någon med svår, obotlig sjukdom kan påverka de närståendes välbefinnande. De riskerar att 

drabbas av negativa konsekvenser så som trötthet, sömnsvårigheter, depression, oro över 

framtiden, oro för ekonomin och sin egen hälsa (Osse, Vernooij-Dassen, Schadé & Grol, 

2006). I en studie av Mangan, Taylor, Yabroff, Fleming och Ingham (2003) beskrev de 

närstående också nedstämdhet, känslomässig instabilitet och minskad aptit. De upplevde 

tidsbrist då de fann svårigheter att balansera tiden mellan vården av den sjuka personen, 

arbete och egen tid för sitt eget välmående. De närstående fann att de fick nya roller och 

ändrat ansvar i familjen på grund av sjukdomen. 

Närståendes behov av stöd 

I studien gjord av Harding et al. (2012) uttrycker de närstående behov som att de behöver bli 

förberedda för att hantera sin vårdande roll, de beskrev ett behov av praktiska tips som skulle 

underlätta deras vårdande av personen. De hade ett behov utav att få information om 

sjukdomen, prognos, tecken till försämringar och behandling. Även ett känslomässigt stöd 

önskade de närstående sig i studien för att dela sina tankar, åsikter och känslor. Janze och 

Henriksson (2014) skriver att närstående känner sig otillräckligt förberedda på rollen som 

vårdare och hade svårt att förutse hur det skulle vara att ta hand om sin partner. De kände sig 

osäkra på vad de ska göra, hur länge och i vilken utsträckning. Beroende på sjukdomens 

utveckling var de tvungna att söka nya lösningar när de stod inför nya situationer och 

förändrade behov hos sin partner. Familjemedlemmar i Milberg et al. (2012) studie betonade 

vikten av att befrias från ansvar som var för tungt. 

Vid kontakter med sjukvårdspersonal var det av vikt för de närstående att få känna sig 

bekräftad och känna sig synliggjord av sjukvårdpersonal. De närstående beskrev att de förlitar 

sig till sjukvårdspersonal som deras främsta källa till information i allt från sjukdom och 

behandlingar till vilka stödfunktioner som finns i samhället (Mangan et al., 2003). Samtal 

med vårdpersonal ökar de närståendes förberedelse (Janze & Henriksson, 2014). Närstående 

känner ett stort behov av att få information och kunskaper om sjukdomen (Holm, Henriksson, 

Carlander, Wengström & Öhlen, 2015). I samtal med läkare kan de få guidning, svar om 

sjukdom och prognos. Med sjuksköterskor kan de närstående dela erfarenheter och diskutera 

strategier för att hantera situationen. De närstående uppskattar att ha enskilda samtal med 

vårdpersonal då de annars kan känna sig hindrade att ställa vissa frågor som kan såra eller 

oroa den person som är sjuk (Janze & Henriksson, 2014). Otydliga eller vaga svar från 

vårdpersonal upplevs försvåra förändringar, förberedelse, planering och beslutsfattande om 

exempelvis jobb, semester, ekonomi (Holm et al., 2015; Janze & Henriksson, 2014). 

Närstående upplever att den palliativa hemsjukvården har en stöttande funktion för dem. De 

upplever att de får stöd från sjuksköterskorna att det de gör för den som de vårdar är bra och 

rätt vilket hjälpte de närstående att fortsätta vårdandet (Jack, O'Brien, Scrutton, Baldry & 

Groves, 2015). 

Sjuksköterskan ansvarsområde i palliativ vård 

Den etiska koden för sjuksköterskor har fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska ge den personen de 

vårdar och dennes närstående förutsättningar för delaktighet i den dagliga omvårdnaden 
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(International Council of Nurses, 2014). Specialistsjuksköterskor i palliativ vård ska kunna 

initiera och genomföra svåra samtal med personen och dennes närstående. De ska genom att 

tillämpa adekvata undervisningsmetoder och vårdpedagogik bedriva patient- och 

närståendestöd (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Sjuksköterskan och personer med palliativ sjukdom 

Sjuksköterskor i den palliativa vården ser att inte bara information om sjukdom och 

behandling är av vikt utan också information om hur välbefinnande kan upprätthållas eller 

förbättras. I sin roll behöver sjuksköterskan observera, mäta och utvärdera personens status 

och därefter besluta om lämpliga åtgärder då sjuksköterskor behöver hjälpa personen med 

symtomlindring. Sjuksköterskan ska också stödja personerna att finna fungerande 

coopingmekanismer. Vidare behöver sjuksköterskor ha kunskaper om vilket vidare stöd som 

finns i samhället som kan hjälpa personerna och sjuksköterskor kan också hjälpa personen att 

kartlägga sitt eget sociala nätverk och för att synliggöra möjliga källor till stöd från detta. Att 

göra en kartläggning av personens nätverk ger en möjlighet att identifiera vilka närstående 

som finns runt personen för att ge sjuksköterskan en möjlighet att hitta vilka närstående som 

kan behöva utbildning i hur de kan stödja personen (Hong, Song, Liu, Wang & Wang, 2014). 

Sjuksköterskan och närstående 

Sjuksköterskor upplever att de stödjer närstående genom att vara närvarande, uppmuntra och 

berömma åtgärder som de närstående utför för att få de närstående att känna sig trygga med 

sin roll som vårdare. De var medvetna om att närståendes behov av stöd är olika och behöver 

anpassas till situation och person, de kan också komma att variera över tid beroende på hur 

sjukdomen varierar (Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006). För att stödja personer och 

närstående upplever sjuksköterskor att en relation behövs och till detta är tid en nödvändighet 

för att lära känna varandra. När relationen har börjat formas arbetade sjuksköterskor med 

förtroendet i relationen för att de närstående ska känna sig trygga med att öppna sig för 

sjuksköterskan, att de skulle våga ställa frågor och dryfta personliga tankar (Hong et al., 2014; 

Stoltz et al., 2006). Sjuksköterskorna tycker att de behöver inta en aktiv roll för att uppnå den 

typen av relation (Hong et al., 2014). De beskriver att genom att ge de närstående en 

möjlighet att samtala, att verkligen lyssna till dem utan att på något sätt någonsin döma deras 

tankar, känslor eller handlingar, att visa de närstående att de har tid för dem, ha en total 

närvaro i stunden och med en medvetenhet kring sitt kroppsspråk kunde förtroendet byggas. 

Sjuksköterskor beskrev att de ständigt behöver vara uppmärksamma på de närståendes 

mående och tecken till behov av samtal eller ytterligare behov av assistans (Stoltz et al., 

2006). 

Stödinterventioner för närstående i palliativ vård 

Chi, Demiris, Lewis, Walker och Langer (2015) har gjort en granskning av stödinterventioner 

som syftar till att stödja närstående till personer i palliativ vård och denna granskning visar att 

det finns flera modeller av stödinterventioner. Det förekom både individuella 

stödinterventioner eller stödinterventioner som bedrevs i grupp. Vissa stödinterventioner var 

utformade som rena utbildningssatsningar medan andra inte bara syftade till att vara 

informerande utan också ville erbjuda rådgivning och stödjande insatser. Det fanns också 

stödinterventioner som tillämpade kognitiv beteende terapi. 

En tidigare genomförd stödintervention till närstående till personer i palliativ hemsjukvård 

som har utförts i grupp visade att de närstående signifikant förbättrade sin känsla av 
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förberedelse, upplevde sig som mer kompetenta och kände att deras behov av information 

blev mer uppfyllt. De kände sig också mer uppmuntrade och kände en större tillfredställelse i 

vårdandet (Hudson, Thomas, Quinn, Cockayne & Braithwaite, 2009). Närstående i 

Henriksson och Andershed (2007) studie beskriver att deltagandet i en stödintervention 

skänkte dem en bekräftelse att deras behov och känslor blev uppmärksammad och de blev 

sedda som en viktig person för personen med sjukdom. Harding et al. (2004) och Henriksson 

och Andershed (2007) såg i sina studier att de närståendes deltagande i en stödintervention 

minskade deras känsla av isolering och gav en känsla av samhörighet, att de inte var ensamma 

om tankar och reaktioner som de hade. Att få träffa andra i samma situation som förstod dem, 

deras erfarenheter och känslor sågs som värdefullt och hjälpte att rättfärdiga deras känslor. De 

uppskattade att få prata och lyssna till andra och de tyckte sig få svar på frågor från andra och 

nya idéer. Det beskrevs också som värdefullt att fokus låg på dem och inte på personen som är 

sjuk. De tyckte sig också ha fått en ökad kunskap och förståelse för situationen och detta 

ökade deras känsla av förberedelse vilket gav dem en ökad kontroll (Henriksson & 

Andershed, 2007) och en ökad acceptans för situationen (Harding et al., 2004).  

