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SAMMANFATTNING

Bakgrund: I Sverige drabbas mer än 50000 personer av cancer varje år. Ca 35 % av all 

cancer går inte att bota, och vården blir palliativ. Även de närstående påverkas, och är i behov 

av stöd från sjukvården. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelsen och behovet av stöd inom den 

onkologiska slutenvården för närstående till patienter med cancer i palliativt skede som inte är

anslutna till hemsjukvård eller hospice.

Metod: Studien är utförd utifrån en kvalitativ ansats och är baserad på sju intervjuer där 

resultatet har bearbetats med stöd av en kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Närstående upplever sig i stort erhålla ett gott stöd från den onkologiska 

slutenvården. Viktigast upplevs att som närstående bli sedd och bekräftad, samt att erhålla 

lagom mängd information löpande under vårdtiden. Detta, tillsammans med ett gott stöd från 

familj och vänner, gör att närstående känner sig trygga. Det som främst upplevs saknas är 

chansen till avskildhet, samt tydligare information om vart man kan vända sig vid eventuellt 

behov av hjälp efter hemgång. Även någon form av kontaktperson efterfrågas för att minska 

känslan av att känna sig utlämnad och vilsen.

Slutsats: Dagens slutenvård upplevs ge ett gott stöd till närstående inom den palliativa 

cancervården. För att sjuksköterskan ska känna sig trygg i sin profession, och orka driva 

utvecklingen inom vården framåt, krävs kontinuerlig fortbildning.

Nyckelord: Cancer, Palliativ, Närstående, Stöd



ABSTRACT

Background: In Sweden 50 000 individuals are diagnosed with cancer each year. About 35 %

of these cancers can not be cured and the treatment is therefore palliative. Even the next-of-

kin are in need of support from the health system. 

Aim: The aim of this study was to examine the experience and the need for support in the 

oncology inpatient care for next-of-kin to patients with cancer in palliative stage that are not 

cared for by home care services or hospice. 

Method: The study used a qualitative approach, in which seven interviews were analyzed 

with qualitative content analysis.

Results: Overall the next-of-kin received good support from the oncology inpatient care. 

They were acknowledged by the inpatient staff, and they felt that they obtained the right 

amount of information continuously during the hospital stay. This, along with good support 

from family and friends, ensured that the next-of-kin felt secure. The main problem that we 

uncovered was that many next-of-kin missed chances to privacy, as well as an inability in 

obtaining clearer information on where to turn in case of further help was needed after going 

home. Also a concrete contact person was needed.

Conclusion: We found that today's inpatient palliative care offer good support to next-of-kin. 

To support the nurse in her profession, and help her strive to make even better healthcare 

going forward, it requires continuous training.

Keyword: Cancer, Palliative, Next-of-kin, Support
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INLEDNING

Varje år drabbas över 10 miljoner människor i världen av cancer, en cancerdiagnos som 

påverkar både den drabbade patienten och dess närstående. Vi som skriver arbetar som 

sjuksköterskor på en onkologisk slutenvårdsavdelning där vi träffar patienter i alla olika 

skeden av en cancersjukdom. Oavsett i vilket skede patienten befinner sig så är närstående 

ofta i behov av olika former av stödinsatser. Vi upplever att det är närstående till patienter som

befinner sig i ett tidigt palliativt skede som kräver mest insatser från slutenvården. Patienter i 

ett kurativt skede sköts till stor del via öppenvården, och patienter i ett sent palliativt skede 

har oftast palliativ hemsjukvård eller hospice inkopplat, vilket medför att närstående till dessa 

patienter ofta erhåller stöd från annat håll. Vi har tidigare skrivit en kandidatuppsats med 

syftet att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en patient i palliativt skede med 

cancer. Resultatet, baserat på självbiografier, visade att närstående till stor del saknar stöd från

vårdens sida i det initiala skedet innan olika former av palliativ hemsjukvård kopplats in. 

BAKGRUND

Cancersjukdomen
I världen drabbas uppskattningsvis över 10 miljoner människor av cancer varje år, globalt sett 

är lungcancer den vanligast förekommande cancerformen (Talbäck, Hakulinen & Stenbeck, 

2008). I Sverige diagnostiseras varje år 50 000 nya fall av cancer, och de vanligaste 

cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer. Cirka 65 % av de drabbade botas, men det 

skiljer sig mycket mellan olika cancersjukdomar. Resterande 35 % av de drabbade går in i ett 

palliativt skede av sjukdomen och är inte längre botbara (Einhorn, 2013).

