
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Vårdvetenskap 

Sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till anhöriga inom 
palliativ hemsjukvård 

Författare Handledare
Nina Englund Birgitta Edlund

Examinator
Barbro Wadensten 

 
Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Ht 2009



SAMMANFATTNING

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till anhöriga till patienter 

inom palliativ hemsjukvård.

Designen var deskriptiv med en kvalitativ ansats. Informanterna var strategiskt utvalda och bestod 

av fem sjuksköterskor som arbetade i ett palliativt hemsjukvårdsteam i Upplands län. 

Bandinspelade personliga intervjuer analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

Sjuksköterskorna upplevde att deras arbete kändes meningsfullt och utvecklande. Att arbeta i team 

var en mycket positiv aspekt. De svårigheter som framkom handlade om att anpassa sig efter olika 

situationer. Sjuksköterskorna gav stöd till anhöriga främst genom att kommunicera och samtala, 

samt förmedla trygghet. Det var viktigt att även både verbalt och praktiskt visa anhöriga att det 

fanns tid även för detta.

Eftersom det blir allt vanligare med palliativ vård i hemmet och den inte kan ske utan de anhörigas 

insats är det mycket viktigt att utveckla och optimera sjuksköterskans stöd till dem. Denna studie 

kan ge en insikt i de problem som finns i anhörigstödet, men även ge en insikt om de 

organisatoriska och personella insatser som fungerar.

Nyckelord: Palliativ vård, Hemsjukvård, Vårdare - familjerelationer, Sjuksköterskor



ABSTRACT
The aim of this study was to investigate nurses' experiences in supporting next of kin to patients in 

palliative home care.  

The design was descriptive with a qualitative approach. The informants were strategically selected 

and consisted of five nurses, working in a palliative home care team in Uppland, in Sweden. Tape-

recorded personal interviews were analysed with a qualitative content analysis.

The nurses experienced that their work felt meaningful and developing. To work in a team was a 

very positive aspect. Difficulties that appeard involved adjusting to different situations. The nurses 

supported next of kin mainly by communicating and conversing, and mediating safety. It was 

important to as well both verbally and practically show next of kin that there was also time for this.

Since palliative care in the home is getting more common, and since it cannot happen without the 

effort of next of kin, it is very important to develop and optimize the nurses' support to them. This 

studie can give insight in the problems that exist in this support, but also give insight about the 

organizational and personal achievements that work.

Keywords: Palliative care, Home care service, Professional - family relations, Nurses
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INLEDNING

Palliativ vård

Med palliativ vård menas en medicinsk behandling och omvårdnad inriktad på symtomlindring och 

annat som kan förbättra den sjukes livskvalitet, men som inte förväntas påverka förloppet av 

sjukdomen. Vården ska erbjuda patienten stöd för att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt fram 

till döden (Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV], 2008). Detta är alltså en aktiv helhetsvård 

och en viktig vårdfilosofi, vars syfte är att förbättra livskvalitet för patienter i livets slutskede, när 

bot inte längre är möjlig. I Riksdagens beslut om riktlinjer för prioriteringsordningen inom hälso- 

och sjukvård  framgår att palliativ vård prioriteras lika högt som akuta livshotande sjukdomar. Den 

palliativa vården syftar förutom till att lindra smärta och andra symtom hos patienten, även till att 

erbjuda emotionellt, socialt och andligt stöd för både patient och anhöriga. Den bygger på ett 

förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av 

problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom (Beck-Friis & Strang, 2000; NRVP, 2008; 

Sektionen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad [SFPO] & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2008). Palliativ vård är därför ett mycket brett och komplicerat område (Beck-Friis & Strang, 2000; 

Wallerstedt & Andershed, 2007), som dessutom är en relativt ny disciplin (Georges & Grypdonck, 

2002).

De senaste åren har det både i Sverige och i andra länder blivit allt vanligare att den palliativa 

vården sker i hemmet, (Rivera Jr., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). Detta beror bland annat 

på sjukvårdens allt mer ansträngda budget, som leder till färre sängplatser. Hemsjukvården är heller 

inte lika ekonomiskt tyngande för sjukvården. Något annat som spelar in är kulturella uppfattningar 

om familjerollen (Brobäck & Berterö, 2003).  Den palliativa sjukvården i hemmet är mer komplex, 

eftersom den inkluderar den avancerade medicinska sjukvård som patienter i palliativt skede är i 

behov av när de önskar att få vårdas i hemmet eller i annat enskilt boende (Landstinget i Uppsala 

Län, 2008). Hemmet är i vanliga fall inte utrustat för avancerad medicinsk vård. För att möjliggöra 

patientens vilja krävs då dels mycket utrustning och tekniska hjälpmedel, dels att ett komplett team 

av sjukvårdspersonal kommer hem till patienten i det enskilda hemmet och vårdar denne. Ett 

sjukvårdsteam består alltid av sjuksköterskor och läkare, men även andra yrkeskategorier som 

kurator och sjukgymnast är med sina specifika kompetenser viktiga medlemmar i teamet. 

Sjukvårdsteamet ska se till att patient och närstående känner sig trygga och kan få hjälp vilken tid 

som helst på dygnet (Brobäck & Berterö, 2003; NRPV, 2008).

1



Anhörigas behov och situation

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, ska den palliativa vården inkludera inte bara patienten 

utan även de anhöriga. Vården ska erbjuda organiserat stöd för att hjälpa de anhöriga under 

patientens sjukdom och efter dödsfallet. Det ska också finnas möjlighet till stödjande och 

rådgivande samtal för de anhöriga (NRVP, 2008). Brobäck och Berterö (2003) skriver i sin studie 

om anhörigvårdare inom palliativ vård att om den palliativa hemsjukvården ska vara etiskt 

försvarbar ska den vara frivillig från de anhörigas sida, samt utformas så att de får olika former av 

stöd på vägen.

Det kan vara lätt att enbart se anhöriga som ett stöd för patienten och någon som avlastar 

sjukvården, men deras behov kan ofta bli större än patientens (Higginson, Wade & McCarthy, 1990; 

Towers, MacDonald & Wallace, 2003). En anhörig inom den palliativa vården är oftast en person i 

kris, därför är det viktigt  att stödja de anhöriga, för att undvika att också de blir patienter (Beck-

Friis & Strang, 2000). Stöd har även i en studie setts kunna minska anhörigas stressupplevelser av 

den sjukes situation, varvid de anhöriga kan må och fungera bättre (Mackenzie, Smith, Hasher, 

Leach & Behl, 2007).  Familjen har oftast en central och viktig roll för patienten, varför patienten 

kan må bättre om de anhöriga mår bättre och kan ge sitt stöd och sin omsorg till patienten (Austin, 

Luker, Caress & Hallett, 2000).

Simon, Kumar och Kendrick (2002) skriver att sjuksköterskor utbildas till ett mer holistiskt synsätt 

än medicinskt utbildade, till exempel läkare, vilket uppmuntrar till ett vidare synsätt som erkänner 

anhörigas behov och ger ett anhörigperspektiv. Detta torde göra sjuksköterskan mycket lämpad att 

ge anhöriga stöd. Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” beskriver 

också hur sjuksköterskans arbete ska genomsyras av helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, samt 

att sjuksköterskan också ska ge stöd och vägledning till patient och/eller anhöriga för att möjliggöra 

optimal delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2005).

Sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa hemsjukvården bör även kunna identifiera de 

anhörigas reaktioner före, under och efter döden (SFOP & SSF, 2008). Den första krisreaktionen 

hos den anhörige är chock, som följs av en reaktionsfas med starka känslor. Därefter följer en 

bearbetningsfas, där mer eller mindre starka känslor kommer och går. Anhöriga kan lätt drabbas av 

fördröjda krisreaktioner, eftersom den första tiden går till att stödja patienten. Därför är det också 

viktigt att de anhöriga får stöd även efter patientens bortgång. Den anhörige förnekar lätt sina egna 

behov, vilket kan leda till utbrändhet, labilitet och sorg först efter flera månader eller år. Det är 

dessutom inte ovanligt att den anhörige får skuldkänslor för sina  krisreaktioner (Beck-Friis & 
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Strang, 2000; Brobäck & Berterö, 2003). Studier har också visat att många av de som vårdar sina 

anhöriga lider av depression, som kan leda till för tidig död (Rivera Jr., 2009).