Problemformulering 

Palliativ vård ska inte bara syfta till att stödja personer att leva ett så aktivt liv som möjligt 

utan ska även erbjuda stöd till närstående att hantera sin situation. Den palliativa vårdens 

fjärde hörnsten slår fast närståendes rätt till stöd, information och bekräftelse av deras 

betydelsefulla närvaro. Närstående riskerar flera negativa konsekvenser och beskriver att de 

har ett behov av att bli bekräftade av sjukvårdspersonal och av att få information och stöd från 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor är medvetna om att de närstående behöver ett individ- och 

situationsanpassat stöd och sjuksköterskor upplever att de har en stödjande funktion för 

personer och deras närstående. De arbetar med att ge stöd som består av information samt det 

praktiskt stöd för att möjliggöra vård i hemmet. Stödinterventioner har visat sig ha positiva 

effekter för närstående, men det finns mycket lite forskning som beskriver hur sjuksköterskor 

upplever det att leda stödinterventioner för grupper av närstående. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att leda en 

stödintervention för grupper av närstående till personer som erhåller palliativ vård i hemmet. 

METOD 

Stödinterventionen i denna studie 

Denna studie har utförts inom ramen för ett befintligt forskningsprojekt lett av Anette 

Alvariza och Ida Goliath på palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola. En 

inbjudan (bilaga 1) skickades ut av forskarna i projektet till verksamhetscheferna om en 

stödintervention till närstående till personer som erhåller palliativ vård i hemmet. 

Stödinterventionen hade som syfte att öka de närståendes välbefinnande och minska risken för 

negativa konsekvenser. Den utvecklades stegvis och har genomförts på åtta stycken olika 

enheter för avancerad sjukvård i hemmet i Stockholms län under år 2012 (Henriksson, 

Arestedt, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2013; Henriksson, Benzein, Ternestedt & 

Andershed, 2011). Denna stödintervention utvecklades ur Andershed och Ternestedt (2001) 

forskning där närståendes behov av att veta, att göra och att vara fanns som centrala begrepp 

för de närstående i deras roll som vårdare. En manual skapades av forskarna i projektet för att 

täcka de kunskapsmässiga-, praktiska- och känslomässiga behoven hos de närstående för att 

stärka deras vetande, görande och varande. Manualen bestod av tre olika teman som 
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medlemmar ur vårdteamet skulle presentera och diskutera med de närstående i 

stödinterventionen. Temana byggde på evidensbaserad kunskap inom; palliativ vård, vanliga 

symtom och behandling; att leva i vardagen med en svårt sjuk person samt sorg och kris 

reaktioner. Manualen presenterades av forskarna i förväg för personalen i vårdteamet och de 

fick möjlighet att ställa frågor till forskarna och förbereda sig för stödinterventionen. Alla 

ämnen inom de olika temana i manualen skulle täckas men vårdpersonalen hade friheten att 

lägga mer tonvikt på vissa ämnen om de såg att de närstående i gruppen hade behov utav 

detta. Det gavs också en presentation av en föreslagen struktur på träffarna. Första tillfället 

startade med en presentation av deltagarna och tillfälle två och tre föreslogs starta med en 

tillbakablick och reflektion på föregående vecka. Därefter följde presentation av temat. I slutet 

av alla träffar fanns utrymme för reflektion och de sista fem minuterna var tänkta att användas 

för en kort avslappningsövning. Fler möten och vidare kontakt mellan vårdpersonalen och 

forskarna ägde rum för att diskutera manualen, öka stringensen i forskningsprojektet och för 

att vårdpersonalen skulle få stöd eller svar på sina frågor. Stödinterventionen genomfördes i 

de lokaler som respektive ASIH nyttjade. Stödinterventionen bestod utav tre tillfällen, ett 

tillfälle i veckan under tre veckors tid. Varje tillfälle var två timmar långt och temat för varje 

tillfälle presenterades utav läkare, sjuksköterska respektive kurator eller präst. En 

sjuksköterska ledde gruppen och deltog vid alla tre tillfällen. Sjuksköterskorna hade frivilligt 

fått välja om de ville leda grupperna med närstående i stödinterventionen. Det tema som 

skulle presenteras av sjuksköterska var det den sjuksköterskan som agerade som ledande för 

gruppen som presenterade (Henriksson et al., 2013; Henriksson et al., 2011).  

Ansats 

En kvalitativ forskningsdesign har använts till studien. Den kvalitativa forskningen har sitt 

ursprung ur det konstruktivistiska paradigmet. Forskare med konstruktivistiskt synsätt betonar 

den komplexa helheten hos människor och deras förmåga att skapa sina erfarenheter och 

menar att sanningen är en sammansättning av verkligheter, att det finns flera tolkningar av 

verkligheten. Målet för forskningen är att förstå hur individer konstruerar verkligheten utifrån 

sin egen kontext. Därav är den kvalitativa forskningsdesignen att föredra när forskaren vill 

undersöka hur människan uppfattar och erfar sin omvärld. Den strävar efter en förståelse för 

helheten och data kan organiseras och tolkas i syfte att upptäcka underliggande teman, 

kategorier, mönster och relationer (Polit & Beck, 2012). Vidare skriver samma författare att 

forskaren fokuserar på att förstå den mänskliga upplevelsen som den erfars, vanligtvis genom 

en analys av material som är av berättande och av subjektiv karaktär. Deltagarnas berättelser 

och tolkningar är helt nödvändiga för att förstå det fenomen som studeras och subjektiva 

interaktioner mellan forskare och deltagare är det främsta sättet att nå access till berättelserna. 

Resultatet från en konstruktivistisk forskning är produkten av interaktionen mellan forskaren 

och deltagarna (Polit & Beck, 2012). 

Design 

För att undersöka sjuksköterskornas upplevelser i denna studie användes semi-strukturerade 

intervjuer som metod för studien. Forskaren kan genom intervjuer få tillgång till andra 

människors tankar, attityder, synpunkter, erfarenheter, känslor med mera (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Då forskarna vill täcka ett speciellt område i intervjun men också önskar 

uppmuntra informanten att fritt berätta med sina egna ord används semi-strukturerade 

intervjuer. Denna teknik försäkrar forskaren om att denne ska erhålla all nödvändig 

information och den ger också informanterna friheten att ge så många förklaringar och 

exempel de vill (Polit & Beck, 2012). En semi-strukturerad intervju söker teman i den levda 

vardagsvärlden ur informantens perspektiv, den liknar ett vardagssamtal men har ett 

professionellt syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Urval 

Den kvalitativa forskningen strävar efter att välja de mest lämpliga informanterna för studien 

som kan belysa frågeställningen utifrån olika perspektiv. I ett varierat urval väljs informanter 

med olika bakgrund till intervjuerna vilket genererar data som berikar och breddar 

frågeställningen (Polit & Beck, 2012).  

Inklusionskriterier 

Legitimerade sjuksköterskor som arbetar på ASIH och har agerat som gruppledande 

sjuksköterska för en stödintervention för närstående till personer i palliativ hemsjukvård och 

avslutat minst en stödintervention i oktober 2012. 

Urvalsgrupp 

Samtliga åtta enheter hade avslutat stödinterventionen i oktober 2012 och på dessa åtta 

enheter tillfrågades alla sjuksköterskor som hade agerat som gruppledande sjuksköterska, 

vilket var elva stycken, om att delta i denna studie, alla tackade ja. Sjuksköterskorna hade alla 

olika bakgrund, dels hur länge de hade arbetat i palliativ vård och var i olika åldrar. De hade 

olika vidareutbildningar och deras tidigare erfarenheter av att leda grupper skilde sig åt. 

Sjuksköterskorna hade varit verksamma i palliativ vård mellan tre och 18 år och åldern 

varierade mellan 39 till 62 år. Tre sjuksköterskor var specialistsjuksköterskor i onkologisk 

vård varav en även hade vidareutbildning i palliativ vård. En av specialistsjuksköterskorna i 

onkologisk vård var också specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård. En sjuksköterska var 

specialistsjuksköterska i vård av äldre och var även under utbildning till psykoterapeut. Två 

av sjuksköterskorna var under utbildning till specialistsjuksköterskor i palliativ vård. Tre 

stycken hade vidareutbildning i palliativ vård, två av dessa hade också utbildning i onkologi 

och samtalsmetodik. Två av sjuksköterskorna hade ingen vidareutbildning eller 

specialistexamen. Fem sjuksköterskor hade lett någon form av grupper tidigare för till 

exempel omsorgspersonal, ungdomar eller personer med sjukdom. Två stycken hade tidigare 

lett grupper för närstående till personer i palliativ vård. Fyra stycken hade ingen tidigare 

erfarenheter av att leda grupper. Av sjuksköterskorna i denna studie är tio stycken kvinnor och 

en är man. Antalet grupper de hade lett på enheterna har varierat från en till fyra stycken 

grupper, alla med olika många närstående som deltagare. 