Palliativ vård
WHO:s definition av Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom 

tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom (WHO, 2013). 

WHO betonar vikten av att inte enbart lindra lidande utan att även förebygga det fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella lidandet. I detta ingår symtomlindring, att vara ett stöd för 
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hela familjen, att ha ett teambaserat förhållningssätt för att kunna möta både familjers och 

patienters behov samt att ha en bra kommunikation och relation för att få vården att fungera 

på bästa sätt (Strang, 2012). Palliativ vård avser all vård som inte är kurativ och betyder att 

man med engagemang och omtanke försöker åstadkomma bästa möjliga förebyggande och 

lindrande behandling. Palliativ vård syftar inte till att påskynda eller fördröja döden (Ibid). 

Palliativ vård bör erbjudas där patienten önskar. Detta kan ske på hospice, inom slutenvården, 

på vårdboende eller i hemmet med hjälp av avancerad palliativ hemsjukvård. Många väljer i 

dag att vara i hemmet sista tiden i livet, och med hjälp från multidiciplinära team kan 

patienten och de närstående få all den hjälp de behöver i hemmet. Ofta utgår palliativa 

hemsjukvårdsteamen från sjukhuset (Beck-Friis & Jakobsson, 2012).

Närstående 
En av tre drabbas någon gång under sin livstid av cancer, varmed de flesta människor någon 

gång i livet blir närstående till en cancersjuk. Närstående är den eller de personer, 

familjemedlemmar eller vänner, som träder in och fyller funktionen som anhörig. Vanligtvis 

omfattas närstående av flera personer (Carlsson, 2007a). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

är den närstående den person som utpekas av patienten som närstående och som själv 

accepterar att bli betraktad som närstående. Denne kan vara maka/make, partner, förälder, 

barn eller annan släkting men också en vän eller granne (Dahlberg & Segersten, 2010). Även 

de närstående påverkas känslomässigt, och den palliativa vården är därför också till för dem 

(Fridegren & Lyckander, 2013). De närstående utgör i de flesta fall patientens viktigaste stöd, 

varför det är viktigt att inom vårdkedjan uppmärksamma de närståendes situation samt 

erbjuda dem stöd (Carlsson, 2007a). 

Stöd
Människor reagerar olika beroende på familjens relationer och utifrån vilka erfarenheter och 

upplevelser man har sedan tidigare. Vissa familjer behöver mer stöd än andra (Fridegren & 

Lyckander, 2013). Stöd kan innefatta såväl emotionellt-, bekräftande-, informativt- som 

instrumentellt stöd (Carlsson, 2007b). Emotionellt stöd innebär att man uttrycker intresse, 

visar empati, låter personen vara delaktig samt lyssnar på den berörda personen. Bekräftande 

stöd innefattar att man ger uppskattning, får personen att känna sig värdefull och sedd samt 

möjliggör jämförelser med andra i samma situation. Informativt stöd innefattar att informera, 
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undervisa, vägleda samt ge råd och förslag. Instrumentellt stöd innehåller delar som praktisk 

hjälp, ekonomiskt stöd, tekniska hjälpmedel samt anpassning av omgivningen (Ibid).

Aktuell forskning 

Onkologisk slutenvård
Forskning gällande stödbehov för närstående till patienter med cancer som vårdas inom 

slutenvården berör främst patienter i ett initialt, ofta kurativt, skede av sjukdomen (Adams, 

Boulton & Watson, 2009; Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld & Mattiasson, 2005; 

Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld & Mattiasson, 2007; Dougherty, 2010; Eriksson & 

Lauri, 2000; McCarthy, 2011; Pinkert, Holtgräwe & Remmers, 2013). Det primära behovet 

upplevs gälla information; att få raka och ärliga svar från vårdpersonalen, svar som man kan 

förstå och ta till sig. Det upplevs även viktigt att få information om behandlingsplan och 

förväntade biverkningar. Dessa behov upplevs väl uppfyllda inom den onkologiska 

slutenvården (Dougherty, 2010; Eriksson & Lauri, 2000; Pinkert et al, 2013). Andreassen et al

(2007) visar liknande resultat gällande informationsbehovet, men beskriver också ett stort 

behov av information gällande hur sjukdomen kommer att påverka patientens liv den närmsta 

tiden, samt hur patienten själv kan lindra eventuella biverkningar och symtom från 

sjukdomen. Att som närstående få vara delaktig i beslut och att få veta hur sjukdomen 

påverkar övriga familjen skattas också högt, liksom stöttning i hur man som närstående 

praktiskt kan hjälpa till att vårda patienten. Här misslyckas dock slutenvården till viss del 

eftersom behovet visat sig överstiga erhållet stöd (Eriksson & Lauri, 2000; Pinkert et al, 

2013).