Stöd och hjälp till anhöriga

Det kan vara svårt för sjuksköterskan att veta hur de anhöriga ska bemötas och stödjas, eftersom de 

är en varierad grupp. För att skräddarsy stöd till en anhörig krävs en grundlig utvärdering av 

personens behov, vilket kräver tid och resurser (Simon, Kumar & Kendrick, 2002). Wallerstedt och 

Andershed (2007) har visat att det första och viktigaste steget är att etablera en bra kontakt med den 

anhörige. Vårdandet av patienter blir också mycket svårare om anhöriga inte vill, eller kan, vara 

delaktiga i vården. Därför är det viktigt att etablera en tidig kontakt med familjen, inte enbart för att 

bedöma den sjukes behov, utan även de anhörigas behov (Austin et al., 2000). Stödet kan också 

handla om att investera i relationen med de anhöriga, så att de känner sig trygga och säkra i att 

vårda (Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006). Anhöriga värderar sjuksköterskans tillgänglighet 

som en av de viktigaste aspekterna i sitt stöd från sjukvården (Grande, Farquhar, Barclay & Todd, 

2004).

Information kan fungera som en ytterligare form av stöd (Kirk, Kirk & Kristjanson, 2004). 

Anhöriga känner sig ofta i behov av mer information för att minska sin oro och ångest angående 

den sjukes tillstånd (Towers et al., 2003), en oro som också tas upp av patienter och anhöriga som 

ett av de mest centrala problemen (Higginson et al., 1990). Information som stöd möjliggör för 

anhöriga att bli mer delaktiga i vården (Towers et al., 2003). Anhörigvårdare uttryckte i Brobäck 

och Berterös (2003) studie att de kände sig värdelösa och hjälplösa när de inte fick lära sig vad de 

skulle göra. De ville också uppfattas och erkännas som en del i vårdteamet. Andra former av stöd 

som anhöriga finner viktiga är aktivt lyssnande, tolerans, att sjuksköterskan visar att hon har tid, 

samt uppföljning efter patientens bortgång (Beck-Friis & Strang, 2000).

Ett annat viktigt stödjande beteende för en palliativ sjuksköterska är att vara den förmedlande 

länken mellan patient och/eller anhörig och läkare och andra formella vårdgivare (Beck-Friis & 

Strang, 2000; Stoltz et al., 2006). Beck-Friis och Strang (2000) skriver i sin bok, Palliativ medicin, 

att sjuksköterskan ska ge sitt stöd till de anhöriga genom medmänsklighet, empati, information och 

samtal. Det är också viktigt att ta tag i och hjälpa till med konfliktlösning, både mellan patient och 

anhöriga och sinsemellan de anhöriga. Detta beskriver även Stoltz, Lindholm, Udén och Willman 

(2006) i sin studie av sjuksköterskors uppfattning om vad det innebär att vara ett stöd för 

anhörigvårdare i den palliativa hemsjukvården. Deras upplevelse var att de skulle prata med 

anhörigvårdaren, vara närvarande, uppmuntra och berömma, samt ha en respektfull attityd. Efter 
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patientens död bör uppföljning ske, så att de anhöriga får möjlighet att ställa frågor och formulera 

sina känslor.

Sjuksköterskans upplevelse

Sjuksköterskor som jobbar med palliativ vård kan ha ett större behov av mental kontroll jämfört 

med andra sjuksköterskor, bland annat eftersom de har att göra med allvarliga sjukdomar utan bot, 

kommer väldigt nära patientens familj och exponeras för deras lidande (de Carvalho, Muller, de 

Carvalho & de Souza Melo, 2005; Rodrigues & Chaves, 2008). En svårighet med att stödja 

anhöriga och att se till deras behov kan vara att den intensiva kontakten kan upplevas både som 

stressande och uttröttande för sjuksköterskan (Wallerstedt & Andershed, 2007). Dessutom behövs 

tid för att skapa en stödjande relation med den anhörige, tid som sjuksköterskan ofta har brist på 

(Stoltz et al., 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007). Detta kan i sin tur göra att sjuksköterskan intar 

en passiv attityd och inte blir lika känslig för de moraliska problem som kan uppstå i arbetet 

(Georges & Grypdonck, 2002). Bidragande orsaker till stressen kan också vara att anhöriga har för 

höga förväntningar på vården, kommunikationsproblem på grund av språk- och kulturella 

skillnader, anhöriga som inte litar på sjuksköterskan och etiska konflikter (Bégat, Ellefsen & 

Severinsson, 2005; de Carvalho et al., 2005; Georges & Grypdonck, 2002; Towers et al., 2003). 

Andra stressfaktorer kan vara oväntade och nya situationer, otillräcklig förberedelse för den roll de 

har att utföra, interpersonella konflikter, personalbrist och omåttlig arbetsbörda. Alla dessa faktorer 

bör övervägas som potentiella utlösare av utbrändhet (Rodrigues & Chaves, 2008). Att arbeta med 

palliativ vård är också känslomässigt krävande (Faria & Maia, 2007). För att kunna ge god 

omvårdnad måste sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård utveckla bra copingstrategier för 

att hantera stressande känslor och situationer (Bégat et al., 2005; Ekedahl & Wengström, 2006; 

Faria & Maia, 2007). De behöver även få stöd och handledning av till exempel kurator eller 

psykolog (Beck-Friis & Strang, 2000; de Carvalho et al., 2005).

Problemformulering

I Sverige har fokus alltmer förflyttats från intrahospital vård till informell hemsjukvård, speciellt 

palliativ vård, där anhöriga blir allt viktigare som stöd till patienten (Rivera Jr., 2009; Stoltz et al., 

2006). Utan de anhöriga kan patienten inte vårdas hemma. Proot et al. (2003) visar också att dåligt 

stöd eller brist på stöd gör anhörigvårdare mer sårbara för utmattning och utbrändhet, medan bra 

stöd möjliggör för den anhörige att kunna ge patienten bra vård. Därför är stödet till de anhöriga ett 

mycket viktigt område att utforska. Det finns mycket forskning kring just de anhörigas upplevelser, 

mentala och fysiska hälsa och behov i palliativ hemsjukvård. Den forskning som skildrar palliativ 
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vård ur sjuksköterskans synvinkel fokuserar mest på stress och copingstrategier rent allmänt eller på 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Det finns inte många artiklar som tar upp 

sjuksköterskors upplevelser av mötet med de anhöriga inom den palliativa hemsjukvården, eller 

sjuksköterskors uppfattningar om det stöd de ger dem. Därför finner författaren det intressant att 

titta närmare på detta perspektiv, mer specifikt sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till 

anhöriga till patienter inom palliativ hemsjukvård. Med ”upplevelse” menas här något som 

personen varit med om som direkt berörd part och som denne uppfattar och värderar på ett 

känslomässigt plan (Nationalencyklopedin, 2009). En ”anhörig” definierar författaren här som en 

nära vän eller familjemedlem till patienten.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till anhöriga till 

patienter inom palliativ hemsjukvård.

Frågeställningar

• Hur upplever sjuksköterskorna sitt arbete med att ge stöd till de anhöriga?

• Vilka situationer anser sjuksköterskorna vara svåra att hantera?

• Vilka konkreta åtgärder vidtas av sjuksköterskorna för att ge ett bra stöd till de anhöriga?

METOD

Design

Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2004). 

Urval och bortfall

Urval och informanter

Urvalet av informanter var strategiskt och informanterna arbetade vid intervjuernas genomförande i 

ett palliativt hemsjukvårdsteam i Upplands län. Avdelningschefen valde ut lämpliga informanter, 

som hon utifrån studiens syfte visste var lämpliga att intervjua.

 Kriterierna för att delta i studien var att

 vara legitimerad sjuksköterska

 ha minst ett års erfarenhet av palliativ vård inom hemsjukvården

De första åtta som hade tid och tackade ja till att medverka ingår i denna studie. 
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Bortfall

För att minimera bortfallet fick avdelningschefen för sjukvårdsteamet i början av veckan bestämma 

lämpligt datum och tidpunkt för intervjuerna. Inget externt bortfall förekom, eftersom åtta 

informanter tackade ja och genomförde intervjuerna.