Datainsamling 

Eftersom sjuksköterskornas erfarenheter av att leda en stödintervention för grupper av 

närstående till personer som erhåller palliativ vård i hemmet skulle undersökas, genomfördes 

datainsamlingen som ovan nämnts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Den semi-

strukturerade intervjun utförs vanligen enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa 

områden som forskaren vill ska täckas och förslag till frågor. Hur strikt forskaren sedan följer 

intervjuguiden beror på dennes känslighet i att följa upp informantens svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Forskarna hade i denna studie en intervjuguide (bilaga 2) som de använde 

som stöd i sin intervju. Forskarna har sedan i intervjuerna använt sig av flera uppföljande 

frågor för att få informanterna att utveckla svaren vidare. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att tillämpandet av det de kallar för andrafrågor kräver ett aktivt lyssnande för att 

forskaren ska förhålla sig öppen till ledtrådar i svaren som ger dem möjlighet att fortsätta leda 

intervjun i en produktiv riktning. Polit och Beck (2012) använder begreppet probing questions 

och menar att forskaren bara genom att vara helt uppmärksam kan ställa lämpliga följdfrågor 

tänkta att ge informanterna tillfälle att lämna så fylliga och detaljerade svar som möjligt. Inga 

anteckningar har tagits under de ljudupptagna intervjuerna utan full uppmärksamhet har 

riktats på informanten och dennes berättelse. Ljudupptagna intervjuer ger inte bara forskaren 
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att koncentrera sig på informanten och dynamiken i intervjun, det ger också en möjlighet för 

forskaren att gå tillbaka och lyssna på orden, tonfall och pauser (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Sjuksköterskorna i denna studie har träffats personligen av forskarna till studien vilket har gett 

tillgång till icke-verbal kommunikation så som kroppsspråk, gester och mimik (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna har ägt rum på informanternas arbetsplatser i avskilda rum. 

En informant lät forskaren själv välja plats och intervjun skedde då i en avskild del på ett 

bibliotek. Val av en plats för intervjun är av vikt då miljön måste erbjuda tillräckligt med 

avskildhet för att minimera risken för avbrott (Polit & Beck, 2012). 

Till studien har åtta intervjuer ägt rum, med totalt 11 sjuksköterskor. Detta ansågs till denna 

studie vara ett tillräckligt stort urval för att ny data inte längre skulle framkomma i 

intervjuerna, en mättnad av data uppnåddes (Polit & Beck, 2012). Fem enheter hade en 

sjuksköterska som ledde grupperna, dessa har intervjuats individuellt. På två enheter hade två 

sjuksköterskor valt att växelvis ta den ledande rollen i olika grupper och på en enhet valde två 

sjuksköterskor att leda grupperna tillsammans, dessa sex sjuksköterskor har intervjuats parvis. 

En av intervjuerna har skett vid två tillfällen då den avsatta tid som angivits hade överträddes 

och därför valde informant och intervjuare att avsluta intervjun och komplettera vid ett senare 

tillfälle. Sju intervjuer utfördes under hösten 2013 utav forskarna i projektet. En intervju har 

utförts av författaren till detta arbete under våren 2014, det var också författaren till detta 

arbete som gjorde den avslutande, kompletterande intervjun där forskare och informant 

tidigare inte blev klara inom den först avsatta tiden. Intervjuerna varade mellan 27 och 138 

minuter. Författaren till detta arbete lyssnade igenom alla inspelade intervjuer innan denne 

utförde den resterande och den avslutande, kompletterande intervjun för att bilda sig en 

uppfattning om hur de tidigare intervjusituationerna hade sett ut som utförts av forskarna i 

projektet. 

Dataanalys 

Till dataanalysen har en tolkande beskrivande analys, ”Interpretive description” använts till 

studien. Interpretive description är en kvalitativ metod inspirerad av andra kvalitativa 

analysmetoder såsom grounded theory, fenomenologi och etnografi. Den har ett induktivt 

analytiskt förhållningsätt och grundar sig på antagandet att människors erfarenheter är 

konstruerade, kontextuella och subjektiva. Analysprocessen går från delar till att se mönster 

och från mönster till att se förhållanden och från förhållandena kan en ny sammanhängande 

helhet ibland men dock inte alltid, skönjas (Thorne, Kirkham & MacDonald-Emes, 1997). 

Genomförande 

I den tidiga analysprocessen behöver forskaren fördjupa sig i sin data och utveckla en känsla 

för den helhet som döljer sig bakom det första intrycket. Av denna anledning betonar Thorne 

(2008) vikten av att känna sitt material väl och rekommenderar att transkriptionen av 

intervjuerna görs av forskaren själv. Detta gör att denne kan lyssna till ord, tonfall och pauser 

i samtalet vilket ger en annan känsla för datan och ger möjlighet till reflektioner annat än att 

bara läsa en utskriven intervju. Det inspelade materialet lyssnades igenom en gång i sin helhet 

innan transkription av intervjuerna inleddes. Transkriptionen gjordes ordagrant i sin helhet av 

författaren till detta arbete. Därefter lästes det utskrivna materialet igenom innan en 

gruppering av data startades.  

Grupperingen av data gjordes bred så att de kunde inrymma all data som kan vara relaterad 

till varandra så som Thorne (2008) förespråkar. Används för små enheter går den djupare och 

mer meningsfulla förståelsen förlorad och tolkningen går inte att utföra (Thorne et al., 1997). 

Grupperingen av data kan ske på flera sätt enligt Thorne (2008), ett tillvägagångsätt är att 
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forskaren i marginalerna skriver ned de tankar vilken hen tycker stycket handlar om därefter 

rekommenderas en återgång till rådatan för att pröva nya tankar om hur datan kan grupperas. 

Data som svarade på syftet ströks under och i marginalen skrevs kortfattat en beskrivning av 

vad den understrukna texten handlade om. På detta sätt framträdde 13 stycken grupper. 

Författaren till detta arbete gick upprepade gånger tillbaka till rådatan för att försäkra sig om 

att det större sammanhanget inte skulle gå förlorat. Forskaren måste känna sin data väl och 

kunna skifta perspektiv från delar och tillbaka till helheten. Grupperingen ska ses som en 

aktiv process som tillåter forskaren att experimentera med olika vinklar från vilka forskaren 

kan betrakta data i den samlade gruppen för att bilda sig en uppfattning om de olika 

alternativen för gruppering. Det är sedan i grupperingen som mönstren kan ses (Thorne, 

2008). Dessa 13 grupper delades in i fyra teman utefter de mönster som framträdde (tabell 1). 

Tabell 1. Första indelningen av grupper till teman. 

Att känna stöd från andra Att vara två gruppledare 

Bra med teamet 

Stöd från andra  

Planerat inför gruppen 

Behöver skicka deltagare vidare 

Ett lärande som berikar sjuksköterskan och deltagarna Tillfört som person och sjuksköterska 

Deltagares interaktion till varandra 

Vill ge de deltagarna detta 

Att leda gruppen med fingertoppskänsla och 

flexibilitet 

Arbetar med gruppen 

Behovsanpassar 

Deltagare 

Sjuksköterskan som ledare Vem bör leda 

Vad krävs för kvalifikationer 

 

Därefter gjordes en prövning av dessa fyra teman tillsammans med forskarna i projektet där 

nya mönster kunde skönjas och en omflyttning av några grupper gjordes och två teman slogs 

samman (tabell 2). Thorne (2013) skriver att när det framträder flera möjligheter för hur 

grupperna kan sättas samman blir det möjligt att undersöka grupperingarnas förhållande till 

varandra, att försöka avgöra vad varje sammansättning kan avslöja eller skildra och hur dessa 

skiljer sig från varandra. Analysprocessen rör sig från det självklart uppenbara till det som 

först inte var synligt, från variationer till likheter och tillbaka igen (Thorne, 2013). 

Tabell 2. Andra indelningen av grupper till teman. 

Att vilja ge deltagarna det bästa Att vara två gruppledare 

Bra med teamet 

Stöd från andra  

Planerat inför gruppen 

Vill ge de närstående detta 

Att leda med fingertoppskänsla och flexibilitet Behöver skicka deltagare vidare 

Arbetar med gruppen 

Behovsanpassar  

Deltagare 

Vem bör leda 

Vad krävs för kvalifikationer 

Ett lärande som berikar sjuksköterskan och deltagarna Tillfört som person och sjuksköterska 

Deltagares interaktion till varandra 

 

Thorne et al. (1997) menar att forskaren i analysprocessen ska sträva efter att se den 

övergripande bilden och till detta kan forskaren ta hjälp av frågor som; vad händer här? och 

vad kan jag lära mig utav detta? Detta var frågor som författaren till detta arbete och forskarna 
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i projektet använder för att gruppera data men också för att pröva mönster som framträdde. I 

tabell 3 ges exempel på databearbetningen. 

Tabell 3. Exempel på databearbetning. 

Data Beskrivning Tolkning Gruppering Tema 

S1: … då hade vi ju kunnat delat 

på oss och en gå ut med den, och 

så vidare, det är det som är så bra 

om man är två. 

S2: Mm… Det kan hända saker 

och ting i en grupp när man 

pratar om så här svåra saker och 

då kan det ju liksom, man kan 

bryta ihop och gråta och bli 

ledsen och det är ok att vara kvar 

men det kan också vara skönt att 

kunna gå ut och, då är det skönt 

att det finns någon som kan följa 

med. 

Sjuksköterskorna hade 

kunnat dela på sig och 

en kunnat följa med 

en ledsen deltagare ut 

eftersom de var två. 

Det kan vara skönt att 

ha någon som följer 

med ut. 

