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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När en familjemedlem drabbas av sjukdom påverkas hela familjen. De närstående kan 
känna oro och stress över att förlora kontrollen över vardagen och de därför bli sedda av 
vårdpersonalen och deras behov tillgodosedda. Sjuksköterskor bör stödja närstående för att de 
lättare ska kunna hantera den svåra situationen utifrån ett familjefokuserat 
omvårdnadsperspektiv. 

Syfte: Syftet med arbetet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom den 
palliativa vården med fokus på den närståendes behov. 

Metod: Metoden som vi använder oss av är kvalitativ ansats. Vi har genom semi-strukturerade 
intervjuer fått en del av sjuksköterskors upplevelser gentemot närståendes behov i den palliativa 
vården. 
 
Resultat: Denna studies resultat visade att dagens sjuksköterskor upplever sig vara i behov av att 
skapa och hantera relationer med närstående och stödja dessa utifrån familjefokuserad 
omvårdnad. Det framkom att sjuksköterskan förutom att ge allmän omvårdnad till närstående, 
hade en mycket viktig stödjande roll i den palliativa vården, där sjuksköterskan är lyhörd för de 
närståendes behov och möjligheter till att vara delaktiga i vården. 
 
Slutsats: Mellanmänskliga relationen bör kännetecknas av ömsesidighet och att sjuksköterskans 
kompetens vävs samman med de närståendes kunskap om den sjuke i vården av densamme, 
vilket också innebär en lyhördhet för de närståendes behov och närståendes vilja att deltaga i 
omvårdnaden. Samtidigt underströks den känslomässiga stödjande rollen gentemot närstående. 
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INTRODUKTION 

Intresset för att skriva om ”Sjuksköterskors upplevelser inom den palliativa vården med fokus på 
närståendes behov” i en uppsats kom när vi deltog i en valbar kurs ” Palliativ vård” under vår 
sjuksköterskeutbildning. Kursen gav oss en teoretisk kunskap om hur närstående behöver stödjas 
för att uppleva mindre lidande trots att de befinner sig i en svår situation. Vi blev speciellt 
intresserad av hur sjuksköterskan kan möta närståendes lidande och stödja dem på ett bra sätt, 
hur sjuksköterska kan skapa en mänsklig relation med närstående för att kunna ge god vård.  

Dessutom kom en av oss i kontakt med palliativ vård under praktiken och blev speciellt 
intresserad av relationsskapande mellan sjuksköterskor och närstående. Under praktikgång 
upplevdes att närstående vid många upprepade tillfällen kände att ingen i personalen hade tid att 
lyssna, informera och förklara och se dem som individer. Sjukvården upplevdes sakna en fokus 
på de närstående och familjen. Vi vill därför belysa hur sjuksköterskor som arbetar inom palliativ 
vård upplever relationer till närstående och att ge stöd till dessa. För att få ytterligare inblick i 
sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom den palliativa vården med fokus på den 
närståendes behov genomförs denna intervjustudie. 

BAKGRUND 

Den moderna palliativa vårdfilosofin 
Enligt Metzger, Norton, Quinn och Gramling (2013) är palliativ vård en helhetsvård som bygger 
på en klar vårdfilosofi och vars syfte är att skapa förutsättningar för livskvaliteter när bot inte 
längre är möjligt. År 1990 definierade WHO begreppet palliativ vård som: ” En aktiv 
helhetsvård av den sjuke och familjen, genom ett tvärfackligt sammansatt vårdlag, vid en 
tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet för behandlingen inte längre 
är att förlänga livet”. Man skiljer också mellan en tidig och sen palliativ fas (Strang & Beck-
Friis, 2012). I den tidiga palliativa fasen, som kan vara från månader till flera år, är behandling 
fortfarande möjlig. Målet är både livsförlängning och högsta möjliga livskvalitet. I den sena 
palliativa fasen är den specifika behandlingen avbruten, döden är förväntad inom kort tid, oftast 
inom veckor eller någon månad. Här är målet inte att förlänga eller förkorta livet, utan att skapa 
förutsättningar för livskvalitet trots svår sjukdom (Ibid.). Den moderna palliativa vårdfilosofin 
fokuserar på fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov för både patienter och deras 
närstående (Natan, Garfinkel & Shachar, 2010).  
 
Patientens närmaste beskrivs ofta med termer som närstående, anhöriga, familj eller släkt. Ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv är närstående den person som utpekas av patienten som närstående 
och som själv accepterar att bli betraktat som närstående. Denne kan vara maka/make, partner, 
barn, föräldrar, annan släkting men också en vän eller granne (Dahlberg & Segesten, 2010). Det 
brukar hävdas att palliativ vård bygger på fyra hörnstenar: symtomlindring, kommunikation, 
teamarbete och stöd till anhöriga (Strang, 2012). I följande text kommer framförallt den andra 
och fjärde hörnstenen beskrivas närmare, dvs. de faktorer som direkt inverkar på de närståendes 
situation vid palliativ patientvård. 
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Närståendes behov 
Fridriksdottir, Sigurdardottir och Gunnarsdottir (2006) studie visar att närstående önskar ha 
tillräcklig information från vårdpersonal och vill vara delaktiga i vården, att existentiella frågor 
sätts på sin spets och den närstående kan behöva någon förtrogen att samtala med vårdpersonal. 
Närstående har egna behov skilda från den sjukes och behöver därför ett stöd, att personalens 
förhållningssätt kan påverka närståendes välbefinnande (Socialstyrelsen, 2007). Den kommande 
intervjustudien är av betydelse då tidigare forskning som visat på att det finns bristande kunskap 
i palliativ vård som gäller psykiska, sociala och existentiella dimensioner (Strang & Beck-Friis, 
2012). Under de senaste 10 åren har intresset för forskning om palliativ vård och själva 
kunskapen ökat successivt. Trots den kunskap som vuxit fram under cirka 30 års tid finns dock 
ett behov av fortsatt forskning när det gäller palliativ vård, inkluderande forskning kring de 
närståendes behov och önskemål i samband med palliativ vård. 
 
Natan, Garfinkel och Shacchar (2010) konstaterar att de närståendes behov innefattar främst att 
bli sedda och att inte bli nonchalerade, att sjuksköterskan lyssnar och förstår de närståendes 
situation, att tid och möjlighet till samtal erbjuds och att tillgång till kvalificerad personal finns. 
Sjuksköterska bör snarare se de närstående som en resurs och göra dem delaktiga i vården, men 
då måste först de närståendes behov mötas. Fridriksdottir, Sigurdardottir och Gunnarsdottir 
(2006) poängterar också vikten att de närståendes behov av individanpassad information, 
delaktighet, praktiskt och känslomässigt stöd möts. Aspekter som närstående från sin sida 
värdesätter är trygghet, empati, tillgänglighet, personalens attityd och kompetens. Det behövs 
därför kommunikation för att skapa ett förtroende hos de närstående, där målet bör vara att 
sjuksköterska och närstående har en bra relation (Phil & Hallet, 2006). 
 
Relationsskapande  
Sjuksköterskan bör således redan i ett tidigt skede etablera en god kontakt med närstående. Det 
handlar om den andra palliativa hörnstenen ” kommunikation och relation” (Strang, 2012). Det 
handlar både om verbal och icke-verbal kommunikation och är en central del av palliativ 
kompetens. Genom att upprätthålla en regelbunden kommunikation mellan den palliativa vården 
och de närstående får dessa också möjlighet att ställa sina frågor. Kommunikationen behöver 
vara varsam, individanpassad och tydlig. Då är risken för missförstånd blir betydligt mindre 
(Milberg & Strang, 2007). Därigenom skapas förutsättningar för ett bra möte mellan 
sjuksköterskan och de närstående och i bästa fall en bra relation. Goda relationer är mycket 
centralt för närståendes välbefinnande i detta känsliga läge där den anhörige får palliativ vård. 
Svår sjukdom har ofta stor påverkan på hela familjen med resulterande stress, ohälsa och 
rollförändringar i hushållet. Ibland har oron hos närstående till och med varit större än hos 
patienten. Närstående känner sig alltför tyngda av ansvar, vilket bidrar till stress och har en 
negativ inverkan på relationer (Gaudio, Zaider, Brier & Kissane, 2011). Sjuksköterskor bör 
identifiera närstående som har störst risk för ohälsa och ge extra stöd där det behövs i form av 
avlastningsterapi och psykosocialt stöd (Ibid.). 
 