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa intervjuer, eftersom sådana intervjuer ger stor 

möjlighet till djupgående information (Polit & Beck, 2004). För att öka möjligheten att uppnå 

informationsmättnad var intervjuerna semistrukturerade med öppna frågor och detaljerade svar 

uppmuntrades (Polit & Beck, 2004). Intervjuguide bifogas, se bilaga 1. Intervjufrågorna utarbetades 

med studiens frågeställningar i åtanke, med hjälp av litteratur om omvårdnadsforskning (Parahoo, 

2006; Polit & Beck, 2004). På grund av resurs- och tidsbrist testades inte intervjufrågorna  innan 

intervjuerna genomfördes. Då en avslappnad informant ofta ger mer detaljerad och personlig 

information gavs varje informant möjlighet att själv bestämma intervjulokal och intervjuerna 

skedde i enrum. Varje intervju beräknades ta högst 60 minuter. Intervjuerna spelades in på band och 

transkriberades därefter ordagrant av författaren.

Tillvägagångssätt

Enhetschefen för sjukvårdsteamet som skulle intervjuas informerades först om studien skriftligen 

(se bilaga 2) och per telefon. Därefter gavs tillstånd till studien. Målet var att intervjua åtta 

legitimerade sjuksköterskor som arbetade med patientnära arbete inom den palliativa 

hemsjukvården. Enhetschefen fick ytterligare skriftlig information (se bilaga 3) att ge till lämpliga 

sjuksköterskor i teamet innan de beslutade om att delta i studien. Lämpliga tidpunkter för intervjuer 

bestämdes i samråd med avdelningschefen per telefon.

Då sjukvårdsteamets arbetsbörda varierar mycket gick det inte att träffa informanterna innan 

intervjutillfället. Detta gjorde att intervjuerna var lite trevande i början. Varje deltagare intervjuades 

en gång och för att informanten skulle känna sig så bekväm som möjligt ägde intervjun rum där 

informanten fann lämpligast. Innan varje intervju informerades informanten åter om intervjuns 

syfte, samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. Därefter genomfördes själva intervjun, som 

skedde med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1).  Intervjuguiden säkerställde att alla relevanta 

frågor kom upp.  Varje intervju pågick så länge som informanten ansåg sig ha något relevant att 

säga om ämnet.  Planen var att intervjua högst två deltagare per dag, men på grund av tidsbrist för 

personalen i sjukvårdsteamet skedde fyra av intervjuerna under en och samma dag. 
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Intervjuerna spelades in med en bandspelare lånad från Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap. Inspelningar och transkriberingar förvarades otillgängligt för obehöriga. Efter 

uppsatsens godkännande och examination kommer dessa att raderas.

Under intervjuns gång försökte författaren ha följande saker i åtanke:

 Att minimera eventuella störande moment genom att ha dörren stängd, mobilen avstängd 

och inga ovidkommande papper eller saker på bordet framför informanten

 Att ställa öppna frågor, för att få så mycket information som möjligt

 Att inte ställa ledande frågor, eftersom detta kan leda till missvisande information

 Att ställa följdfrågor om sådant som inte förstås eller om intressanta aspekter som 

uppkommer. Däremot ska antalet kommentarer och följdfrågor minimeras så mycket som 

möjligt.

 Att inte bidra med personliga åsikter om information som framkommer

 Att ha ett neutralt eller ett något uppmuntrande kroppsspråk gentemot informanten och att 

framförallt inte uppvisa ett negativt, nedsättande kroppsspråk eller en dömande attityd (Polit 

& Beck, 2004).

Då författaren inte hade någon tidigare erfarenhet av att intervjua kunde dessa tankar inte alltid 

efterföljas.

Intervjumaterialet delades till två uppsatser, varpå författaren även bytte handledare. För 

innevarande uppsats studerades fem intervjuer, varav en intervju inte är utförd och transkriberad av 

författaren.

Etiska överväganden

Innan arbetet med intervjuerna startade godkändes studien av berörd enhetschef. Syftet med studien 

var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till anhöriga. Eftersom 

intervjumaterialet kunde innehålla känsliga och/eller privata berättelser och upplevelser, hålls 

deltagarnas identiteter anonyma. Detta informerades om innan varje intervju påbörjades. Författaren 

förklarade också att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde 

avbryta sitt deltagande. Varje informant informerades även om studiens syfte och metod. All denna 

information gavs både skriftligt och muntligt innan intervjun genomfördes och informanten gav sitt 

samtycke innan författaren genomförde intervjun. Inspelningar och transkriberingar har inte visats 

för någon utomstående, eller avdelningschefen, och när studien godkänts och examinerats kommer 
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de att raderas (Codex, 2009).

Dataanalys

Intervjuerna analyserades med innehållsanalys där insamlad data styr strukturen. Analysmetoden 

grundar sig på en artikel om kvalitativ innehållsanalys inom omvårdnadsforskning (Graneheim & 

Lundman, 2004), samt litteratur om omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2004). Efter att varje 

intervju transkriberats så ordagrant som möjligt gick författaren igenom den minst två gånger till 

sammanhängande, för att förvissa sig om att allt transkriberats rätt. Varje transkribering hanterades 

separat (Polit & Beck, 2004). Varje transkriberad intervju lästes sedan igenom i sin helhet flera 

gånger. Därefter lyftes alla meningsbärande enheter, dvs textavsnitt som relaterade till studiens 

frågeställningar, ut och skrevs in i en innehållsanalystabell (figur 1) (Graneheim & Lundman, 

2004).

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori

”Att man ska vara den här containern som 
man vet ju ofta det om folk har fått ösa ur 
sig sin förtvivlan på nån annan så känns det 
bättre för dem.”

Då anhöriga får berätta 
om sin förtvivlan för 
sjuksköterskan känns det 
lättare för dem.

Att lyssna Kommunicera 
och samtala

Stödjande 
handlingar

”Kan ge dem mycket information om själva 
sjukdomen, symtom, olika mediciner som 
dom kan ... ja kan se till att patienten tar i 
vissa situationer och man kan visa dem hur 
man kan göra rent praktiskt.”

Ett stödjande beteende 
kan vara att ge de 
anhöriga mycket 
information om 
sjukdomen, mediciner 
och vad de kan göra rent 
praktiskt för patienten.

Att 
informera

Kommunicera 
och samtala

Stödjande 
handlingar

Figur 1: Översikt av innehållsanalysens olika steg

Enheterna kondenserades sedan till sammanfattande enheter med skriftspråk och abstraherades 

därefter till kortfattade koder. Detta upprepades för samtliga intervjuer. Därefter lästes hela analysen 

så långt igenom och likheter och skillnader jämfördes mellan koderna. Koderna sorterades därpå in 

i subkategorier och därefter kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Detta innebär att 

kategorierna bestämdes utifrån det analyserade materialet, enheterna lades alltså inte in under 

förbestämda kategorier. Den preliminära analysen granskades sedan av författaren med stöd av 

handledaren flera gånger, för att säkerställa ett så tydligt resultat som möjligt, som samtidigt 

svarade på studiens syfte. Under detta granskningsarbete avlägsnades några meningsbärande 

enheter som inte svarade mot studiens frågeställningar, en del underkategorier och kategorier fördes 

samman, en del togs bort helt och några nya skapades. 
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RESULTAT

Intervjuresultaten presenteras i nedanstående text.

Informanterna var kvinnor i åldrarna 42 till 55 år, som hade arbetat som sjuksköterskor i 20 till 33 

år och arbetat inom den palliativa hemsjukvården i 1,5 till 25 år.

Vid dataanalysen framträdde tre kategorier och nio underkategorier (se figur 2). Mot 

frågeställningen ”Hur upplever sjuksköterskorna sitt arbete med att ge stöd till de anhöriga?” svarar 

kategorin ”Meningsfullt”, mot frågeställningen ”Vilka situationer anser sjuksköterskorna vara svåra 

att hantera?” svarar kategorin ”Att anpassa sig till olika situationer” och mot frågeställningen ”Vilka 

konkreta åtgärder vidtas av sjuksköterskorna för att ge ett bra stöd till de anhöriga?” svarar 

kategorin ”Stödjande handlingar”.