Det kan vara en 

fördel för 

deltagarna om 

någon blir ledsen 

att vara två 

sjuksköterskor 

närvarande 

samtidigt. 

Att vara två Att vilja ge 

deltagarna 

det bästa 

Jag väljer att nu får det vara tyst 

ett tag och låter saker sjunka in, 

alltså tystnaden är en del i 

samtalet. Och sedan vad som 

händer då alltså det kan vara 

någon helt plötsligt reag... 

…händer, alltså någon börjar bli 

lite orolig och är man lyhörd då 

för vad, vad som sker 

kroppsligen i den stunden 

också... så kanske det är någon 

som inte vill prata men man kan 

också känna att någon  nästan 

tittar på en och ber: kan du be att 

jag säger något. 

Hon låter det vara tyst 

för att låta samtalet 

sjunka in. Hon är 

lyhörd på deltagarnas 

kroppsspråk och 

försöker avgöra 

deltagarnas behov av 

att prata 

Ger utrymme för 

reflektion och 

använder sig av 

intuition för att 

avgöra om denna 

vill komma till 

tals eller inte 

Arbetar med 

gruppen 

Att leda 

med 

fingertopps

känsla och 

flexibilitet 

De satt och jämförde varandra, 

den ena damen är ju lite äldre 

och hon satt och tittade på dem 

som var så ledsna, de yngre 

tjejerna där, ja, och då sa hon att: 

ja, jag förstår ju att ni är ledsna 

för eran pappa är ju liksom 

nästan mitt i livet medan min 

syster är gammal och vi har ju 

pratat om det här att vi ska dö. 

Deltagarna jämförde 

sina situationer. 

Deltagare med en 

äldre närstående som 

var sjuk har redan 

hunnit samtala om 

livets slut och har 

förståelse för att 

deltagare till en yngre 

person är ledsna. 

Deltagares olika 

situationer gav 

upphov till 

reflektioner och 

insikter hos 

deltagarna. 

Deltagares 

interaktion 

med varandra 

Ett lärande 

som 

berikar 

både 

sjuksköters

kan och 

deltagarna 

 

Forskningsetiska övervägande 

Forskningsstudien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämden i Stockholm, 

diarienummer: (2012/4:3, 2012/377-31/4). Sjuksköterskorna erhöll skriftlig information om 

studien och de erhöll också kontaktuppgifter till forskarna (bilaga 3). Sjuksköterskorna 

informerades om syftet med studien, vilken metod som skulle komma att användas och hur 

data skulle användas. De informerades om att data skulle komma att förvaras och sparas så att 

inga utomstående kunde ta del av uppgifterna och att uppgifterna endast kommer att användas 

för forskningsändamål. Författaren till detta arbete har därav förvarat ljudfiler inlåsta och en 

avidentifiering av den data som sjuksköterskorna har lämnat har skett för att ingen enskild 

person skall kännas igen i det transkriberade materialet eller i resultatredovisningen. 

Sjuksköterskorna informerades också skriftligt om att deras deltagande var frivilligt, att de när 
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som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att det innebar några konsekvenser för dem. 

Informerat samtycke inhämtades muntligen och deras möjlighet att avbryta deltagandet utan 

närmare förklaring, eller att det skulle innebära några konsekvenser för dem upprepades igen 

vid intervjuns start. 

RESULTAT 

I dataanalysen framkom tre teman. Det första var att vilja ge deltagarna det bästa, det andra 

var att leda med fingertoppkänsla och flexibilitet och slutligen ett lärande som berikar både 

sjuksköterskan och deltagarna. 

Att vilja ge deltagarna det bästa  

Sjuksköterskorna upplevde att det kändes viktigt att hålla i stödinterventionen och såg det som 

ett bra komplement till det stöd som deras verksamheter redan bedrev. Sjuksköterskorna lade 

ner mycket tid på att planera grupperna men upplevde det vara en utmaning med det 

administrativa arbetet att finna deltagare och nå ut med inbjudningar. Engagerade kollegor 

som såg nyttan med stödinterventionen var en fördel för administrationen kring grupperna. De 

förberedde sig genom att läsa in sig på manualen, ordna i lokalen och förbereda fika. Detta 

var ett tidskrävande arbete och det sågs som en nödvändighet att från chefer och ledning få tid 

avsatt för att det skulle bli bra. De upplevde att förberedelsetiden minskade med antalet 

grupper de hade.  

Många beskrev nervositet inför gruppträffarna, de ville att deltagarna skulle känna sig 

bekväma och uppleva det vara ett relevant innehåll. De önskade upprätthålla den struktur de 

hade planerat för under träffarna och såg det som gruppledarens uppgift att se till att allt flöt 

på och att de angivna tidsramarna hölls. Sjuksköterskorna kunde ibland känna sig hindrade 

från att gå in på djupet på de sätt de egentligen hade önskat. De behövde gå tillbaka och 

förklara vad som sagts vid tidigare tillfällen när grupper inte var intakta, där deltagare var 

frånvarande vid något tillfälle eller där olika närstående kom vid olika tillfällen. Ringande 

telefoner, försenade deltagare och deltagare som inte i förväg hade talat om att de behövde 

lämna gruppen tidigare orsakade också avbrott. Under gruppens gång kunde det uppstå 

känslor av otillräcklighet och misslyckande om sjuksköterskorna upplevde att de inte lyckades 

svara på frågor så att deltagarna förstod, inte kunde begränsa en deltagare med stort behov av 

att prata eller kunde hålla gruppen till de planerade ämnena.  

Sjuksköterskorna reflekterande kring om det var någon skillnad för deltagarna om det var en 

eller två gruppledare. Att vara två gruppledare i samma grupp sågs som en fördel av de flesta 

sjuksköterskorna. Detta möjliggjorde att växelvis kunna leda gruppen beroende till exempel 

på specialistkunskaper inom personliga intresseområden vilket kunde ge deltagarna djupare 

information. De tyckte också att den sjuksköterska som för stunden var mer i bakgrunden fick 

en bättre helhetsuppfattning och därmed kunde fånga deltagares behov av att komma till tals. 

De såg det också som en fördel att de efteråt kunnat ge varandra feedback och tillsammans 

förbättra tillvägagångsättet. De sjuksköterskor som inte hade tidigare erfarenhet av att leda 

grupper kände att det dämpade nervositeten att vara två, om de glömde bort något kunde den 

andra komplettera vilket skulle vara deltagarna till gagn. En sjuksköterska som hade 

erfarenhet både från att ensam och tillsammans med kollega leda gruppen upplevde en känsla 

av att det var bättre för gruppen med en gruppledare. Andra som hade erfarenhet både från att 

vara två gruppledande sjuksköterskor och att ensamt leda gruppen noterar att det går att leda 

gruppen på ett annat sätt själv, då de ensamt förfogade över en form av kontroll. 

Sjuksköterskorna reflekterade över att det kunde vara relaterat till vanan att leda grupper 
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huruvida det finns ett behov utav att vara två gruppledare närvarande samtidigt då säkerheten 

ökade med antalet grupper.  

Att det var en sjuksköterska som var gruppledare upplevde sjuksköterskorna vara positivt för 

deltagarna. De var också av åsikten att det kunde vara en trygghet för deltagarna med en 

sjuksköterska som gruppledare då flest besök i hemmet görs av sjuksköterskan och det gav en 

personligare kontakt även om inte gruppledaren hade träffat alla deltagarna i hemmet tidigare. 

Att sjuksköterskan inte upplevs erbjuda terapi kunde också utgöra en trygghet för deltagarna 

enligt sjuksköterskorna. De ansåg det dock vara viktigt för deltagarna med andra 

teammedlemmar representerade på träffarna. Det gav utrymme och möjlighet att mer specifikt 

prata om och diskutera olika områden. 

Att leda med fingertoppskänsla och flexibilitet 

Sjuksköterskorna upplevde att det krävdes uppmärksamhet, koncentration, fingertoppskänsla, 

intuition, intresse, nyfikenhet, flexibilitet och engagemang för att leda grupperna. De ansåg att 

det behövdes egenskaper som mod, trygghet och lugn, att det var en fördel att ha arbetat ett 

tag inom palliativ vård för att ha erfarenhet och inge förtroende för gruppen och klara att 

hantera det som kommer upp. 

Presentation av deltagarna vid första tillfället var viktig för att lära känna deltagarna. Att börja 

presentera sig själv var ett sätt som sjuksköterskorna arbetade med för att öppna forumet. Det 

sågs som eftersträvansvärt att inte föreläsa utan låta samtalet i gruppen flyta på. De plockade 

upp olika ämnen när deltagarna själva förde det på tal, utelämnade andra ämnen helt eller bara 

snabbt nämnde dem medan andra ämnen kunde fördjupas. Berättelser kopplades ihop mellan 

deltagare utifrån vad de hade berättat om sig själva och sina situationer och sjuksköterskorna 

knöt även an deltagarnas egna berättelser från tidigare tillfällen. De ville framkalla ett 

engagemang genom att efterhöra deltagarnas perspektiv. Att våga låta det vara tyst ibland för 

att lämna deltagarna utrymme till eftertanke ansågs också vara viktigt. 