Stöd till närstående i den palliativa vården 
Som ovanstående text betonat så är målet med palliativ vård är att uppnå en så hög livskvalitet 
som möjligt, såväl för patient som för anhöriga (Metzger, Norton, Quinn & Gramling, 2013). I 
den moderna palliativa vården betraktas stöd för närstående som den fjärde hörnstenen och kan 
både handla om känslomässigt stöd, trygghetsskapande och praktisk information (Strang, 2012). 
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Känslomässigt stöd innebär att sjuksköterskor bör visa närstående omtanke, empati och respekt 
som betonats ovan. En viktig förutsättning för att vårdpersonalen skall kunna hjälpa familjen 
med att hantera den svåra tiden är att de har förmåga att vara empatiska utan att vara 
fördömande.  Den första tiden av svår sjukdom präglas ofta av känslomässigt kaos hos både 
patient och närstående. Depression, stress, skuld, osäkerhet, hopplöshet följer vanligtvis på den 
omedelbara chocken och förnekandet av en diagnos som visar att en familjemedlem har en 
obotlig sjukdom. Dessa känslor kan komma när som helst och växlar. Närstående i den 
situationen släpper inte fram alla känslor på en gång, utan bearbetar gradvis det som har inträffat. 
Sjuksköterskor kan fungera som en länk till närstående och medverka till att de svåra 
känslomässiga knutar lösas upp (Milberg & Strang, 2007). 
 
Trygghetsskapande skaffas framförallt genom information. Hur närstående uppfattar situationen 
är beroende av hur bra informationen är. Familj och patient kan stötta varandra efter att de fått 
informationen (Thompson, Mc Clement & Daeninck, 2006). Om närstående är välinformerade 
om sjukdomen, olika behandlingsmöjligheter, biverkningar som är vanliga vid livshotande 
sjukdom och sjukdomens prognos, och är delaktiga i vården kan de tillsammans med personalen 
ge patienten ett bra stöd. Samtidigt ska närstående få hänsyn samt hjälp med att förstå sin roll 
och betydelse i vården. Närstående kan dock ha svårt att ta till sig information i en kritisk 
situation och sjuksköterskor behöver ofta upprepa den (Ibid.). 
 
Praktisk information för närstående innebär att sjuksköterskan bör ge information angående vilka 
resurser som finns att få till exempel närståendepenning (Strang, 2012). När någon i familjen blir 
sjuk innebär det nästan alltid ekonomiska påfrestningar. Det är därför viktigt att sjuksköterskor 
hjälper till med att förmedla kontakter med olika myndigheter som kan ge olika hjälpinsatser. 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
I denna intervjustudie kommer belysas sjuksköterskors unika upplevelser att arbeta inom 
palliativ vård belysas, speciellt med hänsyn till hennes stödjande roll i förhållande till de 
närstående och deras behov utifrån en familjefokuserad omvårdnad.  
 
Familjefokuserad omvårdnad   
Relationer med närstående inom den palliativa vården kan med fördel utvecklas utifrån 
familjefokuserad omvårdnad vilken i sin tur grundar sig på ett systematiskt förhållningssätt 
(Benzein, Hagberg och Saveman, 2013). Ett systemiskt förhållningssätt på familjestrukturen 
utgår ifrån uppfattningen om att mänskliga relationer utvecklas som ett system där alla delar 
påverkar varandra och där delarna aldrig kan lyftas bort från helheten (Ibid.). En förändring i 
systemet påverkar övriga delar. En viktig del i detta synsätt är då att människan inte kan 
särskiljas från sitt sammanhang, exempelvis familjesammanhanget. Alla medlemmarna är 
beroende av varandra, utan dem skulle familjestrukturen aldrig ens funnits till, men ändå har 
varje familjemedlem ett eget liv, en egen dynamik (Benzein, Hagberg och Saveman, 2013). 
 
Sjuksköterskan måste ha som mål att det skall uppstå en vårdrelation där vårdaren gör sitt bästa 
för att tillfredsställa patientens behov (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). I familjefokuserad omvårdnad strävar sjuksköterskan efter att ha en bra vårdrelation med 
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både patient och närstående. Att identifiera familjemedlemmars behov av stöd behöver inte alltid 
vara tidskrävande, utan är mer en fråga om sjuksköterskors attityder gentemot den sjukes familj 
och dess medlemmar. Sjuksköterskans uppgift, utifrån ett holistiskt synsätt, är också skapa en 
kontext där förändring är möjlig, klargöra föreställningar om sjukdomsförloppet, utmana eller 
modifiera hindrande föreställningar. Det krävs att sjuksköterskor informerar familjen om 
personens tillstånd på ett korrekt sätt och vad man kan göra för att lindra symtom och lidande. 

Det är också viktigt att erbjuda hjälp om familjen känner att de inte kommer klara av situationen 
själva, till exempel genom att erbjuda ett boende till personen eller erbjuda hjälpmedel som kan 
underlätta för familjen. Det är även viktigt att tänka på att det som händer en påverkar hela 
familjen och därför ta sig tid att prata med familjen. En annan anledning till varför det är så 
viktigt att som sjuksköterska ta sig tid att prata med varje individ är för att ta reda på vilka 
resurser och problem som familjen har för att kunna utföra en åtgärdsplan, samt att aldrig 
glömma familjens kunskaper om sin familjemedlem (Gaudio, Zaider, Brier & Kissane, 2011). 

PROBLEMFORMULERING 
 
Målet med palliativ vård är att uppnå en så hög livskvalitet som möjligt, såväl för patient som för 
familjen. Den moderna palliativa vårdfilosofin betraktar stöd till närstående och relationer som 
oerhört viktiga aspekter i den palliativa vården. Om närstående känner sig sedda och bekräftade 
av sjukvården i sin utsatthet, minskar den plågsamma känslan av osäkerhet och hopplöshet, även 
om den aldrig går att häva fullt ut. Får de hjälp att må bättre återvänder livskraften hos många. I 
familjefokuserad omvårdnad stöder sjuksköterskor närstående i denna svåra tid genom att ge 
individanpassad information, känslomässig och praktisk hjälp. Det är viktigt att närstående kan 
förstå vad som händer med patienten och kan känna trygghet i att hjälp och stöd finns om något 
inträffar. Kommunikationen och relationen med sjuksköterskan kan få närstående att känna 
mindre lidande trots en svår familjesituation.  
 
Genom att utveckla kunskapen vad gäller palliativ vård med fokus på de närståendes behov så är 
författarnas förhoppning att fler sjuksköterskor tar del av studien och använder sig utav det i sitt 
vardagliga arbete på ett professionellt sätt. Idag saknas det forskning inom den palliativa vården 
kring de närståendes behov och önskemål och därför väljer författarna att skriva inom detta ämne 
för att de närstående uppleva en balanserad omvårdnad i livets slutskede. 

 
SYFTE 
 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom den palliativa 
vården med fokus på den närståendes behov. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
1. Hur kan en sjuksköterska i palliativ vård skapa och hantera relationer till närstående? 
2. Hur kan sjuksköterskor ge stöd till palliativa patienters närstående? 
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METOD 
 
Hermeneutik grundar sig på förståelse om människors upplevelser (Nyström, 2008). Denna 
vetenskapssyn präglar denna studie och vilken därför genomfördes som en kvalitativ 
intervjustudie. En kvalitativ studie är lämplig för att kunna beskriva och tolka människors 
upplevelser, vilket också Dahlborg Lyckhage (2006) betonar. Kommande studien kommer 
således att skrivas utifrån kvalitativ ansats som grundades på induktiv tänkande. Induktivt 
tänkande präglas av tolkning, förståelse, skapelse av mening utifrån människors upplevelser, i 
vårt fall sjuksköterskors upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Vi kommer att arbeta 
utifrån ett induktivt arbetssätt vilket innebär att alla data efter intervjuer kommer att samlas, 
analyseras och möjligtvist leda till utveckling av en teoretisk grund kring närståendes roll i 
palliativ vård. Induktivt arbetssätt innebär att samla och analysera samtidigt. Nya 
intervjupersoner kan inkluderas i studie tills datamättnad har uppnåtts (Ibid.).  
 