Kategori Underkategori
Meningsfullt Anhörigas betydelse

Delat ansvar i teamet
Livserfarenhet och personlig mognad

Att anpassa sig till olika situationer Olika behov av stöd
Oväntade situationer
Att sätta gränser

Stödjande handlingar Att kommunicera och samtala
Att avsätta tid
Att förmedla trygghet

Figur 2: Kategorier och underkategorier

Kategorier och underkategorier presenteras nedan med citat av olika informanters uttalanden.

Meningsfullt

Anhörigas betydelse

Sjuksköterskorna lyfte fram att anhöriga och anhörigstödet kändes viktigt, meningsfullt och unikt 

för hemsjukvården. ”Det är en typ av vård där man ser de anhöriga...” Att det fanns tid för ett 

anhörigperspektiv gav dem också en bättre helhetsbild av vården. ”Vad jag tycker är bra med palliativ vård 

i hemmet det är just att man ... man får helhetsbilden. Man har hela familjen, man har inte bara ... patienten.” En 

sjuksköterska hade valt att jobba med palliativ hemsjukvård för att hon då kunde göra det som hon 

upplevde som viktigt. Hon trodde att detta hjälpte henne att orka med det som var jobbigt med 

arbetet. ”Det är viktigt o meningsfullt tycker jag. Det är det som är det som gör att man ... ja har valt det här jobbet 

och … (att) man klarar av det och så att man kan känna att det är viktigt. ... Kanske det är därför man orkar ändå.”
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Enligt sjuksköterskorna byggde hemsjukvården på att det fanns anhöriga i hemmet som orkade ta 

hand om denne ända till slutet. ”Fanns inte de (anhöriga) så skulle den här personen säkert ligga på sjukhus och 

för att det räcker inte bara med bara oss...” Upplevelsen var att anhörigstödet kunde hjälpa de anhöriga att 

klara av hela denna situation och att de behövde lika mycket stöd som patienten, eller mer. ”...man 

ser att de (anhöriga) behöver lika mycket och mot slutet behöver de nästan mycket mer tid och uppmärksamhet än 

patienten själv. ... För framförallt i hemsjukvården fungerar det inte om anhöriga inte orkar med till slutet.”  

Delat ansvar i teamet

Sjuksköterskorna berättade om sina positiva upplevelser av att arbeta i ett team när de tog hand om 

anhöriga. ”Det är en jättestyrka att vara många.” Sjukvårdsteamet delade på ansvaret att stödja de anhöriga 

och det skapade en trygghet, som gjorde att de orkade med även situationer där de inte lyckades 

tillfredsställa de anhörigas stödbehov. ”Nämen de man ... man många som delar på det här så, även om man inte 

gör den anhörige tillfreds tillslut så orkar vi i alla fall tack vare att man inte står själv i det.”

Sjuksköterskorna upplevde att teammedlemmarna gav varandra stöd i arbetet. De kunde avlasta 

varandra i känslomässigt svåra situationer eller när det inte fungerade med de anhöriga. ”Vi har ju 

väldigt gott stöd i varandra här i teamet så att...Vi ska kunna avlasta varandra om det är ... jobbiga situationer.” Om en 

svår situation oväntat skulle uppstå kände sig sjuksköterskan ändå trygg i att hon alltid kunde ringa 

efter en kollega för att få förstärkning. ”Jag behöver inte ta det här själv varenda dag utan ibland kan man känna 

det (som att) nu åker inte jag dit. Om man har jobbat en hel helg och varit i sådana här konfrontation flera gånger så är 

det jätteskönt när det är måndag och så är det nån annan som säger att 'Jag kan ta det'.” Teamet pratade mycket 

med varandra för att få ur sig det som upplevdes som jobbigt. Därför kunde de lämna svåra 

upplevelser och tankar bakom sig när de lämnade jobbet. ”Därför är det väldigt skönt att när vi kommer in 

till lunch så kan man ju liksom få ur sig det här (jobbiga), så jag behöver liksom aldrig gå hem med det, det gör jag 

inte.”

I stödet till de anhöriga kompletterade personerna i sjukvårdsteamet varandra. ”Så kommer nån annan 

med nya ögon och nya öron som kanske utvecklar en annan vinkel som som inte jag har sett.” Sjuksköterskorna 

nämnde att vid förväntat svåra situationer besökte två personal familjen tillsammans. Då kunde den 

ena ta hand om patienten, medan den andra uppmärksammade den anhörige. Det underlättade 

arbetet, samtidigt som de kände att de hann med allas behov. ”Ja, så man kan åka två ibland om det känns 

jobbigt.” ”Då försöker vi lösa de (svåra) situationerna också genom att åka två kanske ibland till dom här patienterna. 

Då kan ju en ägna sig åt patienten (och) även en ägna sig åt den anhöriga som kanske också har väldigt stora problem.”

Livserfarenhet och personlig mognad

Sjuksköterskorna upplevde att de genom detta arbete hade utvecklats både professionellt och privat. 

Genom erfarenhet erhöll de ett anhörigperspektiv, som gjorde att de brydde sig om de anhöriga mer. 
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De tyckte även att de hade lärt sig att känna igen knepiga situationer och fått handlingskraft att lösa 

dem på ett bra sätt. ”Men jag tycker vi är duktiga på att ... hantera de (svåra) situationerna också. Vi har lärt oss ... 

Vi ser när det ... blir så.” ”Men det är också något man har liksom lärt sig av erfarenhet att, ja, nu är jag en, ni är tre och 

… så får man ju tänka att det här, ja, den ekvationen går inte ihop och ... ta alla i famnen på en gång utan då får man 

göra något vettigt av det.” Erfarenheten sade också att vårdtiden oftast blir kort, vilket en sjuksköterska 

upplevde som underlättande att tänka på i jobbiga situationer.

Det professionella förhållningssättet som behövdes i mötet med de anhöriga var enligt en 

sjuksköterska ett synsätt som kontinuerligt lärdes in genom arbetslivserfarenhet. ”Det professionella 

förhållningssättet det är ju svårt alltså, det är ju ingenting som man kan bara lära sig och sen är man färdig ... Det är ju 

verkligen av erfarenhet som man hittar något sätt att handskas med.” En annan sjuksköterska ansåg istället att 

personlighet, personlig mognad och livserfarenheter var viktigare än arbetslivserfarenhet. ”Det är 

liksom personligheten mycket och att … man vet vad död och liv innebär ... man är, ja, klar med sig själv lite grann 

sådär ... Så att det här med att man jobbat tjugo år ... det är liksom inte självklart att man passar att jobba inom det här, 

utan det kan man vara helt ny sjuksköterska också.”

En sjuksköterska berättade att arbetet gav henne livsmod i privatlivet. ”Sen ger det här jobbet liksom 

livsmod i andra situationer också. Om det till exempel händer något hemskt  i grannskapet så, så backar inte jag.”

Att anpassa sig till olika situationer

Olika behov av stöd

Sjuksköterskorna upplevde en svårighet i att jobba med människor och anpassa sig efter dem. ”Det är 

ju alltid svårt... Eftersom man jobbar med människor så... Man (måste) hela tiden anpassa...” De förklarade att 

stödet till de anhöriga måste individanpassas, eftersom alla är olika, men även anpassas efter deras 

dagliga fysiska och psykiska hälsa. De hade mött anhöriga som mådde så dåligt att de nästan satte 

patienten i skymundan. ”Det finns situationer där där anhöriga kanske är jobbiga, det kan vara att de är 

vårdkrävande ... De tar väldigt mycket tid för att de inte mår så bra. Så då är det nästan som om patienten kommer lite i 

skymundan.” Det kunde också kännas kränkande för de anhöriga om sjuksköterskan felbedömde 

deras stödbehov. ”För det kan ju vara väldigt kränkande för nån anhörig också som känner att de är trygga och 'det 

här klarar vi upp utan så mycket stöd', om jag då klampar in och tror att ni - de behöver all information och så där...”

Det ansågs vara svårast att möta anhöriga som förnekade patientens situation och att se och känna 

det lidande detta orsakade hela familjen. Dessa anhöriga tillät inte patienten att dö och krävde fler 

undersökningar och behandlingar, fast patienten egentligen inte ville eller orkade. ”Det svåraste är när 

man känner, man ser att patienten blir sämre och sämre och anhöriga trots det pratar om... 'Du måste kämpa, du måste...' 