Att erhålla prognos- respektive behandlingsrelaterad information upplevs vara viktigt (Adams

et al, 2009; Mc Carthy, 2011). Adams et al (2009) visar dock att information gällande 

patientens prognos är den som tillgodoses sämst, följt av information angående cancerns 

påverkan på familjen samt dess påverkan på samlivet mellan patienten och dess partner. Vid 

vissa diagnoser, såsom bröst-, prostata- och oesophaguscancer, skattas information om 

ärftlighet högt (Andreassen et al, 2005; McCarthy, 2011). Allmän information om hur 

sjukhuset/avdelningen fungerar, inklusive besökstider etc, upplevs ej som så viktig av de 

närstående (Adams et al, 2009; Eriksson & Lauri, 2000), men är trots det som de erhåller mest

information om (Eriksson & Lauri, 2000).
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Emotionellt stöd rankas inte lika högt på behovsskalan som det informativa stödet (Eriksson 

& Lauri, 2000; Pinkert et al, 2013). Eriksson & Lauri (2000) visar att det viktigaste är att 

vårdpersonalen har tillräckligt med tid för att prata med de närstående när som behovet 

uppstår, samt att de som närstående känner sig sedda av vårdpersonalen. Dessa behov upplevs

dock inte bli uppfyllda inom den onkologiska slutenvården. Närstående känner sig inte sedda 

av vårdpersonalen, och deras emotionella behov ignoreras. Det är endast vid enstaka tillfällen 

som de närstående blir tillfrågade om de vill prata om sina känslor och upplevelser 

(Andreassen et al 2005; Eriksson & Lauri, 2000). 

Hemsjukvård/Hospice
När det gäller närstående till patienter med cancer i palliativ fas är forskningen gällande 

behovet av stöd till stor del riktad mot närstående till patienter som befinner sig i ett sent 

palliativt skede, då antingen palliativ hemsjukvård eller hospice är involverade i vården 

(Arber, Hutson, de Vries & Guerrero, 2013; Brobäck & Berterö, 2003; Cagle & Kovacs, 2010;

Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe & J. Neville, 2010; Eriksson, Arve & Lauri, 2006; 

Jansma, Lidwien, Schure & Meyboom de jong, 2005; Osse, Vernooij- Dassen, Schade & Grol,

2006;). Jansma et al (2005) visar att det stöd de närstående som vårdar sin anhörige i hemmet 

skattar högst är att vårdpersonalen lyssnar på dem samt ger dem möjlighet att diskutera svåra 

ämnen. Här finns det motstridiga resultat; Eriksson et al (2006) visar att närstående upplever 

ett gott emotionellt stöd från sjukvården i form av att de känner sig accepterade samt att 

sjukvårdspersonalen lyssnar på vad de har att säga och alltid ger dem tid när de vill prata. I 

Brobäck & Berterös (2003) studie däremot upplever närstående att ingen frågar hur det går för

dem, hur de klarar av situationen, utan att det enbart är patienten som sätts i fokus från 

vårdens sida. Närstående uttrycker en önskan över att bli accepterade och sedda som en i 

”teamet”.

När det gäller allmän information om patientens sjukdom och behandling upplevs inte 

behovet så stort i det här skedet av sjukdomen (Cagle & Kovacs, 2010; Eriksson et al, 2006: 

Jansma et al, 2005). Däremot upplevs rädslan för en oförutsägbar framtid och frustrationen 

över att inte veta vad sjukdomen kommer att föra med sig jobbig att hantera, och är något man

som närstående önskar bättre stöttning inom från vårdens sida (Brobäck & Berterö, 2003: 

Carter et al, 2010; Osse et al, 2006). Osse et al (2006) visar även på en önskan om information

angående vilka fysiska symtom man kan förvänta sig ska uppstå hos patienten, samt möjliga 

”behandlingsalternativ” såsom alternativ medicin eller eutanasi. Hantering av patientens 
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smärta är ytterligare ett område där mer information önskas (Ibid). Gällande information om 

patientens sjukdom, behandling eller dagliga tillstånd visar det sig att den avtar i takt med 

tiden som passerat sen diagnos. Närstående upplever även sig mer missnöjda med given 

information ju äldre patienten är. Den information som erhålls upplevs dock ärlig och 

lättförståelig (Eriksson et al, 2007). 