Datainsamling 
En kvalitativ intervju bör planeras ordentligt för att ett relevant resultat uppnås (Forsberg & 
Wengström, 2012, s.132). Därför genomfördes semi-strukturerade intervjuer med utvalda 
sjuksköterskor. Semi-strukturerade intervjuer innebär att en intervjuguide med ett antal specifika 
frågor till varje deltagare kommer att användas som informanterna besvarar fritt utifrån sina egna 
personliga upplevelser (Polit & Beck, 2012) (se bilaga 1). Under intervjugången kommer 
följdfrågor att användas för att få så informationsrikt intervjumaterial som möjligt. För att 
undersöka om att intervjuguiden motsvarade studiens syfte så studiens första intervju gjordes 
som en så kallad pilotintervju. Denna intervju kom inte sedan att räknas in i studien. En bekant 
som är allmän sjuksköterska som arbetar med palliativa patienter intervjuades utanför arbetstid. 
Intervjun visade att intervjuguiden motsvarar bra studiens syfte men att antal frågor måste 
minskas från 12 till 7 frågor på grund av upprepningar under intervjugång. 
 
Urvalsförfarande 
Vi intervjuade fem sjuksköterskor som vårdar lungcancerpatienter på ett medelstort lasarett i 
Sydsverige där det bedrivs både kurativ och palliativ behandling. Strategiskt urval användes i 
studien och som oftast sker i små undersökningsgrupper och inkluderar speciella 
urvalskriterierna (Forsberg & Wenström, 2008). Urvalskriterierna var att deltagare skulle vara 
grundutbildade legitimerade sjuksköterskor, både män och kvinnor, med minst ett år erfarenhet i 
palliativ vård för att ha tillräckligt med upplevelser som berör studiens syfte. Informanternas 
medelålder var 33 år, genomsnittlig erfarenhet inom den palliativa vården var 6 år. Vi 
intervjuade 4 kvinnliga sjuksköterskor och 1 manlig sjuksköterska.  
 
Samtliga informanterna hade allmän sjuksköterskeexamen men hade inte genomgått 
specialistutbildning i ämnet. Avdelningschef kontaktades först och delgavs information om 
studien och dess urvalskriterier för att på så sätt få kontakt med lämpliga informanter. Innan 
studien påbörjades användes en blankett för etisk egengranskning från Akademi sydost 
Etikprövningskommitté för att tydliggöra och korrigera eventuella etiska tveksamheter i denna 
empiriska studie. Deltagandet i studien var frivilligt och detta visar sig tydligt i den skriftliga 
informationen till deltagare. Varje intervju spelades in på en bandspelare och var ungefär 50-60 
minuter i längd innehållande svar på 7 frågor (Bilaga1). En förfrågan om att delta i studien 
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skickades även till informanterna (Bilaga 2). En förfrågan om att få tillstånd till att genomföra 
intervjuer på arbetstid skickades till verksamhetschefen på berörd klinik (Bilaga 3). 
 
Dataanalys 
För att kunna få en väsentlig förståelse angående innehållet i sjuksköterskors upplevelser inom 
den palliativa vården med fokus på det närståendes behov, utförs därför denna studie med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Granheim, 2008). Kvalitativ innehållsanalys fokuserar 
på tolkning av texter, i detta fall i ett vårdvetenskapligt sammanhang. Kvalitativ innehållsanalys 
kan anpassas till olika syften. Ju bättre och informationsrik datainsamling, desto mer 
sammanhängande blir resultat (Ibid.). 
 
Efter intervjuerna transkriberades materialet ordagrant tillsammans. Under arbetet med 
transkriberingen fördes anteckningar samt diskussioner om betydelsen av det insamlade 
materialet. De transkriberade intervjuerna lästes sedan i sin helhet för att få en tydlig översyn. 
Intervjuerna analyserades var för sig för att sedan jämföra de olika intervjuernas resultat med 
varandra. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalysmetod 
bestående av fyra steg: meningsbärande enheter plockades ut, kondensering, kodning och 
kategorisering (Ibid.). Meningsbärande enheter hör ihop genom sitt innehåll och utgör grunden 
för analysen. Kondenserade meningsenheter bildas genom kondensering av meningsbärande 
enheter för att göra texten kortare och lätthanterlig. Koder bildas genom kodning av kondenserad 
meningsenhet. Kategori bildas av flera koder som har liknande innehåll (Ibid.). Se tabell nedan 
för exempel på analysen. 
 
Tabell 1- Exempel på analysprocessen 
 

Meningsbärande  
enheter  

Kondensering  Koder  Underkategorier  Kategorier  

Sedan är det ju ibland svårt 
med tiden. Det behöver ju inte 
vara vid första samtalet, utan 
kan ju vara även senare om det 
är mycket på avdelningen 

Svårt att hinna 
göra allt  

Tidbrist Främjande och 
hindrande 
relationsfaktorer 
(hindrande 
relationsfaktorer) 

Relationsaspekter 

 
Etiska överväganden 
Uppsatsens olika delar ska genomföras och redovisas utifrån Helsingforsdeklarationen (2008). 
Följande forskningsetiska aspekter kommer att uppfyllas i kommande studien: 
  
Informationsaspekt. Alla informanter och deltagare informerades angående mål, metoder och 
syfte med arbetet (Ibid.). 
 
Samtyckesaspekt. Alla informanterna och deltagare kunde när som helst och utan angivande av 
skäl avbryta sin medverkande (Ibid.). 
 
Nyttjandaspekt. Alla uppfattningar från intervjuer kommer att användas endast för 
forskningsändamål (Ibid.). 
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Konfidentialitetsaspekt. Konfidentialitet av personliga uppgifter, integritet, dignitet garanteras 
(Ibid.). Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi och 
vår handledare kommer att ha tillgång till detta material, inspelningarna och transkriberade 
materialet kommer att förstöras efter att intervjun har blivit utskriven och materialet 
färdiganalyserats. 
 
I denna studie har författarna således försökt att följa Helsingforsdeklarationen (2008) angående 
etiska krav. Dessa uppfylldes bland annat genom ett informationsblad som varje informant fick i 
samband med intervjun. I detta blad redogjordes för studiens syfte och de etiska principer som 
författarna tänkte följa. Informanterna godkände sin medverkan i studien genom sin 
namnunderskrift. Materialet har genom att ersätta namn och personnummer med koder 
avidentifierats, och har dessutom förvarats på ett säkert sätt. Författarna har lagt stor vikt vid att 
vara så objektiva i sitt analysarbete som möjligt. Detta genom att försöka att förbise sin egen 
förförståelse, och därmed inte tolka informationen utifrån förutfattade meningar. 
Författarna har varit noga med att visa respekt för informanterna, särskilt under beaktande av att 
känslor och upplevelser kunde framkomma såväl under som efter intervjuerna. Ett öppet 
förhållningssätt utan eventuella reservationer för informationen som insamlats har eftersträvats. 
På grund av att dessa etiska regler har följts och resultatet kan anses vara tillfredsställande, anser 
författarna att nyttan av denna studie har varit större än eventuella risker för informanterna .  
 

RESULTAT  
 
Utifrån dataanalysen kom författarna fram till två huvudkategorier Relationsaspekter och 
Sjuksköterskors stödjande roll. Den första huvudkategorin innehåller tre underkategorier och den 
andra huvudkategorin innehåller fyra underkategorier. 
 
1. Relationsaspekter 
A) Främjande och hindrande relationsfaktorer 
Alla informanter upplevde att de hade behov av relationen med närstående.” För att jag ska 
kunna stödja den närstående i den svåra situationen behöver jag kunna skapa mellanmänskliga 
relationer” (informant 2). Informanterna uttryckte att relationsskapandet var mycket individuellt. 
Att få en bra första kontakt var viktigt och att sedan skapa en relation underlättades om 
sjuksköterskan och närstående fick många tillfällen att träffas. Sjuksköterskor försöker ju ta reda 
på så mycket som möjligt om patient och närstående. Positivt för relationen var också om 
sjuksköterskan och närstående trivdes med varandra och om sjuksköterskan förstod de 
närståendes behov. Dessa faktorer stärkte närståendes förtroende för vårdpersonalen. Enligt vissa 
informanter var det också viktigt i relationskapande att reflektera över sitt eget agerande i 
relationen och hur de själva skulle vilja bli bemötta.  
 

“Att skapa relation till närstående är svårt. Man försöker att hitta en förståelse, att sätta 
sig in i deras situation. Jag tänker om det skulle vara min mamma eller pappa. Försöker 
se det ur deras synvinkel. De vill veta varför vi gör vissa saker, varför vi inte gör vissa 
saker” (informant 1). 

 
Sjuksköterskor upplevde att närstående i de flesta fall var nöjda och trygga med relationen till 
vårdarna och med vården generellt. De var oftast positiva och tacksamma för det arbete som 
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sjuksköterskan utförde och en informant upplevde att de närstående uppskattade vården trots 
ibland uppkomma fel.  
 