Att det inte är tillåtet att vara sjuk. Att det är inte tillåtet att dö. … Det är svårt att se.”  Tonåriga anhöriga valde 

ibland att dra sig undan från patienten för att undvika det jobbiga. För sjuksköterskan kunde det 

kännas jobbigt att se hur de anhöriga förspillde värdefull tid med sina döende närstående och inte 
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vågade ta till sig stödet de behövde. ”De lever i en värld, en förhoppning att de här inte ska vara fallet, utan det 

här ordnar nog upp sig, det här bli nog bra.”

Andra jobbiga situationer i hemmet var då anhöriga och patienter undvek att prata med varandra för 

att försöka förskona varandra från det jobbiga, eller när de anhöriga ville olika saker och upplevde 

saker olika. ”Och jag tycker också det är svårt när anhöriga o sjuka har svårt att prata med varandra. Eller att de - ja 

oftast är de så mot slutet att dom gärna vill förskona varann ... Att de inte vågar av hänsyn till varandra prata med 

varandra, för det kan man ändå, som utomstående kan man ändå känna av att det är så.”

Sjuksköterskorna upplevde att patientens sjukdomsförlopp påverkade de anhörigas stödbehov. Vid 

ett snabbt sjukdomsförlopp hade de fler frågor och behövde mer stöd och tid. Ett långt 

sjukdomsförlopp kunde å ena sidan göra det svårt för dem att förstå att döden skulle inträffa nu, att 

vården inte kunde bota patienten en gång till. ”Och jag tror också man även om patienter som, som har en lång 

sjukdomstid … Det kan ändå vara väldigt svårt för de anhöriga att förstå eller ta till sig (att) patienten nu verkligen ska 

dö, för man vänjer sig vid ett slags liv då som anhöriga med en sjuk patient...” Å andra sidan hade de haft lång 

tid på sig att förbereda sig och kunde ha kommit in i ett tillstånd av trygghet och acceptans. ”Har de 

haft lång tid att förbereda sig, då har man liksom kommit in i nån slags acceptans oftast och... Då är de oftast ... väldigt 

trygga.”

En sjuksköterska berättade att det ibland var svårt att veta hur de skulle stödja anhöriga då patienten 

dog, eftersom olika anhöriga med olika personlighet eller bakgrund hanterade dödsbeskedet på 

olika sätt. ”Vi svenskar, vi är ganska så tysta, vi sväljer mycket va tills, och lägger i ryggsäcken så att säga, tills den 

blir överfull och spricker då.. Blir det väldigt kaotiskt, när många andra länder och andra nationaliteter, ja… Blir mer 

verbala och uttrycker sig på det sättet då.” Hon ansåg att alla uppvisade någon slags reaktion, men att det 

kunde vara svårt veta hur de egentligen mådde. ”Alla reagerar ju på något sätt, sen om man tycker att den 

reagerar mer bara för att den skriker och gråter än den som inte säger nånting och blir bara tyst, det är... Ja, vad är 

skillnaden?” 

Oväntade situationer

Sjuksköterskorna angav att en svårighet med att ge stöd till de anhöriga var känslan av ovisshet 

inför varje ny situation. Oväntade situationer inträffade ständigt och då måste de snabbt kunna 

prioritera och hitta lösningar. En sådan situation kunde vara då flera personer i hemmet oväntat 

behövde hennes stöd samtidigt, så att hon kände att hon inte räckte till. ”När man kommer ensam då kan 

det vara svårt, det är den anhöriga som öppnar dörren och som kanske är jättefrustrerad över doktorn (som) har ringt 

och meddelat det här beskedet och, ja, vill ju ta all tid, eller mycket tid från mig … Samtidigt som det kan vara en annan 

anhörig som står bakom den där i farstun och gråter hejvilt och som också behöver sitt stöd och sen därinne ligger 

patienten i sängen som också vet om det här och då är man... Ja, de är tre och jag är en … Ja det är i alla fall en situation 

som man inte räcker till i.” Sjuksköterskan kunde heller inte på förhand veta om hon skulle få en bra 

kontakt med de anhöriga eller inte.
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Att sätta gränser

Det ansågs vara viktigt, men svårt, att sätta gränser i det stödjande arbetet med de anhöriga. 

Sjuksköterskorna pratade både om gränser gentemot de anhöriga och sig själva. Vad gällde de 

anhöriga fick sjuksköterskorna inte vara för snälla, även om det kändes lättast. ”...då får vi verkligen 

skärpa oss så att inte vi blir nåt slags obetald hemtjänst...” Sjuksköterskorna upplevde också att de måste se 

upp så att de inte engagerade sig för mycket i en familj, tog något personligt eller identifierade sig 

med en familj. ”Visst man kan bli jättefrustrerad och jätteirriterad ...  Alltså de finns ju de som anklagar ... Att vi gör 

ett dåligt jobb och vi fattar ingenting och, men då får man försöka inte ta det personligt.”  ”Jag kommer hem till en 

familj ... som har en identisk familj på något sätt. … Och jag kan känna att bland kryper sånt där lite för nära liksom och 

man känner det här är jobbigt, det här skulle kunna vara min familj eller mina vänner.” Anhöriguppföljningen efter 

patientens död upplevdes som ett bra avslut för sjuksköterskorna, där även engagemang och ansvar 

måste upphöra. ”...nånstans tar vårt uppdrag slut... Man kan inte följa upp liksom folk på sin fritid …  då håller man 

inte så länge.” ”När de här dör så har jag tio nya liksom som jag ska försöka stötta och hjälpa och sätta mig in i...”

Stödjande handlingar

Att kommunicera och samtala

För sjuksköterskorna var kommunikation och samtal en självklar del av anhörigstödet. Det kunde 

vara att fråga de anhöriga hur de mådde, hur deras vardag såg ut eller vad som bekymrade dem. 
”...det är (kanske) aldrig nån som har ställt den frågan till anhöriga: 'Hur orkar du då?'. Så att många gånger när man 

ställer den frågan så får man tårar till svar...”  Sjuksköterskorna gav även de anhöriga mycket beröm och 

bekräftelse. ”Berömma gör vi mycket. 'Åh, vad du är duktig alltså, om inte du fanns så..' … Att man liksom ja 

verkligen bekräftar och talar om vilket fantastiskt jobb de gör... Det brukar jag försöka att tänka på att tala om att de gör 

ett jättebra jobb och. Det tror jag de behöver höra.”  Stödjande kommunikation kunde också vara att bara 

lyssna, låta dem få ge uttryck för sina känslor och bekräfta dessa. Sjuksköterskorna nämnde att detta 

var viktigt för de anhöriga, eftersom de då kände sig sedda. ”Det tror jag att jag med åren har lärt mig 

liksom att att ibland behöver man inte säga nånting alls men att man lyssnar ändå...”

Olika former av information var också en viktig del av stödet. Sjuksköterskorna gav de anhöriga råd 

om konkreta situationer och informerade om sjukdomar, symtom och behandlingar. De försökte få 

de anhöriga att förstå och acceptera allvaret i patientens situation, för att möjliggöra ett lättare 

sorgearbete för dem. ”Vi försöker ju liksom i det så långt de bara går att att förbereda. ... Alltså vi säger ju aldrig 

'Det här ordnar sig nog ska du se'. ... Man vet ju av erfarenhet att ju bättre förberedd eller insiktsfull man är desto 

mjukare sorgarbete får man.”

De anhöriga kunde delta i sjuksköterskeledda anhöriggrupper, där de både fick mycket information, 

samt möta andra i samma situation. ”Här finns det anhöriggrupper medan patienten finns kvar i livet där de … 
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träffar andra anhöriga i samma situation. ... Då tar man då olika teman, det här med mat och med smärta och med 

behandlingar och man kan prata om det som ska komma, de rent praktiska sakerna...” Sjuksköterskorna erbjöd 

även kuratorssamtal.

Efter patientens död gjordes alltid en anhöriguppföljning, dels för att kontrollera deras mående och 

eventuellt hänvisa dem till andra vårdinstanser, dels för att låta dem gå igenom händelseförloppet 

och ställa frågor. ”Vi följer upp efteråt … om de har frågor, funderingar eller saker som de tyckte var svåra eller att 

de kan diskutera efteråt det som hände under sjukdomstiden.”