Arber et al (2013) visar att det är viktigt för närstående att skapa kontakter som kan utgöra 

både praktiskt och emotionellt stöd. Man får därigenom kraft att lättare klara av den vårdande 

rollen. För många utgör vänner och familj det primära stödet, medan vissa finner gott stöd 

genom stödgrupper inom kommun, sjukhus eller hospice (Ibid). När det gäller socialt nätverk 

klassas upplevd erfarenhet av vårdande och förlust högst, det vill säga man upplever ett bättre 

stöd från bekanta med liknande erfarenheter jämfört med kuratorer eller dylikt (Arber et al, 

2013; Jansma et al, 2005). Praktiskt stöd i form av undervisning i omvårdnadsåtgärder och 

information om medicinska hjälpmedel är ett annat behov som skattas högt (Jansma et al, 

2005), men som tillsammans med vägledning i vilka stödåtgärder det finns att tillgå i hemmet 

upplevs saknas till stor del (Brobäck & Berterö, 2003; Carter et al, 2010). Cagle & Kovacs 

(2010) visar att närstående till patienter som vistas på hospice ofta upplever sig 

välinformerade gällande omvårdnadsrollen, men däremot saknar det instrumentella stödet i 

form av vilken ytterligare medicinsk utrustning som kunde varit till hjälp samt vilken praktisk

hjälp det finns för den närstående att tillgå i hemmet. Jansma et al (2005) & Osse et al (2006) 

visar att närstående inte efterfrågar stöd inom ekonomiska frågor i någon stor utsträckning, 

och ekonomiskt stöd är det som det informeras minst om enligt Eriksson et al (2006). 

Teoretisk referensram
Studien har en vårdvetenskaplig utgångspunkt, vilken grundar sig i konsensusbegreppen 

människa, miljö, hälsa och vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Utgångspunkten för 

vårdvetenskapen är ett patientfokuserat vårdande, där begreppet människa refererar till 

patienten; den person som av hälsoskäl söker vård (Ibid). Enligt WHO ses dock patienten och 

hennes närmaste som en enhet där praktiskt stöd och samtalsstöd till närstående är en viktig 

och nödvändig del av vården (Strang, 2012). Ytterligare ett begrepp som stärker betydelsen av

att inkludera de närstående i vårdens ansvar är begreppet livsvärld. Livsvärlden är en 

fördjupning av patientperspektivet, och det är genom denna som hälsa, välbefinnande, lidande

och sjukdom utspelar sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Med livsvärlden som grund för 

vårdvetenskapen inkluderas alltid de närståendes och vårdarnas perspektiv. Patientperspektiv 

5



och livsvärldsfokus kan inte särskiljas, och i patientens värld finns både närstående och 

vårdare (Ibid).

 

Det finns flera vinster med att se den närstående som en person i fokus för vårdvetenskaplig 

uppmärksamhet. Människor är beroende av samspel med andra, och de närmaste är allra 

viktigast för de flesta. Om närstående får stöd och känner sig trygga kan de hjälpa patienten, 

och i slutändan gagnar det den sjuke (Dahlberg & Segesten, 2010; Strang, 2012). Vid 

långvariga sjukdomstillstånd tar ofta de närstående på sig en del av vårdansvaret, vilket även 

ger en vinst gentemot sjukvården. Dessutom kan stöd till närstående i dessa svåra situationer 

förhindra att de närstående sliter ut sig och själva i slutändan blir patienter (Ibid).