“Närstående känner sig oftast trygga här på avdelningen. Oftast har vi bra respons // jag 
kommer ihåg en patient som legat här länge. Liggsåret han fick, upptäcktes inte i tid och 
det var till stor nackdel i hela vården av patienten. Trots det varit de närstående nöjda, 
man fick kram” (informant 1). 
 

En annan aspekt som har framkommit under intervjuerna, är att empatin och medkänslan med 
patienterna måste behållas på en professionell distans och inte påverka sjuksköterskors mående 
allt för mycket, annars skulle det bli för tungt. 
 
Hinder i relationshantering inträffade om närstående var tysta eller om närstående och 
sjuksköterska bara träffades vid ett fåtal tillfällen. Några av informanter upplevde miljön i sig 
som ett hinder och speciellt om två patienter ligger i samma rum. Samtal med kändes då 
obekvämt det hindrade många från att prata öppet, särskilt om det är av känslig natur. Alla 
informanter nämnde också tiden och otillräcklighet som en hindrande faktor i relationer. En av 
informanterna upplevde brist på handledning på avdelning som hinder i relationshanteringen. 
”Tyvärr har vi ju inte så mycket handledning. Men vi pratar ju med varandra på avdelningen” 
(informant 4). 
 
Förnekelse för att hantera övermäktig ångest kunde också uppfattas som ett hinder i 
relationshantering. Vissa närstående tar till förnekelse när sanningen blir för tung och smärtsam 
att bära, de vill inte veta om patientens smärta. ”Man försöker kommunicera på deras nivå men 
ibland vill närstående inte inse patientens situation” (informant 1). 
 
B) Anpassat bemötande av de närstående 
Några informanter uttalade att de alltid försökte vara trevliga och öppna. I situationer där 
patienten var mycket dålig försökte sjuksköterskor lyssna in, känna av och inte tränga sig på de 
närstående utan bara finnas där för att stödja, hjälpa och trösta. En informant menade att det vid 
svåra besked var viktigt att följa upp närståendes beteende och försäkra sig om att de har förstått 
läget. Bemötandet av närstående berodde på situationen. 
 

”Man vill ju att det redan från början ska bli rätt. Alla anhöriga är ju olika // det är då 
viktigt att man försöker bemöta varje person på ett bra sätt, att man känner av just i det 
mötet, att man visar empati, att man försöker lyssna på närstående. Vad de har för 
tankar? Om de behöver något stöd? Är de vana vid den här miljön? Är de vana vid det 
som vi gör?” (informant 4).  

 
Tillgänglighet till sjuksköterskan upplevdes som en viktig aspekt för att de närstående ska 
uppleva ett bra individanpassat bemötande. Vid konflikter mellan närstående och vårdpersonal 
försökte sjuksköterskorna bemöta närstående lugnt och vettigt, lät dem säga varför den svåra 
situationen uppstått. Det är viktigt vid anpassat bemötande att sjuksköterskan avsätter tid för 
information och samtal till de närstående efter deras behov.  



9 

 

Under intervjuerna utrycktes sjuksköterskornas ständiga vilja att skapa ett gott anpassat 
bemötande med närstående. Att kunna se varje närstående som unik individ, beskrevs som 
viktigt. Många sjuksköterskor menade att en viktig del i den palliativa vården är att verkligen ha 
förmågan att kunna se närståendes behov.  

 
”En del vill ju ha väldigt mycket kontakt, andra vill inte alls ha någon kontakt, det skiljer 
sig väldigt mycket. En del kan ju vara tysta och de vill inte att man ska vara jättemycket 
involverad. Man får känna av hur mycket de vill att man ska vara där och hur mycket 
man ska berätta” (informant 5). 

 
Användning av kroppsspråk, särskilt ansiktsuttryck, blick, ögonkontakt, röstklang, icke ord, 
fysisk avstånd upplevde informanterna var till hjälp i möten för att nå bra bemötande. En av 
intervjupersoner poängterade att det är viktigt att läsa av detta. Närstående förmedlar med 
kroppsspråk om de är ledsna, arga, besvikna eller anklagande. Sjuksköterska får läsa av och 
försöka inbjuda dem till samtal. Sjuksköterska bör vara lugn när hon möter närstående. “Egna 
kroppsspråket ju också viktigt. Att man är lugn när man går in till dem och att man försöker 
förmedla detta till de anhöriga” (informant 5).  
 
C) Närståendes delaktighet i vården värderas av sjuksköterskor  
Alla informanter upplevde att närstående var delaktiga i vården på något sätt men graden av 
delaktighet var dock individuell. Närstående kunde vara med och påverka genom att komma med 
upplysningar, förslag och ge råd som hjälpte sjuksköterskan att vårda patienten. En del 
informanter betonade att vissa arbetsuppgifter var lämpliga för närstående att delta i. Det 
förekom att de var med i den praktiska omvårdnaden. ”Vad det gäller omvårdnaden, kan ju de 
närstående spela en viktig roll till exempel när det gäller munvård. Vi ställer då in lite saker och 
visar dem hur de kan hjälpa till” (informant 2). En annan viktig faktor som påverkade 
delaktigheten var om närstående själva var aktiva och tog kontakt med personalen. 
 
De flesta av de intervjuade sjuksköterskorna ansåg att det var viktig med att de närstående tog 
del av vården av den sjuke. De uttryckte det på lite olika sätt, bland annat genom att såväl visa att 
det ju är de närståendes förmåga och närhet till den sjuke som avgör raden av involvering, men 
också att det för sjuksköterskor och övrig personal enbart kan vara positivt med en viss 
avlastning, samtidigt som det givetvis även innebär en ökad trygghet för patienten. 
Sjuksköterskor försöker förstå familjens situation för att förbättra patientens vård.  

”Jag ser familjen som en resurs och försöker att förstå familjemedlemmarnas tidigare 
erfarenheter och styrkor, och därmed göra dem delaktiga i vården av den sjuke” 
(informant 3). 

Närståendes roll i patientens sjukdom och vikten av att ta hänsyn till inte enbart patientens behov 
och önskningar, utan också låta såväl familjen vårda, som att stödja och informera densamma, 
framkommer det att de intervjuade sjuksköterskorna visar en stor förståelse för denna 
problematik. Trots att en familjemedlem befinner sig på sjukhus är denne fortfarande en del i 
familjen och patienter kan påverkas mycket av hur de närstående mår. Att engagera de 
närstående genom rak och relevant information om hur de kan agera i olika situationer kring 
patienten ses också som betydelsefullt för de närstående. 
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Vissa informanterna upplevde att närstående från andra kulturer engagerar sig mer i patientens 
vård.  Några informanter uttryckte att närstående som kommer från vissa andra kulturer kan vara 
mycket nära sina anhöriga, de har en annan syn på döden, de vill vårda och hjälpa till och 
spenderar mycket tid på sjukhus med patienten. Familjemedlemmar kom på besök samtidigt med 
egen mat och alla var involverade i patientens vård. De kan också bete sig annorlunda än svenska 
närstående, men det upplevdes positivt med närståendes engagemang, vilja och deltagande.  
 

”Det kan ju vara lite olika med tanke på olika kulturer och språkproblem. Vi hade en 
patient som ursprungligen kom från Indien – det var mycket folk som hälsade på från 
bland annat England. De tog ju hand om patienten mycket själva, när det gällde just 
omvårdnaden och det man väl känna att det är lite skillnad mot ”svenska” anhöriga. För 
oss är ju det enbart positivt. Det fungerade faktiskt jättebra. De hade egen mat med sig, 
så att patienten skulle få det han var van vid” (informant 5). 
  

Informanterna reflekterade över kulturella olikheter och att ha det i åtanke underlättade att förstå 
dessa närståendes sätt att agera, exempelvis skillnader mellan hur män och kvinnor skulle 
behandlas. Några av informanterna betonade att det är viktigt att visa respekt till närstående som 
har en annan religion. 
 
Sjuksköterskors stödjande roll 
A) Emotionellt stöd behövs 
Sjuksköterskans känslomässiga stödjande roll i relationen med närstående uppfattades som en 
vardaglig del i arbetet. Alla informanterna uttryckte ett behov av att kunna stödja närstående som 
hade det svårt då patienten var allvarligt sjuk. Det underlättar för närstående att sjuksköterskan 
lyssnar på dem och tar deras frågor på allvar. När närstående, särskilt ensamstående närstående 
var ledsna hade de behov av att få kontakt med personalen. Informanterna upplevde då att 
närstående hade behov av stöd, att bli bekräftade och av att inte bli bortglömda. 
 