Att avsätta tid

Att både verbalt och praktiskt visa att de hade tid för de anhöriga ansåg sjuksköterskorna vara en 

viktig form av stöd. ”Praktiskt och verbalt talar om att man har tid för det. 'Jag har tid sitta med dig.' …  Ofta så är 

det ju så att man behöver ju inte göra så mycket när man kommer, utan bara att man kommer.” Mot slutet upplevdes 

de behöva mer av sjuksköterskans tid och uppmärksamhet än patienten.

Det ansågs även viktigt att ge de anhöriga både egen tid, samt tid att bara umgås med patienten. 
”Man kan se till att de anhöriga i alla fall har tid att vara med den sjuka, så att de inte behöver bekymra sig över 

ekonomin å såna saker.” ”Man försöker fråga och ta rätt på om de har några andra anhöriga om det är en ensam. Att en 

kan få avlösning.” 

Att förmedla trygghet

Sjuksköterskorna berättade att för att klara situationen måste de anhöriga kunna känna sig trygga 

den långa tid de var ensamma med patienten. ”Många timmar är de förstås själva med patienten i hemmet. Och 

det klarar de bara när de vet vad de kan göra o vad de ska göra i ja vissa akuta situationer så där och att de känner att … 

de vågar det, att de inte är rädda, att (de) känner sig trygga.”  En sjuksköterska kände sig tryggare själv om 

familjen hon besökte var trygg. ”Kan vi förmedla en trygghet … och de känner sig trygga med oss då brukar det 

vara väldigt tryggt att åka hem till de här familjerna.” Sjuksköterskorna förmedlade trygghet till dem vid 

varje besök genom kontinuerlig information, uppmuntran, samt försäkran om att vårdpersonal fanns 

tillgänglig för dem dygnet runt. ”De behöver mycket information, stöd och uppmuntran och man ska hela tiden se 

till att de är med på vad som händer och att de är, ja förberett på det som ska komma ... så att de orkar med och känner 

sig trygga...” ”Även när man ska gå sen så säger man ofta nånting typ sådär hör av dig om det är nånting och du vet att 

vi finns och kan bara ringa...”  I vissa situationer kunde trygghet förmedlas genom en kram och en axel 

att gråta mot.
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DISKUSSION

Genom den kvalitativa innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier ur sjuksköterskornas 

upplevelser av att ge stöd till anhöriga inom den palliativa hemsjukvården. De var Meningsfullt, Att 

anpassa sig till olika situationer och Stödjande handlingar. Sjuksköterskorna kände att det var 

viktigt att stödja de anhöriga, eftersom hemsjukvården bygger på dem. De upplevde att de hade ett 

mycket gott stöd i sitt team och att arbetet utvecklade dem både privat och professionellt. Vidare 

framkom att sjuksköterskorna tyckte att det kunde vara svårt att hela tiden anpassa sig efter olika 

situationer och anhöriga. Vikten av att sätta tydliga gränser betonades. Slutligen beskrevs de 

stödjande handlingar som sjuksköterskorna utförde. Det handlade om att kommunicera och samtala, 

avsätta tid, samt förmedla trygghet.

Resultatdiskussion

I kategorin Meningsfullt reflekteras de positiva upplevelser sjuksköterskorna hade av att ge stöd till 

anhöriga. De ansåg att anhörigstödet var viktigt och meningsfullt, eftersom hemsjukvården bygger 

på de anhöriga, vilket speglas i flera tidigare studier (Austin, Luker, Caress & Hallet, 2000; Brobäck 

& Berterö. 2003; Higginson, Wade & McCarthy, 1990; Towers, MacDonald & Wallace, 2003; 

Mackenzie, Smith, Hasher, Leach & Behl, 2007; Rivera Jr., 2009). Bégat, Ellefsen och Severinsson 

(2005) fann att sjuksköterskor som känner meningsfullhet i sitt arbete kan uppleva ökat 

välbefinnande, vilket i föreliggande studie speglas av sjuksköterskan som känner att hon klarar av 

de jobbiga situationerna eftersom hon jobbar med det hon tycker känns viktigt. Sjuksköterskorna 

ansåg att de hade ett anhörigperspektiv. Detta stämmer överens med Simon, Kumar och Kendrick 

(2002), som menar att sjuksköterskor har ett holistiskt synsätt som erkänner de anhörigas behov. 

Denna uppfattning står däremot i konflikt med anhörigas uppfattning i en svensk och en 

nederländsk studie, där de anhöriga ansåg att de inte fick tillräckligt med stöd eller uppmärksamhet 

från sjukvårdspersonalen (Brobäck & Berterö, 2003; Proot et al., 2003). Dessa skilda upplevelser 

kan bero på att sjuksköterskor och anhöriga har olika perspektiv, samt att anhöriga har ett mycket 

stort behov av kontakt med sjuksköterskan.

I föreliggande studie framkom att sjuksköterskorna i sjukvårdsteamet kunde stödja varandra 

professionellt, socialt och emotionellt, något som även Wallerstedt och Andershed (2007) funnit. 

Detta är bra copingstrategier (Ekedahl & Wengström, 2006). I intervjuerna lyftes fram att 

sjuksköterskorna medvetet åkte i par om två till mer krävande situationer, för att kunna ge god 

omvårdnad till både patient och anhöriga. Detta beskrivs även i en annan liknande svensk studie 

(Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006).
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I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde en utveckling både privat och professionellt 

genom sitt stödjande arbete med de anhöriga, vilket stämmer överens med två svenska studier av 

sjuksköterskor inom onkologisk respektive palliativ vård (Ekedahl & Wengström, 2006; Wallerstedt 

& Andershed, 2007).  I föreliggande studie framkom vidare två olika synsätt på hur den 

professionella inställning som behövs i arbetet utvecklas. Enligt en sjuksköterska kom den genom 

arbetslivserfarenhet, medan en annan ansåg att personlighet och livserfarenhet var viktigare. 

Wallerstedt och Andershed skriver att varje möte med patienter och anhöriga ger viktig kunskap och 

erfarenhet att använda både i privatlivet och professionellt. Ekedahl och Wengström (2006) fann en 

möjlig länk mellan förmåga att utveckla copingstrategier och den professionella identiteten. 

Sammantaget kan detta tyda på att både arbetslivserfarenhet, personlighet och livserfarenhet kan 

bidra till formandet av sjuksköterskans professionella identitet.

Under kategorin Att anpassa sig till olika situationer reflekteras de svårigheter sjuksköterskorna 

upplevde i stödet till de anhöriga. Eftersom alla anhöriga var och mådde olika kände 

sjuksköterskorna att de måste anpassa stödet till varje individ, vilket stämmer med Stoltz, 

Lindholm, Udén och Willmans (2006) studie. Svårigheter som togs upp i flera intervjuer i den 

föreliggande studien var då anhöriga inte accepterade och inte tillät att patienten skulle dö och 

därmed både förspillde värdefull tid med patienten, samt ifrågasatte sjukvården. Där fanns det 

etiska dilemmat att välja mellan sjuksköterskans, patientens och den anhöriges uppfattning om vad 

som var bäst för patienten. Georges och Grypdonck (2002) fann att sjuksköterskor inom palliativ 

vård påverkas negativt av etiska problem. Detta kan göra det svårt för sjuksköterskan att skapa en 

bra relation med familjen, något som flera studier visat är en viktig förutsättning för bra anhörigstöd 

(Stoltz et al., 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007). Att se familjen lida och att jobba med anhöriga 

som inte litar på dem upplevdes som jobbigt, vilket även en brasiliansk studie funnit (de Carvalho et 

al., 2005). I Towers, MacDonald och Wallace's (2003) studie kände flera sjuksköterskor att 

allmänheten hade för höga förväntningar på vården. Detta skulle kunna  höra ihop med 

acceptansproblemet ovan. En annan svårighet upplevd i föreliggande studie var anhöriga och 

patienter som försökte att förskona varandra från jobbiga känslor, vilket speglas av Brobäck  och 

Berterö (2003). 

En svårighet som togs upp var anpassning av anhörigstödet då patienten dog. Det framkom att 

personer med olika personligheter eller bakgrund hade olika sorgreaktioner. Ekedahl och 

Wengström (2006) fann att copingstrategier kunde vara individberoende, men de diskuterar även 

möjligheten till coping på olika kulturella nivåer.