Problemformulering
Cancer är en vanligt förekommande sjukdom varav totalt sett cirka 35 % av patienterna aldrig 

uppnår bot. En cancerdiagnos påverkar inte bara den drabbade patienten utan även de 

närstående. Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, 

bland annat genom att vara ett stöd för hela familjen. Vissa familjer kan behöva mer stöd än 

andra. Det finns idag mycket forskning på vilket stöd närstående önskar respektive upplever 

sig erhålla inom palliativ hemsjukvård och hospice. Detsamma gäller i allt större utsträckning 

närstående till nydiagnostiserade patienter med cancer som befinner sig i ett kurativt skede av 

sjukdomen. Vad det gäller patienter i mellanskedet, patienter i palliativt skede som ännu inte 

har hemsjukvård eller hospice inkopplad, saknas dock forskning i ämnet. Eftersom den 

onkologiska slutenvården oftast är dessa patienters enda vårdkontakt vilar ansvaret på 

vårdpersonalen där att uppmärksamma och utdela detta stöd till de närstående. Enligt Strang 

(2012) är stöd till närstående inte frågan om någon lyxverksamhet, utan en viktig och 

nödvändig del av vården. 

Syfte
Syftet med studien var att undersöka upplevelsen och behovet av stöd inom den onkologiska 

slutenvården för närstående till patienter med cancer i palliativt skede som inte är anslutna till 

hemsjukvård eller hospice.

6



Frågeställningar
 Vilket stöd upplever närstående till patienter med cancer i palliativt skede att de 

erhåller inom onkologisk slutenvård?

 Vilket stöd upplever närstående till patienter med cancer i palliativt skede att de saknar

inom onkologisk slutenvård?

METOD

Design
Studien utfördes utifrån en kvalitativ ansats, vilket anses vara lämpligt då människors 

upplevelser och erfarenheter är i fokus (Dahlborg Lyckhage, 2012). Kvalitativa studier syftar 

till att skapa förståelse för en person och dennes livssituation (Segesten, 2012; Polit & Beck, 

2012). Datainsamlingen skedde genom enskilda intervjuer, vilket innebär att man får ta del av 

andra människors livsvärldar för att åstadkomma gemensam förståelse (Alvehus, 2013).

 

Urval
Urvalet av informanter skedde utifrån ett strategiskt urval, eftersom personer med vissa 

specifika erfarenheter önskades inkluderas (Alvehus, 2013; Trost, 2010). Inklusionskriterier 

var att informanterna var närstående till, samt delade boende med, en patient med cancer i en 

palliativ fas av sjukdomen. Patienten skulle ha haft minst tre vårdtillfällen på onkologisk 

slutenvårdsavdelning under sista året, samt ej vara ansluten till någon form av palliativ 

hemsjukvård. Gällande närstående till avlidna patienter gällde även inklusionskriteriet att 

tidsintervallet efter bortgång skulle vara två till sex månader. Detta för att undvika kontakt 

precis inpå dödsfallet samtidigt som risken för minnesbias ville minimeras. 

Exklusionskriterier var att den närstående hade egna svåra hälsoproblem eller led av kognitiv 

svikt, samt inte talade flytande svenska eller var under 18 år. Utöver dessa kriterier var 

ambitionen att strategiskt välja informanter från båda könen, samt erhålla en spridning i 

åldrarna där både ung (18-40 år), medelålders (40-60 år) och äldre (60 år och uppåt) skulle 

representeras. Båda könen är representerade i studien, dock föll de unga informanterna bort 

relaterat till kraftig försämring av patienternas tillstånd, varför informanterna avböjde sitt 

deltagande. Informanterna representeras således av medelålders och äldre individer. 
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Informanterna söktes via en onkologisk slutenvårdsavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. 

Författarna arbetar på aktuell klinik, men hade ej deltagit i vårdarbetet på kliniken under de 

senaste 12 månaderna som föregick studien. Möjliga informanter togs fram med hjälp av 

sekreterare på aktuell klinik, som via ett register kunde se vilka patienter som vårdats 

återkommande på kliniken. Utifrån dessa register genomfördes journalgranskning för att 

säkerställa att inklusions- och exklusionskriterier, samt övriga kriterier för det strategiska 

urvalet, uppfylldes. Det slutliga antalet informanter blev sju. Tre av informanterna hade sin 

maka/make kvar i livet, medan resterande fyra var änkor/änkemän. En mättnad i 

informationen erhölls, varför antalet informanter ansågs tillräckligt (Alvehus, 2013). 

Datainsamling
Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna inleddes med

en beskrivning av vad som innefattas i begreppet stöd. Intervjuguiden innehöll tre 

huvudfrågor. Två av frågorna åtföljdes av följdfrågor för att säkerställa så rikliga svar som 

möjligt (bilaga 1). Författarna intervjuade tre respektive fyra informanter var, och 

intervjutiden varierade mellan 25 och 65 minuter per intervju.