”Lyssna är viktigt. Kanske viktigare än samtal.  Om jag inte känner att jag kan ge mer 
stöd, kan ju kurator som är mer utomstående och inte är inblandad i vårdavdelningens 
arbete kontaktas, även präst har vi tillgång till” (informant 3). 

 
Några informanter betonade att de upplevde att närståendes känslomässiga behov ökar vid 
försämring av patientens tillstånd. De närstående behöver då få lyfta sina frågor om den sjukes 
allmäntillstånd, biverkningar och prognos och prata med sjuksköterskan i nära anslutning till en 
inträffad händelse. Ett par informanter upplevde dock att inte alla närstående hade behov av att 
prata om sina närståendes hälsotillstånd och att det var viktigt att respektera detta 
 
Det är viktigt att stödet inte upphör efter patientens död. Alla närstående bör få erbjudande om 
efterlevandessamtal. Enligt informanterna närståendes rektionsätt är olika, men ingen kan göra 
denna process enkel. “Vi har just börjat med efterlevandesamtal här på avdelningen, vilket ju 
också är en del i stödet till de efterlevande” (informant 5). Det finns frågor som har alltid dyker 
upp i de här sammanhangen om vad som varit bra och mindre bra i vårdprocessen 
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B) Anpassad information skapar trygghet 
En av de viktigaste gemensamma synpunkterna som framkom i dessa intervjuer var vikten av 
sjuksköterskans information till de närstående. Denna information består av såväl basal allmän 
information angående till mer hur patientens natt har varit, hur patienten har ätit, och hur 
smärttillståndet är för den sjuke då denne kanske själv inte kunde förmedla denna information till 
sina närstående. Närstående till palliativa patienter upplever också trygghet när de kan kontakta 
sjuksköterskan dygnet runt för information. 

”Är de här varje dag försöker jag prata med närstående. Om närstående inte är här 
ringer jag ju inte så ofta, men ringer de, berättar man ju om patientens tillstånd. 
Närstående vill ju veta hur patient har det.” (informant 3). 

Det framkom också att en viktig del av sjuksköterskans informationsroll består av att vara en 
länk mellan läkare och närstående. Detta genom att kunna svara på frågor i samband med att 
information har givits av läkare.”Enligt utbildningen är vi ju spindeln i nätet. Alla kommer och 
pratar med oss, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter. På så sätt kan man ju lättare se vad 
patient behöver, vilka situationer är detta speciellt viktiga?” (informant 3). En av informanterna 
betonade vidare att praktisk information kan underlätta för närstående.  

”Närståendepenning, en kvinna var här i januari och ville vara delaktig i vården av sin 
bästa kompis, vi hjälpte henne att söka närståendepenning. Och hon var här nästan hela 
dygnet och tog hand om sin bästa vän” (informant 3).  

Det fanns även ett behov från närstående av att få information som är speciellt riktad till dem, att 
få prata med sjuksköterskan i enrum utan den palliativt sjuke patienten. Informanterna betonade 
också att det är viktigt vara säkra att närstående har förstått informationen, till exempel genom att 
anpassa informationen till närståendes emotionella tillstånd.” De kan ju vara oroliga och ledsna 
och behöva mer information och stöttning” (informant 2). En av informanterna betonar att 
information ges beroende på vilket stadium patienterna är i. Närståendes behov kan vara att veta 
varför flyttning övervägs när patientens tillstånd är ganska stabilt och då patienten kan leva flera 
månader i annat boende. 

Enligt informanterna är det de närstående som bestämmer hur ofta samtal med sjuksköterska 
sker. Ofta känner närstående behov av korta samtal, mer som en uppdatering. För att anpassa 
informationen vid närståendes behov av förklaring efter läkarsamtal måste sjuksköterskan veta 
vad som sagts. ”Det är jättebra om jag är med vid läkarsamtalet för att få veta vad som sägs så 
att jag kan återkoppla sedan” (informant 2). 

Kommunikationen var central i relationen och sjuksköterskorna försökte ta sig tid att prata med 
närstående, visa intresse och lyssna på dem. Närstående fick bestämma själv i vilken 
utsträckning de vill bli informerade och kontaktade när något händer. Det är ofta uppskattat att 
fråga hur den närstående har det, hur de klarar av situationen. Det var således mycket viktigt att 
kommunicera med närstående, bland annat för att få information om patienten, för att kunna 
kontakta närstående vid försämring av patientens tillstånd samt att kunna stämma av med 
närstående angående viktiga medicinska åtgärder. Flera av informanterna upplevde att ärlighet i 
kommunikationen och en öppen dialog mellan patient, närstående och sjuksköterska främjade 
relationen.  
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”Det är ju väldigt olika vilken relation man får. En del är ju trygga i sig och behöver inte 
så mycket hjälp, andra behöver ju mer stöd. Det är ju dock viktigt att vara ärlig och 
öppen i sin dialog med alla närstående, oavsett deras behov”( informant 5).  

 
Viktiga egenskaper som också utrycktes under intervjuerna, var förmågan att visa tydlighet och 
lugn i kommunikation. Att visa att sjuksköterskor bryr sig, beskrevs som betydelsefull aspekt i 
kommunikation. Någon av informanterna betonade att sjuksköterska visar att hon finns till hands 
om de behöver kommunicera 
 
C) Information i livets slutskede 
Informanterna tyckte att det är bra att läkare, sjuksköterska och närstående får gemensam 
information vid brytpunktsamtal. Vid brytpunktsamtal ges beskedet om den avslutande kurativa 
behandlingen. En viktig aspekt verkar vara att sjuksköterskor får sitta med vid 
brytpunktssamtalet, då detta underlättar kommunikationen och informationen till de närståendes 
vidare frågor efter detta samtal.  
 
Sjuksköterskan berättade inte alltid att döden närmade sig. Informanterna betonade dock vikten 
av relevant information och möjlighet till läkarsamtal när döden närmade sig. Enligt en av 
informanterna är det mest sjuksköterskor som pratar och kommunicerar med närstående när 
patienten går bort. Vissa informanterna betonade vidare sjuksköterskors stödjande roll för 
närstående vid brytpunktsamtal med läkare.  
 

”Då förstår närstående att det blir palliativ vård. Ibland har närstående svårt att förstå, 
då får jag upprepa och förklara informationen. Till brytpunktssamtalet har de nog hållit 
hoppet uppe. Vi ger alltså inte upp vården”(informant3). 

 
D) Sjuksköterskors närvaro är betydelsefull  
Alla tillfrågade angav vikten av sjuksköterskans närvaro. Detta beskrevs dock i olika termer. Den 
gemensamma nämnaren var dock att skapa en miljö där de närstående genom sjuksköterskans 
agerande, visste att de kunde få stöd och hjälp, om så behövdes.  

 
”Det är viktigt att visa sig, så att de vet att vi finns där. Att vi tittar till den sjuke. Vi 
pratar ofta med undersköterskorna om detta också. Just att man år in och frågar hur det 
är. Det måste ju inte alltid vara att man gör eller säger så mycket ” (informant 5). 

 
Genom att ta sig lite tid visar att sjuksköterskan att hon bryr sig och är tillgänglig, och detta 
underlättar för närstående i deras svåra situation. Enligt informanterna är närståendes behov av 
sjuksköterskas närvaro väldigt olika, bland annat beroende på patientens tillstånd. En del 
närstående vill att sjuksköterskan ska vara närvarande hela tiden medan andra är väldigt trygga 
med situationen och kan vara ensamma med den sjuke. Vissa informanterna upplevde att 
närstående kan reagera på olika sätt när döden närmar sig. Sjuksköterska då känner av och agerar 
efter närståendes behov. 
 

”Om till exempel den sjuke ligger för döden då vill de närstående inte alltid ha min 
närvaro, de vill ibland vara ifred med den sjuke.” (informant 1). ”Närstående behöver 
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närvaro, speciellt när de märker att det närmar sig slutet, att man är där, kanske håller 
dem i handen, att de får gråta” (informant 4) 

 

 
 DISKUSSION 
 
Denna studie vill visa sjuksköterskors upplevelser med fokus på närståendes behov inom den 
palliativa vården. Författarna ville få en uppfattning om sjuksköterskans stödjande roll och 
relationen till de närstående. Därvid var en viktig aspekt de subjektiva uppfattningar som 
framkom i de intervjuer som gjordes med de sjuksköterskor som arbetade inom den palliativa 
vården. 
 