Ovisshet inför oväntade situationer upplevdes också som en svårighet, vilket speglas i flera studier 
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(Stoltz et al., 2006; Rodrigues & Chaves, 2008). Rodrigues och Chaves (2008) anser att detta bör 

övervägas som en potentiell utlösare av utbrändhet, men i den föreliggande studien nämner ingen av 

sjuksköterskorna detta.

I intervjuerna betonades vikten av att sätta tydliga gränser både gentemot sjuksköterskan själv och 

de anhöriga, vilket stämmer med flera studier (Ekedahl & Wengström, 2006; Stoltz et al., 2006). 

Ekedahl och Wengström beskriver vidare strategin ”caritas-oblivion” (2006, s. 133), som innebär en 

tillåtelse att glömma tidigare patienter som har dött . Denna strategi beskrevs även i föreliggande 

studie, där sjuksköterskorna upplevde att deras engagemang och ansvar måste upphöra efter 

patientens död för att de skulle kunna orka med att stödja nya familjer.

 I kategorin Stödjande handlingar beskrevs de stödjande handlingar och beteenden som 

sjuksköterskorna upplevde sig använda. En stor del av dessa bestod i att genom kommunikation och 

samtal få den anhörige att känna sig sedd. Detta fann Brobäck och Berterö vara viktigt för de 

anhöriga. Det skedde i föreliggande studie av sjuksköterskorna genom att bland annat lyssna aktivt, 

fråga hur de mådde och bekräfta dem, vilket stämmer överens med Stoltz's et al. (2006) resultat. De 

fann att en del sjuksköterskor ansåg att deras uppmuntran och bekräftelse var meningsfull, eftersom 

det gav de anhöriga ork att fortsätta ta hand om patienten i hemmet. Detta berördes även i 

föreliggande studie. Även Proot et al. (2003) fann att de anhöriga behöver emotionellt stöd för att 

orka med situationen.

Information lyftes också fram som en viktig stödform. Det gällde bland annat information om 

sjukdomar, symtom och behandlingar. Flera studier har funnit att denna information är viktig för 

anhöriga inom både palliativ vård och palliativ hemsjukvård (Austin et al., 2000; Kirk, Kirk & 

Kristjanson, 2004; Brobäck & Berterö, 2003; Grande, Farquhar, Barclay & Todd, 2004; Towers et 

al., 2003). Sjuksköterskorna i föreliggande studie gav även råd i konkreta situationer, vilket 

Brobäck och Berterö fann att anhöriga inom palliativ hemsjukvård ville ha. Däremot upplevde de 

anhöriga i den studien att de var tvungna att specifikt fråga efter information för att få det. Stoltz et 

al. beskriver att sjuksköterskorna försöker få de anhöriga att förstå allvaret i situationen genom att 

vara ärliga och aldrig säga att det nog ska ordna sig. Samma beteende beskrivs av sjuksköterskorna 

i föreliggande studie.

I intervjuerna framkom att de anhöriga erbjöds gruppsamtal, kuratorssamtal, samt följdes upp efter 

patientens död. Dessa stödjande aspekter stämmer med Nationella Rådet för Palliativ Vård's, NRPV, 

(2008) kriterier för god palliativ vård. Även Stoltz et al. speglar detta, men beskriver även att 

sjuksköterskor ska vara den förmedlande länken mellan anhörig och andra formella vårdgivare, 
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något som sjuksköterskorna i föreliggande studie inte berörde.

Sjuksköterskorna visade verbalt och praktiskt att de hade tid för de anhöriga, vilket speglar Stoltz's 

et al. studie. Grande, Farquhar, Barclay och Todd (2004) visar att anhöriga värderar detta som en av 

de viktigaste stödaspekterna från sjukvården. Sjuksköterskorna såg även till att de anhöriga fick 

egen tid, ett stödjande beteende som också beskrivs av Stoltz et al.. Detta var något som de anhöriga 

enligt Brobäck och Berterö hade svårt att få till på egen hand, men behövde för att orka med.

Att förmedla trygghet ansågs vara ett viktigt stödjande beteende, som kan hjälpa den anhörige att 

orka vårda patienten. Detta styrks av flera tidigare studier (Brobäck & Berterö, 2003; Proot et al., 

2003; Stoltz et al., 2006), samt finns beskrivet av NRPV. Trygghet förmedlades genom information, 

uppmuntran, samt försäkran om att vårdpersonal fanns tillgänglig för dem dygnet runt, vilket även 

beskrivs av Stoltz et al. och NRPV.

Metoddiskussion

Den valda metoden för studien var deskriptiv med en kvalitativ ansats. Deskriptiva studier beskriver 

karakteristiska aspekter av ett fenomen och en kvalitativ ansats innebär att studien söker finna 

essensen i det undersökta fenomenet (Polit & Beck, 2004).

Datainsamling skedde genom kvalitativa intervjuer, eftersom sådana intervjuer ger stor möjlighet 

till djupgående information (Polit & Beck, 2004). För att öka möjligheten att uppnå 

informationsmättnad var intervjuerna semistrukturerade med öppna frågor, som utarbetats med 

hjälp av litteratur om omvårdnadsforskning, samt handledaren (Parahoo, 2006; Polit & Beck, 2004). 

På grund av resurs- och tidsbrist testades dock inte intervjufrågorna innan intervjuerna 

genomfördes. Detta skulle ha kunnat ge författaren möjlighet att ställa bättre och fler följdfrågor 

under de första intervjuerna, vilket kunde ha gett ett mer informativt intervjumaterial.

Då författaren saknade tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer har optimal 

informationsmättnad troligtvis inte uppnåtts (Polit & Beck, 2004). Författaren anser ändå att 

materialet har en bra bredd och under den sista intervjun gavs i stort samma information som i de 

tidigare intervjuerna. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum. Bandspelaren som användes för att 

spela in intervjuerna hade en dålig mikrofon, vilket gjorde att vissa informanter fick sitta i en 

onaturlig ställning för att höras på bandet. Detta kan ha gjort att de valde att göra intervjuerna mer 

kortfattade. Dessutom var flera av informanter under tidspress, eftersom intervjuerna skedde under 

arbetstid. Författaren kan i efterhand se att intervjuerna kunde ha genomförts under längre raster 

istället.
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Intervjuerna analyserades med innehållsanalys, som är en kvalitativ analysmetod där insamlad 

information styr strukturen (Graneheim & Lundman, 2004). Detta gjorde att författarens egna 

förutfattade meningar inte styrde analysen. Analysmetoden avser att finna variationer inom det 

undersökta fenomenet och då är det bra med en varierad informantgrupp. Genom strategiskt urval 

uppnåddes en bra variation vad gäller arbetslivserfarenheter bland informanterna, vilket gav bredd 

åt insamlade data. Däremot var alla sjuksköterskor på den berörda enheten kvinnor. Om andra 

möjligheter funnits hade författaren kunnat söka manliga informanter på inom liknande verksamhet 

i länet.

Denna studie genomfördes av en ensam författare, vilket gör att ett mindre antal informanter än 

önskat kunde intervjuas. Författaren har haft en bra kontakt med handledaren och på så sätt haft 

någon att stämma av analyser och tolkningar med.

Polit och Beck (2004) skriver att felkällor aldrig går att utesluta helt, men författaren har vidtagit de 

åtgärder som har funnits tillgängliga för att undvika dem i största möjliga mån. En felkälla som kan 

vara aktuell vid intervjuer är att informanter kan undvika att ta upp sådant som framställer dem i 

sämre dager (Polit & Beck, 2004). Detta kan däremot motvisas till viss del, eftersom samtliga 

intervjuer speglar ungefär samma information. Att informanterna garanterades anonymitet borde 

ytterligare ha minskat denna felkälla.

Det fanns inte många studier som tar upp sjuksköterskors upplevelser av mötet med de anhöriga 

inom den palliativa hemsjukvården, eller sjuksköterskors uppfattningar om det stöd de ger dem. 

Förutom dessa få studier har författaren därför studerat många artiklar som berör liknande områden. 

Studiens trovärdighet är god, eftersom det strategiska urvalet har resulterat i informanter med olika 

erfarenhet av området. Dataanalysen är också granskad flera gånger med stöd av handledaren, för 

att säkerställa att relevant data inte har uteslutits, samt att irrelevant data inte har inkluderats. 