Sjuksköterskorna såg att det var engagerade och motiverade deltagare som kom till gruppen. 

Deltagarna var av olika åldrar, kön och socioekonomisk bakgrund. Deras relationer till den 

personen som var sjuk, var i processen personen befann sig och vilken diagnos denne hade 

varierade också. Det upplevdes av de flesta sjuksköterskor vara en större utmaning att leda de 

grupper där det fanns en stor variation bland deltagarna än de grupper som var mer 

homogena. Det fanns dock sjuksköterskor som upplevde att detta inte gjorde någon skillnad, 

upplevelse av sjukdom, behov av hjälp, hopp och förtvivlan utgjorde samma bas för 

deltagarna. Sjuksköterskorna ledde diskussionen, gav svar och råd utifrån deltagarnas behov. I 

de fall när någon deltagare var av en annan åsikt än övriga i gruppen stöttade sjuksköterskorna 

dem genom att bekräfta dem i deras perspektiv och uppmuntra dem att berätta vidare. Även 

via ögonkontakt försökte sjuksköterskorna visa deltagarna stöd och att de var sedda.  

Det hände att deltagare var ledsna och sjuksköterskorna gav då sitt stöd genom att poängtera 

att det var helt i sin ordning att inte berätta mer för tillfället och att möjlighet skulle finnas 

senare att fortsätta berätta om de önskade. De kunde också fråga om deltagaren ville gå ut en 

stund eller om de skulle stoppa upp samtalsämnet en stund om det var för jobbigt. De arbetade 

också för att skapa en miljö och förmedla till deltagarna att tårar var tillåtna och inget som 

behövde undvikas i detta forum. Sjuksköterskorna upplevde att det var en trygg miljö där tårar 

var tillåtna och ingen av deltagarna hade uttryckt behov av att gå ut. 

Sjuksköterskorna beskriver hur de observerade deltagarnas kroppsspråk, blickar och mimik då 

de genom detta tyckte sig kunna se om någon ville komma till tals eller om de närmare 

behövde förklara eller förtydliga något som tidigare uttalats. De använde öppna frågor direkt 
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till enskilda deltagare i gruppen för att lyfta de deltagare som inte tog plats i gruppen men 

också som en markering att andra som tog mer plats skulle släppa in de tystare deltagarna. De 

tyckte det var viktigt att ge alla deltagare samma möjlighet att vara delaktiga i gruppen. Det 

sågs som en utmaning att sätta gränser för de deltagare som tog stor plats i gruppen. Samtidigt 

som sjuksköterskorna ville ge dessa deltagare en möjlighet att berätta färdigt upplevde de att 

det till slut blev nödvändigt att avbryta för att andra deltagarna skulle bli uppmärksammade. 

Små pauser i berättelserna användes som möjligheter att vänligt tacka för berättelsen och 

därefter påpeka att turen behöver gå vidare till nästa. Att då rikta blick och fråga till en annan 

deltagare var försök att visa att fokus låg på någon annan. Detta fick ibland göras upprepade 

gånger då deltagare med stort behov att prata lätt ånyo tog sig plats. 

Det hände att sjuksköterskorna på träffarna uppmärksammade att deltagare hade ett vidare 

behov av mer information eller stöd. Detta löste de då genom att låta dessa deltagare få en 

enskild stund efteråt att prata eller så planerade de en kontakt med deltagarens ansvariga 

sjuksköterska, läkare eller kurator. Detta gjorde att de kunde hålla informationen som gavs 

under träffarna på ett mer allmänt plan utan att negligera deltagarnas behov av att diskutera 

sin och sin sjuke närståendes situation ingående. Några sjuksköterskor berättade att de inte 

uppfattat deltagares hörselnedsättningar där den inte påtalats förrän efteråt. Detta kom de då 

tillrätta med genom att lämna ut underlaget skriftligt eller boka enskilt samtal senare. 

Ett lärande som berikar både sjuksköterskan och deltagarna 

Det fanns ett utbyte av lärdomar, kunskaper och reflektioner i grupperna där såväl deltagarna 

lär av varandra såväl som att sjuksköterskor lär av deltagarna. Sjuksköterskorna tyckte det var 

en positiv och givande upplevelse att ta del av detta.  

Sjuksköterskorna beskriver att det berikade dem både som sjuksköterska men också som 

medmänniska att vara gruppledare. De var av åsikten att de lär sig något av allt de gör eller av 

alla människor de möter. Att de fick ta del av deltagarnas erfarenheter utvecklade 

professionen och bidrog till kunskap, det gav dem både en bekräftelse av den erfarenhet de 

redan hade av närståendes situation, en djupare förståelse för hur de närstående lever med 

situationen och en större insikt i hur mycket de närstående vill och klarar av med hjälp av rätt 

stöd. De tyckte också att det gav ytterligare en påminnelse om att aldrig förbise närståendes 

behov. 

Att våga ansvara och leda grupperna, överkomma sin nervositet och sina rädslor sågs som 

något de behövde öva på. Det gav en träning i att möta människor där de befinner sig, prata 

om svåra saker och en träning i att inneha ett ledarskap för grupper och detta gav dem ett 

bättre självförtroende och beskrevs utveckla yrkesrollen. Att vara två gruppledare gav 

möjligheten att lära av varandras arbetssätt men att vara ensam gruppledare kunde medföra en 

utveckling av sitt eget ledarskap utan att behöva kompromissa med andras synsätt på 

ledarskap som en sjuksköterska uttryckte det.  

Sjuksköterskorna beskrev att det var intressant och spännande att få lyssna till deltagarnas 

berättelser och deras utbyte med varandra. Ofta fanns det igenkännande faktorer i deras 

situationer och de gav varandra bekräftelse, stöd eller råd. Deltagarna öppnade för varandra 

när de berättade om sin egen situation och att de gjorde ett aktivt jobb att bjuda in varandra 

med frågor. Svåra frågor lyftes i gruppen och sjuksköterskorna upplevde att detta var ett 

forum där deltagarna vågade diskutera svåra ämnen, ställa frågor som de annars kanske inte 

hade vågat ställa.  

När det fanns olikheter mellan deltagare och deras situationer upplevde sjuksköterskorna att 

det fanns en nyfikenhet på olikheterna bland deltagarna. Dessa gav upphov till reflektion och 
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nya perspektiv hos deltagarna. De upplevde också att det skapade en dynamik i gruppen när 

deltagarna inte bara instämde i varandras berättelser eller i det vårdpersonalen berättade om. 

Det kunde ses när det var fler deltagare närvarande till samma person som var sjuk att deras 

olika relationer påverkade deras perspektiv på situationen; sjuksköterskorna beskrev det som 

positivt att de fick bättre insikt i varandras situationer men de såg också faran med att den ena 

fick stå tillbaka till förmån för den andra. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Interpretive description valdes som metod till studien då den har utvecklats för att studera och 

generera en förståelse för kliniskt relevanta fenomen som är av betydelse för vården. När 

forskningsfrågor hämtas ur en klinisk kontext och bygger vidare på redan existerande kunskap 

blir förförståelsen en plattform för forskaren att utforma projektet utifrån. Metoden har en 

större möjlighet att generera användbar kunskap och besvara forskningsfrågor hämtade från 

den kliniska vardagen till skillnad från andra välbeprövade kvalitativa metoder som har sitt 

ursprung i sociologin, antropologin och filosofin (Thorne 2008). Användandet av Interpretive 

description anses därmed vara relevant när forskningsfrågan i denna studie söker kunskaper 

om sjuksköterskors erfarenheter av att leda en stödintervention för grupper av närstående till 

personer som erhåller palliativ vård i hemmet. Det ska också nämnas att eftersom Interpretive 

description grundar sig på antagandet att människors erfarenheter är konstruerade, 

kontextuella och subjektiva speglar resultatet av en studie genomförd med denna metod ett 

antal men dock inte alla variationer av erfarenheter av det fenomen som studeras (Thorne, 

2008; 2013).  