Metoddiskussion 
Vi anser att trovärdigheten i denna studie får anses vara god, eftersom en kvalitativ 
forskningsmetod med intervjuer valdes till denna studie. Denna form av intervjustudie bör lämpa 
sig väl inom omvårdnadsvetenskap där människors upplevelser beskrivs (Dahlborg & Lyckhage, 
2006). Målet med denna intervjustudie var att författarna skulle få en möjlighet att tolka 
sjuksköterskors personliga upplevelser och därigenom få en ny förståelse för ämnet (Thomsson, 
2010).  
 
För oss som uppsatsförfattare var denna metod ny. Vi uppfattade att det krävs en hel del kunskap 
i intervjuteknik. Trots detta upplevde vi att intervjuerna gick bra och att ett visst arbetsmaterial 
kunde insamlas från dessa. Mycket av detta tror författarna av denna intervjustudie beror på att 
ämnet verkade framkalla ett intresse hos de flesta informanterna, som gärna berättade och delade 
med sig av sina upplevelser.  
 
Väsentligt är hur frågorna ställs under intervjuerna. Olika frågor kan leda till olika resultat och 
därmed påverka tillförlitligheten. Frågorna bör därför prövas i förväg (Thomsson, 2010). Vi 
utförde en pilotstudie inför denna studie, för att undvika en del av den osäkerhet som kan 
påverka en studie och för att undersöka om intervjuguiden motsvarade studiens syfte.  Efter 
erfarenheterna från denna pilotstudie har vi därmed omformat intervjuguiden, som sedan använts 
under de följande intervjuerna. Enligt Polit och Beck (2008) erhåller man svar som mer beskriver 
informanternas upplevelser med egna ord, då man har en låg grad av strukturering. Detta 
uppnåddes genom att ställa frågor typ: Kan du beskriva mer? Hur upplever du detta? Dessa 
kombinerades med öppna frågor delvis i form av följdfrågor, för att få mer specifikt ingående 
förklaringar typ: Vilka faktorer tycker du underlättar kommunikationen med närstående? 
 
Vi bedömde att ett strategiskt urval var lämpligt för denna studie. Positivt var att två av de fem 
deltagarna hade lång erfarenhet av yrket, vilket troligtvis gav intervjuerna ett rikare innehåll med 
ett flertal intressanta upplevelser. Kriterierna för urvalet gjordes tillsammans med 
avdelningschefen, men urvalet överläts till denne. Ett annat urval, till exempel snöbollsmetoden, 
skulle, enligt vår mening, ha påverkat resultaten negativt, eftersom urvalet där styrs av 
attraktionsvärde och tillgänglighet för informanterna (Thomsson, 2010). Att här diskutera i 
vilken mån ett ”aktivt” urval av informanter från intervjuarens sida är att föredraga, jämfört med 
att få sig tilldelat informanter genom processen ovan, är svårt att svara på. Dock kan nog 
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konstateras att vad det gäller relevansen i denna begränsade studie, detta tillvägagångssätt inte 
har påverkat resultatets tillförlitlighet. 
 
Resultatets tillförlitlighet hade kunnat ökas, om ett större antal sjuksköterskor hade intervjuats, 
men samtidigt bedömde vi intervjumaterialet som tillräckligt efter det att de fem intervjuerna 
hade genomförts. Tillräckligt många skillnader och likheter i tankesätt analyserades för att skapa 
ett tillfredsställande underlag för ett beskrivande resultat (Lundman & Granheim, 2008). 
 
Intervjuerna spelades in via mobiltelefonens röstmemo funktion. Samtidigt som detta kan kännas 
påfrestande för de deltagande (Thomson, 2010) gav det oss en bättre möjlighet att analysera 
svaren, samt därmed en bättre reliabilitet för studien. Vi hade förberett oss genom att testa denna 
funktion på den använda mobilen och även testat att kvaliteten på upptagningen var tillräckligt 
god för att möjliggöra en fullständig transkribering av vad som sades under intervjuerna. Trots 
vår ovana tror vi att vi genom att inleda ett samtal med informanterna innan det att den egentliga 
intervjun startade, lyckades att bemästra både vår och den tillfrågades eventuella nervositet. Alla 
intervjuerna genomfördes gemensamt, där dock den ene intervjuaren hade huvudansvaret, medan 
den andre oftast kom med följdfrågor. Vi hjälptes därmed åt, då vi båda ju kände frågorna väl 
och kunde komplettera varandra. Att detta tillvägagångssätt kan vara positivt, hävdas av 
Thomson (2010) samtidigt som det ju innebär ett visst övertag gentemot informanten att vara två 
intervjuare (Ibid.). Därför den ena var mer i bakgrunden för att intervjutillfället skulle bli något 
mer jämställd. 
 
Då det gäller resultatet av studien, har vi i görligaste mån försökt ta hänsyn till vår egen 
förförståelse (Thomson, 2010) då resultatet delvis kan påverkas av intervjuarens tidigare 
erfarenheter.  Då vi båda har haft en viss kontakt med palliativ vård tidigare, har vi försökt 
minimera vår påverkan genom att gemensamt diskutera de svar vi har fått och den eventuella 
påverkan vår förförståelse har haft på tolkningen av dessa. 
 
En gemensam analys av intervjuerna gjordes, detta för att höja såväl trovärdigheten som 
tillförlitligheten, då eventuella feltolkningar såväl som risken för att inte tolka materialet från 
samma utgångspunkt därmed minimerades (Ibid.). Vidare bearbetades materialet grundligt vad 
det gäller gemensamma meningsbärande enheter, samt av att analysernas alla kategorier 
bearbetades gemensamt. Båda dessa tillvägagångssätt anses höja trovärdigheten (Ibid.). I 
materialet förekommer en relativt stor skillnad i intervjuernas längd, mest beroende på 
informanternas olika förmåga att fritt berätta. Detta anser vi inte har påverkat kvaliteten negativt 
i intervjuerna, då de kortaste intervjuerna nästan kan ses som ett koncentrat av de längsta. 
 
Vi upplevde det som stimulerande att vara två som genomförde studien. Våra diskussioner 
gav oss en bredare syn och delvis en ny synvinkel på sjuksköterskans stödjande roll inom den 
palliativ vård med fokus på närståendes behov. 
 
Resultatdiskussion 
Benzein, Hagberg och Saveman (2013) belyser familjefokuserad omvårdnads viktiga aspekter. 
Relationen mellan närstående, patient och sjuksköterska ska vara icke-hierarkiskt, vilket alltså 
betyder att alla inblandade ska anses vara jämbördiga och därmed lika viktiga i vården av den 
sjuke. Relationen ska kännetecknas av ömsesidighet, att sjuksköterskans kompetens vävs 
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samman med de närståendes kunskap om den sjuke i vården av densamme. Detta bland annat 
genom att sjuksköterskan försöker att överge sitt övertag som expert. Både sjuksköterskan och 
familjen har en specialiserad kunskap om hur de tycker hälsa ska bevaras och problem med hälsa 
ska lösas. Att ta hänsyn till detta innebär att det blir ett gemensamt ansvar för de beslut för det 
som sker i omvårdnadsrelationen. Såväl familj som sjuksköterska tar med sig styrkor och 
resurser i relationen. Detta bygger dels på sjuksköterskans personliga egenskaper, men måste 
framförallt präglas av ett professionellt förhållningssätt hur man använder ett systemiskt sätt att 
arbeta med familjen, men också att reflektera, att återknyta till sig själv. Sjuksköterskan ska 
återkoppla till familjen vad det gäller möten och dialoger. Denna återkoppling gäller såväl till 
familjen, som inom vårdsystemet, vilket kräver någon form av systematisk utvärdering, 
reflektion för en fortsatt familjecentrerad omvårdnad. 
 
I vår studie fann vi en god överensstämmelse med ovan nämnda kriterier. Resultatet i vår studie 
visar att sjuksköterskor upplevde att de hade behov av mellanmänsklig, icke-hierarkiskt relation 
med närstående för att ska kunna stödja dem. Det stämmer således med kriterierna beskrivna av 
Benzein, Hagberg och Savemans (2013). Informanterna uttryckte dock att relationsskapandet var 
mycket individuellt. Att få en bra första kontakt var viktigt och att sedan skapa en relation 
underlättades om sjuksköterskan och närstående fick många tillfällen att träffas. Positivt för 
relationen var också om sjuksköterskan och närstående trivdes med varandra och om 
sjuksköterskan förstod de närståendes behov. 
 