Genom många representativa citat från intervjutranskriberingar visar författaren även på de likheter 

inom, samt skillnader emellan, kategorierna som finns (Graneheim & Lundman, 2004).

Samtliga intervjuer är är genomförda under en kort period av tid, vilket talar för studiens pålitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Då en intervju och transkribering inte är utförd av författaren kan 

pålitligheten ifrågasättas, dock har samtliga intervjuer genomförts med samma syfte i åtanke och 

med stöd av samma intervjuguide (bilaga 1). Intervjumaterialet stämmer också sinsemellan. 

Informanterna hade inte fått veta intervjufrågorna på förhand och kunde därmed heller inte ha 

”pratat ihop sig”. Sammantaget borde studiens pålitlighet därför vara god.  Att några teman som 

framkommit i tidigare studier inte berörts i denna studie, borde främst kunna härledas till det låga 
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antalet informanter, samt att författaren inte hade någon intervjuvana sedan tidigare. Studien kan ses 

som en pilotstudie, eftersom det inte finns många större, liknande studier gjorda.

Eftersom det blir allt vanligare med palliativ vård i hemmet och den inte kan ske utan de anhörigas 

insats är det mycket viktigt att utveckla och optimera sjuksköterskans stöd till dem. Därför måste 

fler studier om sjuksköterskans erfarenheter och tankar kring detta genomföras. Relationen mellan 

patientens sjukdomsförlopp och anhörigas stödbehov bör också utforskas. Författaren skulle även 

finna det intressant att studera upplevelsen av att ge stöd till anhöriga hos sjuksköterskor inom 

intrahospital palliativ vård och jämföra detta med föreliggande studies resultat. 

Denna studie kan ge en insikt i de problem som finns i anhörigstödet, men även ge en insikt om de 

organisatoriska och personella insatser som fungerar. Fynden i studien kan användas i utbildande 

syfte av vårdpersonal inom palliativ hemsjukvård, för att ge en bild av hur sjuksköterskor kan 

uppleva att det är att stödja dessa anhöriga och vilka konkreta handlingar som kan användas för att 

ge gott stöd till dem. Vid organisation av palliativ hemsjukvård är det också viktigt att ta hänsyn till 

sjuksköterskornas upplevelser av mötet med de anhöriga inom palliativ hemsjukvård.

Slutsats

Sjuksköterskorna som arbetade inom palliativ hemsjukvård upplevde att deras arbete kändes 

meningsfullt och utvecklande. Att arbeta i team var en mycket positiv aspekt. De svårigheter som 

framkom handlade om att anpassa sig efter olika situationer. Sjuksköterskorna gav stöd till anhöriga 

främst genom att kommunicera och samtala, samt förmedla trygghet. Det var viktigt att även både 

verbalt och praktiskt visa anhöriga att det fanns tid även för detta.
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BILAGOR    Bilaga 1. Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

Hur gammal är du?

Hur länge har du jobbat som sjuksköterska?

Hur länge har du jobbat som sjuksköterska inom den palliativa hemsjukvården?

Intervjufrågor

 Kan du berätta om dina upplevelser av hur det är att ge stöd till anhöriga?

 Kan du berätta om någon svår situation du varit med om, gällande att ge stöd till anhöriga?

 Kan du ge exempel på vad du gör, rent praktiskt, för att stödja anhöriga?

Eventuella följdfrågor

 Hur då? 

 Vill du förklara närmre? 

 På vilket sätt menar du då? 

 Varför tror du att du upplever det så? 

 Jag vill bara veta hur just du upplever det? 

 Kan du ge mig ett exempel? 

 Kan du berätta om några negativa/positiva erfarenheter? (Om data som framkommer är 

ensidigt).
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Bilaga 2. Informationsbrev till enhetschef
Uppsala den 6/2- 2009

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Vårdvetenskap

Till dig som är enhetschef

Vi är två sjuksköterskestudenter på sista terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala 
Universitet, som under våren 2009 ska skriva vår C-uppsats. Uppsatsens syfte är att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till anhöriga till patienter inom palliativ hemsjukvård. 
Datainsamling kommer att ske genom personliga, semistrukturerade intervjuer. Vi behöver intervjua 
åtta sjuksköterskor som har arbetat minst ett år inom den palliativa hemsjukvården. Vi mejlade i 
början på januari 2009 angående er medverkan i dessa intervjuer och som överenskommet kommer 
här ytterligare information.

Deltagandet är självklart frivilligt och det går att när som helst avbryta sitt deltagande. Varje 
deltagare kommer att intervjuas en gång var i ungefär 30 - 60 minuter. Intervjuerna kommer att äga 
rum under perioden v 8 – 11, tid och plats bestämmer berörda sjuksköterskor själva. Intervjuerna 
kommer att spelas in med en bandspelare, detta för att underlätta för oss senare under 
transkriberingarna av dessa. Dessa inspelningar är det bara vi som har tillgång till och total 
sekretess kommer att råda. Alla som ställer upp på intervjuer kommer garanterat att förbli anonyma. 

Vi kommer att ställa följande intervjufrågor:
 Kan du berätta om dina upplevelser av hur det är att ge stöd till anhöriga?
 Kan du berätta om någon svår situation du varit med om, gällande att ge stöd till anhöriga?
 Kan du ge exempel på vad du gör, rent praktiskt, för att stödja anhöriga?

Vi bifogar även ett informationsbrev till dina medarbetare samt en anmälningslista där 
kontaktinformation finns. Eftersom vi använder oss av en kvalitativ metod, bör deltagarna inte se 
intervjufrågorna i förväg. Vi uppskattar om du kan informera sjuksköterskor på din enhet som 
skulle vara lämpliga deltagare till våra intervjuer, samt samla in anmälningar. 

Lina Lundbergh
Tel: 0738-8398975
e-post: lina_lundbergh@hotmail.com 

Handledare:
Solweig Eriksson-Öhman, universitetsadjunkt
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Tel: 018-4716621
e-post:   Solweig.Erikson-Ohman@pubcare.uu.se  
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Bilaga 3. Informationsbrev till informanter
Uppsala den 6/2- 2009

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Vårdvetenskap

Till dig som är sjuksköterska inom palliativ hemsjukvård

Vi är två sjuksköterskestudenter på sista terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala 
Universitet, som under våren 2009 ska skriva vår C-uppsats. Uppsatsens syfte är att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till anhöriga till patienter inom palliativ hemsjukvård. 
Datainsamling kommer att ske genom personliga, semistrukturerade intervjuer. Vi behöver intervjua 
åtta sjuksköterskor som har arbetat minst ett år inom den palliativa hemsjukvården. 

Deltagandet är självklart frivilligt och det går att när som helst avbryta sitt deltagande. Varje 
deltagare kommer att intervjuas en gång var i ungefär 30 - 60 minuter. Intervjuerna kommer att äga 
rum under perioden v 8 – 11, tid och plats bestämmer berörda sjuksköterskor själva. Intervjuerna 
kommer att spelas in med en bandspelare och sedan transkriberas. Materialet kommer hållas 
konfidentiellt och efter att det bearbetats kommer banden att förstöras.

Vid frågor, kontakta oss per telefon eller e-post enligt nedan.

Nina Englund  Lina Lundbergh
Tel: 0732-062997 Tel: 0738-398975
e-post: ninamia@live.se e-post: Lina_Lundbergh@hotmail.com

Ansvarig handledare:
Solweig Eriksson-Öhman, universitetsadjunkt
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
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Bilaga 4. Blankett för samtycke

Blankett för samtycke av användandet av informationen som kommer fram i intervjuerna.

Härmed godkänner jag att all information som framkommer i denna intervju får användas i C-

uppsatsen ”Sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till anhöriga inom den palliativa 

hemsjukvården” skriven av Nina Englund under vårterminen 2009. Jag har förstått att den 

information som jag lämnar ut kommer att användas i ovan nämnda C-uppsats. Jag godkänner även 

att en skriven, ordagrann version av intervjun (transkribering) utan personuppgifter kommer att 

läsas av universitetsadjunkten Solweig Eriksson-Öhman.

Författaren garanterar härmed att alla personuppgifter samt bandupptagningar förblir anonyma och 

endast kommer att behandlas av författaren själv. 

……………………………………..    

Informantens Underskrift, datum och ort.

……………………………………..    

Författarens Underskrift, datum och ort.
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