Datainsamlingen skedde med semi-strukturerade intervjuer där en intervjuguide låg till grund 

för intervjuerna. Det kan ses som en svaghet att det finns frågor i intervjuguiden som är 

utformade så att de inte genererar de fylliga, detaljerade svar som är önskvärda (Polit & Beck, 

2012). Det kan också tyckas att intervjuerna borde föregåtts av en pilotintervju av forskarna i 

projektet för att pröva intervjuguiden. Här kunde då svagheter med denna upptäckts och gett 

en möjlighet att omformulera frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Inte heller har författaren 

till denna studie utfört någon pilotintervju. Detta för att det inte fanns fler informanter att 

utföra en pilotintervju på och det sågs vara av vikt att konsekvent hålla sig till samma frågor 

som tidigare intervjuade informanter fått svara på. Vidare skriver Polit och Beck (2012) att 

intervjuguiden kan utformas med följdfrågor för att intervjuaren ska kunna erhålla mer 

detaljerad information. Intervjuguiden i denna studie innehåller inga förslag till uppföljande 

frågor och det kan därmed tänkas att eftersom tre personer har utfört intervjuerna kan 

känsligheten för att ställa dessa uppföljande frågor varierat och även kvalitén på dessa 

uppföljande frågor kan ha varit av olika art. Det är också anmärkningsvärt att några av 

frågorna i intervjuguiden inte svarar direkt mot syftet i studien. Detta har genererat stora 

mängder data som inte har analyserats då detta inte uppfattades svara mot syftet. Detta skulle 

dock också kunna utgöra en risk för att feltolkningar har gjorts i grupperingen av data om för 

mycket vikt lagts vid sådant som förekommer ofta utan att forskaren helt förstått innebörden 

av det. På samma vis kan feltolkningar göras om för lite vikt läggs på sådant som förekommer 

mer sällan i materialet (Thorne, 2008). Samma författare menar också att forskaren och 

informanten tillsammans genom det sociala samspelet som uppstår i samtalet kommer att 

prägla den data som genereras. I denna studie är det i flera av intervjuerna inte bara en 

forskare och en informant som i samspelet präglat data då flera av intervjuerna utfördes med 

två informanter samtidigt. Att intervjua fler än en person samtidigt ger informanterna en 

möjlighet att reflektera på varandras berättelser och kan därmed generera till en fördjupad 
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information. Det finns dock en risk att de undanhållit viss information om de inte känt sig 

bekväma att utrycka sig fritt inför sin kollega (Polit & Beck, 2012). Mättnad nåddes i 

intervjuerna eftersom informanterna var kommunikativa och delade med sig av information 

som svarade mot syftet. Urvalet behöver inte alltid vara stort om informanterna delar sina 

erfarenheter på ett rikt sätt (Polit & Beck, 2012). 

Det är en styrka att författaren till detta arbete tillsammans med forskarna i projektet har 

prövat hur grupperna kan sättas samman till mönster. Det är också en styrka att 

transkriptionen utfördes av författaren själv i sin helhet (Thorne, 2008). Förutom den fördel 

som det ger forskaren i analysen som tidigare beskrivits kunde nu också författaren vara säker 

på att transkriptionen var korrekt och återspeglade intervjusituationen (Polit & Beck, 2012). 

Helhetsupplevelsen av intervjusituationen kunde dock inte författaren få tillgång till eftersom 

en majoritet av intervjuerna inte gjordes av författaren själv och denne gick därmed miste om 

ickeverbal kommunikation under intervjun. Denna ickeverbala kommunikation kom forskarna 

som utförde intervjun till gagn i deras utformning av uppföljande frågor men i 

transkriptionsprocessen för författaren till denna studie har detta fallit bort då heller inga 

anteckningar gjorts efter intervjuerna och detta talar tyvärr till studiens nackdel (Polit & Beck, 

2012). 

Den kvalitativa forskningen har olika riktlinjer som ska uppfyllas beroende på vilken 

metodologisk tradition forskningen bygger på. Det finns sammanställningar av generella 

principer av kvalitetskriterier som utvecklats av olika kvalitativa teoretiker och det är utifrån 

dessa allmänna principer som Thorne (2008) betraktar utvärderingskriterierna epistemologisk 

integritet, representativ trovärdighet, analytisk logik och tolkningsauktoritet som ska 

tillämpas på de forskningsprodukter gjorda med Interpretive description. 

Till en början behöver forskningen visa en epistemologisk integritet i den meningen att 

forskningsprocessen måste vara förenlig med det angivna kunskapsteoretiska perspektivet för 

att resultaten ska bli trovärdiga (Thorne, 2008). Det får anses i denna studie att det från 

forskningsfråga till val av ansats och design harmoniserar med det kunskapsteoretiska 

perspektivet och därmed har kravet för epistemologisk integritet uppfyllts. 

Kvalitativa studier bör visa en representativ trovärdighet, urvalet av deltagare behöver 

representera variation och bredd för att fenomenet ska kunna undersökas så fullständig som 

möjligt (Thorne, 2008). Vid tidpunkten för studien fanns till författaren till detta arbete eller 

de forskare som studien gjorts i samarbete med ingen vetskap om andra liknande pågående 

projekt och därav rekryterades sjuksköterskor till denna studie inom ramen för 

stödinterventionen. Det kan ses som en svaghet att det endast är sjuksköterskor arbetandes på 

ASIH-verksamheter i en och samma storstadsregion som ingår i studien. Det får dock ses att 

sjuksköterskorna hade en stor variation i sina bakgrunder och därmed får det ses att det 

Thorne (2008) kallar representativ trovärdighet är uppnått.  

Analytisk logik är tydlighet i beskrivningen av forskningsprocessen, den uppnås genom en 

noggrann beskrivning av analysens olika steg (Thorne, 2008). Polit och Beck (2012) skriver 

att läsare kan tillåtas avgöra rapportens trovärdighet genom en så kallad ”Audit trail” som är 

en systematisk dokumentation av material. Enligt Thorne (2008) ska denna illustrera 

analysflödet och möjliggöra för läsaren att avgöra skillnaden i vad som är en beskrivning och 

vad som är en tolkning av data. Författaren till detta arbete har haft som avsikt att tydliggöra 

arbetets gång för läsaren och illustrerat analysprocessen i tabeller för att läsaren ska kunna 

följa hur analysen av data gick till. 
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Det fjärde kriteriet som bör uppfyllas i en kvalitativ studie är tolkningsauktoritet, att 

tolkningarna är tillförlitliga. Detta då vi vet att kunskap är perspektivisk, den påverkas av 

forskarens livsvärld. Forskaren behöver därmed för läsaren avslöja sin egen förförståelse och 

erfarenhet (Thorne, 2008). Det är möjligt att författarens egna erfarenheter av specialiserad 

palliativ vård i hemmet, kunskaper om sjuksköterskans ansvarsområde i den palliativa vården 

och kännedom och intresse för närståendes situation har påverkat studiens resultat. Forskarna 

i projektet som har skrivit frågeguiden, gjort merparten av intervjuerna och även medverkat i 

analysprocessen har också professionell kunskap och klinisk erfarenhet av den specialiserade 

palliativa vården som kan ha påverkat studiens resultat. Intentionen har varit att med denna 

studie framföra en mer allmän kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att leda 

stödinterventionen för grupper av närstående än subjektiv sanning av författarens egna 

erfarenheter av att som sjuksköterska stödja närstående utefter de varierande behov de har. 

Resultatdiskussion 

Det kan ses i resultatet att hörnstenarna stöd till närstående, samarbete i ett multiprofessionellt 

arbetslag och kommunikation och relation som Statens offentliga utredningar (SOU 2001:6) 

kungör att den palliativa vården ska genomsyras av ligger till grund för sjuksköterskornas 

arbete med gruppen. 

Det ska nämnas att sex av sjuksköterskorna var specialistsjuksköterskor eller var under 

utbildning till specialistsjuksköterska inom olika discipliner. Gemensamt i 

kompetensbeskrivningarna för dessa olika specialistsjuksköterskediscipliner är att 

specialistsjuksköterskan ska ha förmågan att identifiera informationsbehov hos patient och 

närstående och kunna tillämpa olika pedagogiska former för undervisning samt att kunna 

tillämpa den palliativa vårdfilsofin (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Tre sjuksköterskor 

hade vidareutbildning i palliativ vård vilket gjorde att endast två inte hade någon 

vidareutbildning alls dessa två sjuksköterskor hade dock arbetat många år i palliativ vård. Det 

kan därför ses som att alla sjuksköterskorna i studien vilar mot hörnstenarna som bas i sin 

kompetens. 

Hörnstenen stöd till närstående blir synlig där sjuksköterskorna beskrev ett stort engagemang 

för närstående och deras situation, de pratade mycket om vikten av att hålla i 

stödinterventionen. De hade många tankar om vilka fördelar närstående skulle kunna erhålla 

som deltagare i stödinterventionen. De hade vidare reflektioner över det mest fördelaktiga 

förfarandet för deltagarna och i dessa reflektioner blir hörnstenarna samarbete, samt 

kommunikation och relation synliga.  

Sjuksköterskorna lade ner mycket tid på förberedelse och planering för att kunna utföra 

stödinterventionen. Det bekräftas även i andra studier att det innebar tidskrävande 

förberedelser för gruppledarna (Harding et al., 2004; Holm et al., 2015; Hudson et al., 2008). I 

studien gjord av Holm et al. (2015) framkommer att sjuksköterskorna till viss del har använt 

sig av tid utanför arbetstid för att förbereda sig. Sjuksköterskorna menade också att samarbete 

med övrig vårdpersonal och ledning var betydande för att det administrativa arbetet kring 

gruppen skulle bli bra. I studien gjord av Hudson et al. (2008) beskriver sjuksköterskorna att 

det var viktigt att vårdpersonal och ledning på enheten var ordentligt informerade om 

stödinterventionen då detta underlättade samarbete och rekryteringen av deltagare till 

grupperna. Sjuksköterskorna ansåg det också vara viktigt för deltagarna med samarbetet i det 

multiprofessionella teamet då de ansåg att fler medlemmar ur teamet behövde närvara under 

stödinterventionen. Detta gav fördelar för deltagarna då det gav utrymme och möjlighet att 

mer specifikt prata om och diskutera olika områden. I studien gjord av Ivarsson, Klefsgård 
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och Nilsson (2011) uttryckte deltagare i gruppen uppskattning över den information de fick 

och upplevde att den vårdpersonal som deltog kunde svara på deras frågor. 