Allvarliga händelser, exempelvis en obotlig sjukdom hos en av familjemedlemmarna som ofta 
kräver palliativ vård, kommer att påverka alla familjemedlemmar och ofta uppstår en kris i 
familjen. Effekterna hos de närstående kan vara nedstämdhet, stress eller depression. Närstående 
står inför ett hot om en stor förlust, och flesta upplevde sorgen redan under sjukdomsförloppet. I 
vårt resultat framkom tydligt att informanterna upplevde att de hade en viktig känslomässig 
stödjande roll med fokus på närståendes behov. När närstående var ledsna fanns behov av att få 
kontakt med sjuksköterskan för att få samtala om upplevelser om situation till följd av sjukdom. I 
den situationen behövde de närstående få stöd och bekräftelse. Sjuksköterskorna försökte stödja 
närstående efter deras behov, finnas till för dem, ge extra stöd i svåra situationer samt praktiskt 
stöd. Sjuksköterskornas agerande kan bidra till att minska det lidande som närstående kan 
uppleva i den svåra vårdsituationen. Sjuksköterskan stödjer de närstående känslomässigt genom 
sin närvaro, där bland annat omtanke och empatifrämjande åtgärder verkar vara de viktigaste 
ingredienserna i relationen med de närstående. Liknande resultat framkommer i Robinson, Pesut 
och Bottorff (2012) studien som visar närståendens behov av att få hjälp och känslomässigt stöd 
av vårdpersonalen. 
 
Informanterna i vår studie upplevde att närstående var i behov av anpassad information. 
Närstående fick bestämma själv i vilken utsträckning de ville bli informerade och kontaktade när 
något händer. Det är ofta uppskattat att fråga hur den närstående har det, hur de klarar av 
situationen. Vi kommit fram i vårt resultat att information är för många närstående ett bra sätt att 
börja hantera den svara situationen. Att få veta mer om sjukdom, behandlingsmetoder och 
prognos kan ge en känsla av trygghet. Detta stämmer till viss del överens med Gramling et al. 
(2013) studie som visar en uppfattning om prognosinformation som underlättar för närstående att 
hantera vårdsituationen. Sjuksköterskor är då viktiga källor till korrekt och relevant information. 
Detta i form av brytpunktssamtal, efterlevandesamtal och att genom samtal med sjuksköterska 
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vara uppdaterad om patientens tillstånd och vidare planer för vården. Resultat av denna studie är 
att information är oerhört viktigt för närstående för att kunna börja bearbeta och förstå allvaret i 
den sjukes situation, samtidigt som ett uppföljande av given vård är viktig såväl för de 
efterlevande som de vårdgivande.  

För att tillfredställa närståendes behov försökte informanterna bemöta närstående individuellt. 
Robinson, Pesut och Bottorff (2012) studie bekräftar att närstående har behov av information och 
stöd men att detta inte uppmärksammas tillräckligt av vårdpersonalen. I motsats till detta visat 
vårt resultat att informanterna var uppmärksamma och försökte bemöta närståendes behov. Flesta 
sjuksköterskor upplevde att närstående i stort sätt var nöjda med vården vilket kan vara ett tydligt 
bevis på att behoven till stor del blev uppfyllda. Sjuksköterskorna önskade dock mer tid för samtal 
och ostörda platser där samtal med de närstående kunde föras. De efterfrågade dessutom mer 
handledning angående denna del av sitt arbete.  
 
 I vår studies resultat framkommer att hinder i relationen var tysta närstående, otillräcklighet i 
bemötandet av närstående behov, sjukhusmiljön i sig, förnekelse av allvaret i situationen samt 
tidbrist. Detta stämmer till viss del överens med Namba et al. (2007) studie där brist på information, 
kommunikation, tid och stöd i den palliativa vården kan orsaka lidande hos närstående I vårt resultat 
framkom tydligt att sjuksköterskorna upplevde att de hade en viktig informationsroll i relationen med 
närstående. Kommunikationen var central i relationen, och sjuksköterskorna försökte ta sig tid att 
prata med och lyssna på närstående. 
 
Det var mycket viktigt att kommunicera med närstående, bland annat för att få information om 
patienten, för att kunna kontakta närstående vid försämring av patientens tillstånd samt att kunna 
stämma av med närstående angående viktiga medicinska åtgärder. Resultatet i vår studie visar att 
ärlighet och öppenhet i kommunikationen främjade relationer. Engagemang hos de närstående, 
förtroende för personalen och att alla trivdes med varandra främjade i relationen. Detta stämmer 
överens med Funk, Stajduhar och Purkis (2011) studie som bekräftar att det finns faktorer som 
underlättar interaktionen med närstående som exempelvis familjemedlemmarnas eget deltagande 
i patientens vård, närståendes rätt att bestämma och vårdpersonalens vilja att hjälpa efter 
närståendes behov. Familjemedlemmar spenderar oftast mycket tid på vårdavdelning 
tillsammans med patienten vid sjukdom och de kan vara kapabla att bli aktiv i omvårdnaden 
samt i beslut rörande planering av vård.  
 
Med hjälp av sin kunskap av sjukdom kan sjuksköterskan hjälpa familjen att hantera ohälsa. 
Vikten av detta betonas också av Benzein, Hagberg och Saveman (2013) att sjuksköterskor och 
närstående har en specialiserad kompetens hur hälsoproblem ska hanteras. De flesta av de 
intervjuade sjuksköterskorna ansåg alltså att det var viktig med att de närstående tog del av 
vården av den sjuke. De uttryckte det på lite olika sätt, bland annat genom att såväl peka på att 
det ju är de närståendes förmåga och närhet till den sjuke som avgör graden av involvering, men 
också att det för sjuksköterskor och övrig personal enbart kan vara positivt med en viss 
avlastning, samtidigt som det givetvis även innebär en ökad trygghet för patienten. 
 
Vår studies visar att det finns kulturella olikheter i mötet med närstående. Informanterna 
uttryckte att det kunde vara svårt att acceptera skillnaderna, men att det var viktigt att ha i åtanke 
att det beror på olika kulturella traditioner, något som på sikt kan vara positivt, även för 
vårdpersonalen. Eftersom det ibland är en kontakt med en främmande kultur, fanns det mindre 
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kunskap hos sjuksköterskan om hur närstående tänker, känner och vill ha en vård anpassad efter 
den sjukes intentioner. Cioffi (2006) studie belyste att de närstående från andra kulturer ibland 
agerar som en enda beslutsfattare för patientens situation, de översätter vid språksvårigheter och 
hjälper tillräckligt mycket till i det praktiska arbetet runt patientens vård. Det finns likheter 
mellan Cioffis (2006) studie och vår studie vad gäller närståendes agerande i vårdsituationen och 
att språket kan utgöra ett hinder i relationen mellan närstående från andra kulturer och 
sjuksköterskan. 
 
Vårt resultat visat att informanterna ser familjen som en resurs och försökte att förstå 
familjemedlemmarnas tidigare erfarenheter och styrkor, och därmed göra dem delaktiga i vården 
av den sjuke. Närståendes roll i patientens sjukdom och vikten av att ta hänsyn till inte enbart 
patientens behov och önskningar, utan också låta såväl familjen vårda den sjuke, som att stödja 
och informera densamme, visade att de intervjuade sjuksköterskorna hade en stor förståelse för 
denna problematik. Det överensstämmer med kriterierna beskrivna i Benzein, Hagberg och 
Saveman (2013) bokkapitel där det bedöms som viktigt att både vårdpersonal och närstående tar 
med sig styrkor och resurser till relationsskapandet.  
 
Milberg och Strang (2007) visar att bra relationer baseras på förmågan att lyssna och förstå. 
Sjuksköterskan bör vara övertygad att närstående kan klara av situationen och att de är beredda 
på att hjälpa till att vårda sin sjuke familjemedlem då det ibland kan vara väldigt krävande. 
Sjuksköterskor med en opartisk hållning kan betraktas som en nyckelresurs för närstående utifrån 
sin helhetssyn i omvårdnaden och med möjlighet att respektera alla familjemedlemmars åsikter.  
 

SLUTSATS 
 

Bön för människor som arbetar bland sjuka 
     Herre, gör mig till ett redskap för din hälsa. 
     Låt mig bringa bot, där sjukdom råder. 
     Låt mig bringa hjälp, där skada skett. 
     Låt mig bringa lindring, där lidande råder. 
     Låt mig bringa tröst, där sorg råder. 
     Låt mig bringa hopp, där förtvivlan råder. 
     Låt mig bringa accepterande och frid, där döden drabbar. 
 
      Franciskus Bön 
 
Mellanmänskliga relationer inom vården baseras på en familjefokuserad omvårdnad där varje 
individ ses som unik. Upplevelserna av förlust bidrar till närståendes känslomässiga 
påfrestningar. Endast när sjuksköterskan har förmåga att skapa och hantera en mellanmänsklig, 
icke-hierarkisk relation till de närstående, där båda parter ser varandra som unika varelser, har 
sjuksköterskan förmåga att stödja de närstående i sin sorg över patientens sjukdom. Icke – 
hierarkiska relationer präglas av anpassad information, anpassat bemötande, ömsesidighet. Alla 
inblandade ska anses vara jämbördiga och därmed lika viktiga i vården av den sjuke. 
 
Vikten av att vara en länk mellan läkare och närstående just inom palliativ vård, visades tydligt i 
denna studie, där medverkan i brytpunktssamtalet ansågs som mycket väsentligt, då detta samtal 
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är början till den palliativa vården och därmed av mycket stor betydelse för de närståendes 
förståelse av fortsatt behandling. De nyss införda efterlevandesamtalen ansågs också ge en 
förbättrad bild av såväl omvårdnaden av den sjuke, men i detta sammanhang också en viktig 
information om hur de närstående har upplevt kommunikationen med sjuksköterska. Vi anser att 
forskning efterfrågas starkt inom detta område för att förbättra den palliativa vården. 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

Ålder  

Kön   

 
1. Hur lång erfarenhet har du som sjuksköterska inom den palliativa vården? Har du 
specifika kunskaper för att kunna arbeta inom palliativ vård? 
 
 
2. Förbereder du dig på något sätt innan det första mötet med närstående?  
Vad gör du då? Hur gör du det? Varför? Vad är syftet med det? Kan du ge ett konkret exempel? 
 
 
3. Vad hjälper dig att skapa en relation med närstående? Upplever du att närstående behöver 
din närvaro och/eller hjälp? Varför eller Varför inte?  Upplever du att närstående känner sig 
trygga med dig och avdelningen? Varför eller Varför inte? Kan du ge ett specifikt 
exempel? 
 
 
4a. Finns det något som underlättar situationen för närstående? Är det viktigt att prata med 
närstående? Hur ofta samtalar du med närstående? Vilken betydelse har den närståendes 
kroppsspråk för dig när du samtalar med dem? 
 
4b.  Är det annars viktigt med information till närstående? Vilken information är speciellt 
viktig och relevant? Och i vilka situationer? 
 
 
5. Vilket stöd kan du ge till närstående?  Konkreta handlingar? Speciella situationer?  
 
 
6. I vilken utsträckning kan du som sjuksköterskan ge känslomässigt stöd till närstående? I 
vilka situationer är detta speciellt viktigt? 
 

7. Finns det något övrigt som du tycker att vi har glömt att fråga? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 s. 1(2) 
 

 
Information om en intervjustudie kring ”Sjuksköterskors stödjande roll i palliativ vård 
med fokus på de närståendes behov” 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie kring ovanstående ämne 
 
Vi är två studenter i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet vid Linneuniversitet. Under våren 
2013 kommer vi att skriva vår kandidatuppsats. Syftet med kommande studie är att belysa 
sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom den palliativa vården med fokus på närståendes 
behov. Studien kommer att poängtera sjuksköterskans viktiga stödjande roll till närstående för att 
skapa en balanserad omvårdnad i livets slutskede och att belysa relationer mellan sjuksköterskor 
och närstående till svårt sjuka patienter inom den palliativa vården.  
 
Studien kommer att genomföras utifrån en kvalitativ metod och kommer utföras som en 
intervjustudie. Kvalitativa studier fokuserar på upplevelser och erfarenheter. 
 
Vi önskar därför att få genomföra en intervju med Dig som arbetar i den palliativa vården. 
Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi och vår 
handledare kommer att ha tillgång till detta material, inspelningarna och transkriberade 
materialet kommer att förstöras efter att intervjun har blivit utskriven och materialet 
färdiganalyserats. Varje intervju kommer att spelas in på en bandspelare och kommer att vara 
omkring 50-60 minuter i längd, innehållande svar på ett tiotal frågor. Intervju kommer att ha 
karaktär av ett samtal där Du fritt får uttrycka dina upplevelser kring studiens område. Tid och 
plats för intervjuerna väljer Du själv men kommer att ske på arbetstid om så tillåtes.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 
motivera varför (utan konsekvenser) 
 
Vi ser fram emot ert deltagande i vår studie.  
 
Har du några frågor kontakta någon av nedanstående: 
 
Julia Jastrebova, mobil 0768332680  Tatiana Dahlström, mobil 0707769465 
Student     Student 
 
Handledare vid Linneuniversitet, Stig Wenneberg, lektor. Telefon: 0470-70 82 09 
 
Vid frågor eller synpunkter kan vi nås via mail: jj222ed@student.lnu.se 
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Samtyckesblankett 
 
Jag har tagit del av informationen om Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård med fokus på 
de närståendes behov 
 
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 
som helst utan att ange någon orsak. 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. Detta 
material kommer att behandlas som konfidentiellt och kommer att förstöras när studien är färdig. 
 
Underskrift av informant 
 
_______________________________ 
Ort, datum 
 
________________________________ 
Underskrift 
 
__________________________________ 
Telefonnummer 
 
Underskrift av student 
_______________________________ 
Ort, datum 
 
________________________________ 
Underskrift 
 
________________________________ 
Telefonnummer 

 

 

 

 

’ 
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Ansökan om tillstånd att genomföra planerad intervjustudie: Sjuk- 
sköterskors stödjande roll i palliativ vård med fokus på de närståendes behov 
 
Vi är två studenter i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet vid Linneuniversitet. Under våren 
2013 kommer vi att skriva vår kandidatuppsats. Syftet med kommande studie är att beskriva 
sjuksköterskor upplevelser vid omvårdnaden av patienter och närstående i livets slutskede. 
Studien kommer att poängtera sjuksköterskans viktiga stödjande roll till närstående för att skapa 
en balanserad omvårdnad i livets slutskede och att belysa relationer mellan sjuksköterskor och 
närstående till svårt sjuka patienter inom den palliativa vården.  
 
Studien kommer att genomföras utifrån en kvalitativ metod och kommer presenteras som en 
intervjustudie. Kvalitativa studier fokuserar på upplevelser och erfarenheter, i detta fallet 
sjuksköterskornas upplevelser. 
 
För att kunna genomföra vårt kommande arbete planerar vi att intervjua fem legitimerade 
sjuksköterskor från Er arbetsplats, både kvinnor och män, med minst ett års erfarenhet av att 
arbeta inom den palliativa vården. 
 
Informanterna kommer bli informerade om att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas 
när som helst utan att ange någon anledning. Intervjumaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att endast vi och vår handledare kommer att ha tillgång till dem. 
Varje intervju kommer att spelas in på en bandspelare och kommer att vara omkring 50-60 
minuter i längd innehållande svar på ett tiotal frågor. Tid och plats för intervjuerna väljer 
sjuksköterskorna själva, men kommer att ske på arbetstid om så tillåtes. Inspelningarna och 
transkriberade materialet kommer att förstöras efter att intervjun har blivit utskriven, materialet 
färdiganalyserat och kandidatexamen godkänd. 
 
Innan studien påbörjas ska en blankett för etisk egengranskning från Akademi sydost 
Etikprövningskommitté gås igenom för att säkerställa studien genomförs på ett så bra etiskt sätt 
som möjligt. 
 
Vi är mycket tacksamma om vi får genomföra en del av denna studie hos Er, och för att göra 
detta behöver vi Ditt samtycke. Vi skulle också uppskatta om Du förmedla information om 
studien till Era anställda sjuksköterskor om medgivande till denna studie ges. Se 
informationsblad till informanter.  
 
Har du några frågor kontakta någon av nedanstående: 
 
Julia Jastrebova, mobil 0768332680  Tatiana Dahlström, mobil 0707769465 
Student     Student 
 
Handledare vid Linneuniversitet, Stig Wenneberg, lektor. Telefon: 0470-70 82 09 
Vid frågor eller synpunkter kan vi nås via mail: jj222ed@student.lnu.se 
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Blankett för medgivande av ansvarig chef 

 
 
 
Er anhållan 
� Medgives 
� Medgives ej 
 
_____________________ _____________________ 
Ort Datum 
 
_________________________________________________ 
Underskrift 
 
_________________________________________________ 
Namnförtydligande och titel 
 
_________________________________________________ 
Verksamhetsområde 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