Samarbete till gagn för deltagarna kan också ses i de reflektioner flera av sjuksköterskorna i 

studien gjorde kring vilka fördelar det kunde innebära för deltagarna om det var två 

gruppledare i samma grupp. Chujo och Okamura (2015a) har gjort en observationsstudie där 

två gruppledare närvarat samtidigt och haft olika roller; den ena var ämnad att stå för 

informationsgivning och den andra att jobba med gruppdynamiken och diskussionen. De 

kunde se att de kunde komplettera varandra vilket gjorde att gruppinterventionen och 

diskussionen förlöpte smidigt. Några sjuksköterskor i studien reflekterade över behovet att 

vara två gruppledare kunde vara relaterat till vanan att hålla i grupper och ett par 

sjuksköterskor kände att det kunde dämpa nervositeten att vara två gruppledande 

sjuksköterskor samtidigt. Det var flera av sjuksköterskorna som av olika anledningar bar på 

en nervositet innan gruppen i rädsla att inte genomföra den på önskat sätt för deltagarna. Detta 

var inte helt obefogat då det i studier har kunnat ses att gruppledarna ibland misslyckades 

kommunikativt. Det kunde hända att de missade att tolka innebörden helt av vad deltagarna 

uttryckte då meningen låg mellan raderna Chujo och Okamura (2015b), eller ibland 

fokuserade felaktigt på vad deltagarna uttryckte (Chujo & Okamura, 2015a). Det har också 

kunnat ses av Chujo och Okamura (2015a, 2015b) att gruppledare kunde fängslas av 

deltagarnas ord så att de inte helt kunde avgöra hur de skulle gå vidare. Detta var mer vanligt 

förekommande för de mer oerfarna gruppledarna än de som hade erfarenhet sedan tidigare 

(Chujo & Okamura, 2015b). Inget av detta har framkommit i sjuksköterskornas upplevelser 

men det kan tas i beaktande att sjuksköterskorna i denna studie omedvetet kan ha gjort 

liknande missar men att detta inte syns i resultatet på grund av denna studiens metod.  

Sjuksköterskorna i denna studie uppgav att de var av uppfattningen att en sjuksköterska som 

gruppledare utgjorde en trygghet för deltagarna. De menade att närstående till personer med 

sjukdom inskrivna i specialiserad hemsjukvård redan hade en relation med sjuksköterskorna 

eftersom flest hembesök görs av sjuksköterskor och detta utgör en personligare kontakt. 

Dessutom upplevs inte heller att sjuksköterskor erbjuder terapi för deltagarna. Detta bekräftas 

i studien gjord av Chujo och Okamura (2015b) som såg att gruppledaren delgav deltagarna 

sina egna uppfattningar och dennes relation med deltagarna var inte densamma som en 

terapeut har, utan mer som en annan gruppmedlem. I studien gjord av Holm et al. (2015) 

beskrev närstående att de upplever att de med sjuksköterskor kan dela erfarenheter och 

diskutera strategier för att hantera situationen. 

Både verbal och ickeverbal kommunikation användes utav Sjuksköterskorna för att skapa 

engagemang hos deltagarna och öppna forumet för samtalet men också för att avgöra behovet 

av information och behovet hos deltagarna att få komma till tals. De var måna om relationerna 

i gruppen och ville skapa en bekväm atmosfär och stöttade deltagare genom både verbal och 

ickeverbal kommunikation. Sjuksköterskornas arbete med gruppen genomsyras därför framför 

allt utav hörnstenen kommunikation och relation. Sjuksköterskorna beskrev de att det krävdes 

en rad egenskaper av dem för att vara gruppledare vilket även gruppledarna i studien gjord av 

Hudson et al. (2008) upplevde att det behövdes. Chujo och Okamura (2015b) såg något 

liknande i sin studie, att gruppledarna var fokuserade på vad som pågick och att de var 

närvarande genom att de ansträngde sig för att dela deltagarnas berättelser, förstå deras 

situation samt dela deras känslor.   

Sjuksköterskorna beskrev att de ville skapa en bekväm atmosfär för deltagarna att delge sin 

berättelse och de upplevde att deltagarna kände sig trygga. Även Chujo och Okamura (2015a) 

såg att gruppledarna i deras studie försökte förmedla en förtrolig atmosfär där deltagarna 
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skulle känna sig trygga att samtala. Deltagare i gruppen har beskrivit atmosfären i gruppen 

som varm och avslappnad och att det emellanåt kunde bli känslosamt med både skratt och 

tårar (Holm et al., 2015; Ivarsson et al., 2011). Sjuksköterskorna såg det som viktigt att alla 

deltagare har samma möjlighet att delta i gruppen och fördelade därmed ordet och utrymmet 

för deltagarna i gruppen genom att arbeta med frågor. I studien gjord av Chujo och Okamura 

(2015a) sågs också att gruppledarna var noga med och strävade efter att fördela tiden så att 

alla deltagare skulle ha samma möjlighet att delta i diskussionen. Sjuksköterskorna arbetade 

vidare med att skapa ett engagemang och öppna forumet genom att koppla ihop deltagarnas 

berättelser med varandra såväl som deltagarnas egna berättelser från tidigare tillfällen. Chujo 

och Okamura (2015b) kunde se att sjuksköterskor som hade längre erfarenhet av att vara 

gruppledare hade också en bättre förmåga att väva samman deltagares berättelser. De erfarna 

gruppledarna var mer snabbtänkta i olika situationen, använde mer humor och hade en bättre 

förmåga knyta ihop ämnen och att gå tillbaka till frågeställningar som inte tidigare besvarats 

(Chujo & Okamura, 2015b). Detta framkommer inte i denna studies resultat men det kan 

hända att de mer erfarna sjuksköterskorna i denna studie bättre kunde tillgripa sådana metoder 

men inte själva varit medvetna om detta. 

Inte bara hörnstenen kommunikation och relation kan ses utan hörnstenen stöd till närstående 

blir också synlig när sjuksköterskorna med sin flexibilitet vill att närstående ska erhålla 

nödvändig information. De önskade hålla en struktur för deltagarna och såg det som sin 

uppgift att se till att allt flyter på och att angivna tidsramar hölls men de ansåg samtidigt att 

det var av vikt att ha en flexibilitet i programmet för att leda diskussionen utifrån deltagarnas 

behov. Liknande sågs i studien av Hudson et al. (2008) att gruppledarna ansåg det vara viktigt 

att ge deltagarna en viss struktur men också att det var angeläget med en flexibilitet för att 

skräddarsy innehållet beroende på deltagarnas behov. De sågs av de som ledde grupperna i 

studien gjord av Harding et al., (2004) att det inte var nödvändigt uppmuntran till att berätta 

om sin situation och stimulera till diskussioner då deltagarna utan svårigheter gjorde detta på 

eget initiativ, däremot behövdes en vägledande roll utav gruppledarna för att gruppen skulle 

hålla sig till ämnet. Även gruppledarna i Chujo och Okamuras (2015b) studie tydliggjorde 

temat i förväg, sågs försöka ha ett övergripande perspektiv på gruppens behov och se till att 

den förlöpte utan problem. Däremot var gruppledarna här noga med att föra tillbaka samtalet 

till det presenterade temat om diskussionen gled iväg på andra ämnen vilket inte framkommer 

att sjuksköterskorna i denna studie gjorde. De såg det som eftersträvansvärt att låta samtalet 

löpa fritt. Chujo och Okamura, (2015a) såg dock att gruppledarna valde att inte interagera i en 

diskussion där deltagarna samtalade med varandra såvida det överensstämde med temat eller 

om det kunde bidra till att öka deltagarnas coopingförmåga eller öka deras livskvalitet. 

Deltagare kunde se att gruppledaren hade en svår och viktig funktion. Denne kunde uppfattas 

styra för mycket men deltagarna kunde trots allt se att det fanns behov av styret medan andra 

kunde uppfatta att gruppledaren hade en avsaknad av struktur (Ivarsson, et al., 2011).  

Det beskrevs av sjuksköterskorna som utvecklande både för professionen och för dem som 

medmänniskor att ta del av deltagarnas erfarenheter; det gav dem både en djupare förståelse 

och en bekräftelse av de kunskaper de redan hade av närståendes situation. Detta synsätt sågs 

också i studien gjord av Ivarsson et al.(2011) där vårdpersonalen beskrev att det var positivt 

och lärorikt att lyssna till deltagare, det gav idéer om hur stöd kan förbättras och hur 

närstående kan uppmärksammas. 

När det fanns olikheter mellan deltagare och deras situationer upplevde sjuksköterskorna att 

dessa gav upphov till reflektion och nya perspektiv hos deltagarna. I studie gjord av Ivarsson 

et al. (2011) beskrev deltagare i gruppen att det var både positivt och negativt att möta andra 

som hade en mer långt gången sjukdom än dem själva, det kunde vara svårt känslomässigt 
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men kunde innebära en förberedelse för framtiden. Deltagare i studien gjord av Holm et al. 

(2015) uttryckte olika synpunkter på gruppens sammansättning. En mer heterogen grupp gav 

dem större möjligheter att utbyta erfarenheter och lära sig av varandra medan andra deltagare 

upplevde att en mer homogen grupp skulle vara till större fördel för dem. 

Att våga ansvara och leda grupperna upplevde sjuksköterskorna gav en träning i att inneha ett 

ledarskap för grupper och detta gav dem ett bättre självförtroende och beskrevs utveckla 

yrkesrollen. Adolfsson, Smide, Gregeby, Fernstrom och Wikblad (2004) menar att som 

yrkesperson är sjuksköterskan trygg i sin roll där hen är expert men att detta är skilt från 

rollen som gruppledare. Att vara gruppledare kräver ett annat sätt att arbeta då det innebär 

utmaningar att leda en grupp. En ledare måste lyssna och fånga vad som sägs, hålla fokus och 

vara villiga att stanna och bryta när så behövs. Det är en roll som hen växer in i. 

Slutsats 

Studien visar att det för sjuksköterskor är viktigt med stödinterventioner för närstående i 

palliativ vård. Det är ett tidskrävande arbete att planera grupperna och därför är det 

fördelaktigt med en engagerad ledning och intresserad personal på enheten. Att vara två 

gruppledande sjuksköterskor samtidigt innebär att kunna komplettera varandra. En 

sjuksköterska som gruppledare kan vara en trygghet för deltagarna men det är av vikt för 

deltagarna att andra teammedlemmar finns representerade på träffarna. Ett upplägg av en 

stödintervention behöver en viss struktur men en flexibilitet att frångå denna är viktigt för att 

deltagarna ska erhålla den information de behöver. Kommunikation behöver ske både verbalt 

och ickeverbalt för att fördela ordet, stödja deltagare och avgöra deras behov. Relationer i 

gruppen behöver månas om en trygg atmosfär som är öppen för samtal ska kunna skapas. 

Gruppernas sammansättning kan variera och det kan upplevas vara en utmaning att 

tillfredsställa alla men en grupp med större spridning bland deltagarna ger upphov till 

reflektion och nya perspektiv. Det är berikande både för sjuksköterskan i sin profession och 

för hen som medmänniska att vara gruppledare. 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie ger oss vetskap om att inte bara ledning utan hela arbetsgruppen behöver 

involveras och förstå nyttan med stödinterventionen för att rekrytering till grupperna ska 

fungera optimalt. Sjuksköterskor behöver få tid avsatt till förberedelse inför gruppen. Det kan 

vara av nytta att det är två gruppledande sjuksköterskor samtidigt tills det börjar etableras en 

vana att vara gruppledare. Det finns fördelar och nackdelar med gruppers sammansättning och 

detta får begrundas i rekrytering till grupperna. Att vara gruppledare kräver inte bara intresse 

och engagemang utan också en rad andra egenskaper som flexibilitet och fingertoppskänsla. 

Specialistsjuksköterskor i flera olika specialiteter är lämpade att planera och hålla dessa 

grupper. Rollen som gruppledare är utvecklande för medmänniskan och professionen, den 

fördjupar och bekräftar kunskaper om närståendes situation och håller de fyra hörnstenarna 

levande.  
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Till verksamhetschef      

Inbjudan att delta i en forskningsstudie  

”Stöd till närstående - en intervention under pågående palliativ vård.” 

Närstående inom palliativ vård tar idag stort ansvar. Ett flertal studier visar att närstående 
känner sig otillräckligt förberedda på att hantera situationen och att de ofta uttrycker behov av 
stöd. Det är väl beskrivet att vården av en familjemedlem den sista tiden i livet innebär risk för 
psykisk och fysisk ohälsa. Vi ser framför oss en utveckling där allt fler patienter kommer att 
vårdas i hemmet vilket medför ökande ansvar och arbetsuppgifter för de närstående 

Vi vänder oss till er för att bjuda in till medverkan i ett planerat forskningsprojekt. Projektets 
övergripande syfte är att utveckla, beskriva och utvärdera effekterna av en intervention för 
närstående till personer med livshotande sjukdom under pågående palliativ vård i hemmet. 
Långtidsuppföljning kopplat till sorg och hälsoekonomiska aspekter ingår i studien. I 
förlängningen syftar projektet till att öka kunskapen om behov av och utveckling av stöd till 
närstående.  

Interventionen består av ett stödprogram till närstående på ASIH. Stödprogrammets syfte är att 
erbjuda närstående en möjlighet att förbereda sig på en vårdgivande roll. De erbjuds att få 
information och tillfälle att diskutera aktuella frågor utifrån tre teman vid 3 sessioner (2 
timmar/vecka i 3 veckor). Varje deltagande ASIH utser en gruppledare som medverkar vid alla 
tre tillfällen, liksom en person ur teamet som ansvarar för ett enskilt tema. De utbildas av oss. 
Närstående kommer vid olika tidpunkter besvara enkäter och medverka i intervjuer. 
Interventionen är designad för att vara resurseffektiv, med syfte att nå många närstående med 
relativt små personalinsatser. Vid våra tidigare interventioner har vårdpersonal beskrivit att det 
varit både stimulerande och kompetenshöjande att medverka. 

Studien är en multicenterstudie där 8 specialiserade ASIH-team kommer att tillfrågas. Vi har 
förhoppning om att kunna genomföra studien under år 2013. Resultaten kommer att 
sammanställas i en doktorsavhandling. Studien har en randomiserad kontrollerad design (RCT). 
I den skriftliga informationen till närstående kommer randomiseringen tydligt att beskrivas så 
att det framgår att även om man tackar ja till studien är det enbart 50 % chans att få delta i 
stödprogrammet. Det kommer även att framgå att de som inte erbjuds delta i gruppstöd erbjuds 
individuellt stöd enligt de rutiner som finns vid enheten (dvs ”standard care”). Deltagande i 
studien är helt frivilligt. Deltagarna försäkras konfidentialitet.  

Innan beslut om genomförande vill vi givetvis ha ytterligare kontakt och få möjlighet att ge 
ordentlig information. Inför ansökan om forskningsanslag krävs ansökan till etisk 
prövningsnämnd. Om du ger ditt medgivande till att studien genomförs är vi tacksamma för 
underskrift på medföljande bilaga.  

Med vänliga hälsningar 

Ida. Leg. ssk. Tel: xxx-xxx xx xx Ida.xxxxx@xxxxxxx.se   

Anette. Spec.ssk. Tel: xxx-xxx xx xx Mail:anette.x@xxxxxxxx.com  

Carl Överläkare. Tel: xxx-xxx xx xx Mail: Carlxxxx@xxxxxxxxxx.se 

mailto:anette.x@xxxxxxxx.com
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Intervjuguide 

Berätta om positiva/negativa händelser i samband med dina gruppträffar 

Exempel på interaktion mellan närstående/närstående, närstående/professionella 

Reflektioner kring att vara gruppledare 

 Beskriv hur du jobbar med att leda gruppen?  
 Hur arbetar du med rollen?  
 Vilken betydelse har din roll? 
 Fördelar/nackdelar med en/två gruppledare? 
 Stöd från kollegor? 
 Yrkesmässig och personlig betydelse 
 Har du lärt dig något nytt? 
 Vilken betydelse har det att det är en sjuksköterska som leder interventionen? 

Betydelsen för närstående 

 Vilken betydelse tror du interventionen har för de närstående som deltar? 
 Vilken feedback har du fått från deltagande närstående? 
 Tankar och förslag på alternativa sätt att ge stöd till närstående 

Vilket stöd behöver de som tackar nej? Hur når vi dem?
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Närståendeinterventionen 

Hur fungerar den i praktiken?  

 

Det saknas kunskap om vårdpersonalens erfarenheter av att planera och genomföra 
interventioner i palliativ hemsjukvård. Vi vänder oss till dig för att få ta del av dina 
erfarenheter. Vi vill tillfråga dig om du vill delta i en intervjustudie. 

Om du tackar ja. 

 Intervjun kommer att ljud inspelas och beräknas ta 45-60 minuter. 
 Ljudfilen kommer att förvaras säkert. 
 Ingen enskild person kommer att kännas igen i resultatredovisningen, vilken bl a 

kommer att ske i skriftlig form i vetenskapliga sammanhang. 
 Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång 

utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande. 

Forskningshuvudman för projektet är Palliativt forskningscentrum Ersta Sköndals 
högskola och Ersta sjukhus, Stockholm. Samverkan sker med Karolinska Institutet, 
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle och Lunds universitet, 
institutionen för kliniska vetenskaper. Om du har ytterligare frågor kring detta 
forskningsprojekt är du välkommen att ta kontakt med projektledare Anette: 
telefonnummer xxx-xxx xx xx eller via e-post: anette.xxxxx@xxxxxxxxi.se  

 

Stockholm den 7 mars 2013 

 

Anette   Joakim 

 

Projektledare    Centrumchef 

Palliativt forskningscentrum  Palliativt forskningscentrum 

 

 

 

 

 