Tillvägagångssätt
Verksamhetschefen för berörd klinik gav sitt godkännande till utförandet av studien (bilaga 2),

och klinikens kurator vidtalades om att få kontaktas om behov skulle uppstå hos någon av 

informanterna relaterat till föreliggande intervjustudie. Därefter kontaktades informanterna 

skriftligen med en beskrivning av planerad studie, samt en förfrågan om deltagande (bilaga 3).

Initialt skickades åtta brev ut. En vecka efter att informanterna erhållit brevet ringdes de 

möjliga informanterna upp för att inhämta samtycke för att delta i intervjun, samt komma 

överens om ett datum för att genomföra intervjun. Fem informanter tackade ja till att 

genomföra intervjun. Ytterligare fem brev skickades ut, och totalt tackade sju informanter ja 

till att delta i studien. Informanterna erbjöds själva välja plats för intervjun; i sitt egna hem 

eller på hemortslasarettet. En informant valde att intervjun skulle ske på lasarettet, medan 

övriga sex valde att bli intervjuade i sitt egna hem. I samband med intervjuerna fick 

informanterna skriva på ett informerat samtycke till att intervjun skulle genomföras (bilaga 4).

Samtliga intervjuer ägde rum i avskildhet med endast informanten och intervjuaren 

närvarande. Inga störningsmoment förekom. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas ordagrant.  
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Bearbetning och analys
Det transkriberade materialet analyserades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys, vilken 

fokuserar på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i 

textinnehållet. Dessa skillnader och likheter uttrycks i kategorier. Varje text innehåller både ett

manifest (textnära och uppenbart) och ett latent (underliggande och tolkande) budskap 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I föreliggande studie valdes det manifesta 

budskapet att analyseras. Analysen hade en induktiv ansats, vilket innebär en förutsättningslös

analys av texter som kan vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser (Ibid).

Författarna läste först igenom allt transkriberat material var för sig för att erhålla en 

helhetsbild av materialet, och plockade därefter ut meningsenheter ur texterna. 

Meningsenheter är textrader som är relevanta för syftet och som utgör grunden för analysen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Meningsenheterna kondenserades därefter, vilket 

innebär att texten kortades ner och gjordes mer lätthanterlig, utan att något väsentligt innehåll 

gick förlorat (Ibid). Nästa steg i analysprocessen var att koda meningsenheterna. En kod är 

enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) en etikett på en meningsenhet som kort 

beskriver dess innehåll, och som hjälper forskarna att reflektera över sina data på nya sätt. 

Koderna sammanfördes slutligen till underkategorier och kategorier (tabell 1), vilka i 

resultatet fick utgöra rubrikerna för att säkerställa att all väsentlig data redovisades på ett 

korrekt sätt (Ibid).

Tabell 1. Analysprocessen.

Meningsbärande
enheter

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori

Man kände sig alltid 
väl omhändertagen 
och välkommen, det 
var liksom aldrig 
några bekymmer.

Känna sig 
välkommen 
och sedd av 
personalen.

Känna sig 
trygg 
genom att 
bli sedd

Att bli sedd Att känna sig trygg

Det är helt otroligt 
vilket stöd jag fått, 
helt otroligt, de som 
man aldrig hade tänkt,
som inte hört av sig 
på många år har ringt.

Stort stöd från 
vänner.

Stöd från 
vänner

Viktiga andra Att känna sig trygg

Man har känt sig lite 
obekväm att vara där 
när han ligger på ett 
rum med fyra.

Känner sig 
obekväm att 
dela sal.

Behov av 
avskildhet

Brist på 
avskildhet

Att känna sig 
utlämnad
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Analysprocessen genomfördes först var för sig av författarna, för att därefter gemensamt 

diskuteras och redigeras för att slutligen spegla och återge det ursprungliga innehållet så väl 

som möjligt. 

Författarnas förförståelse
Enligt Augustinsson (2012) bär alla med sig antaganden och ansatser som en form av 

förförståelse, vilka är viktiga att synliggöra för att kunna utföra så säkra analyser som möjligt.

Båda författarna till den här studien arbetar sedan ett flertal år på en onkologisk 

slutenvårdsavdelning, där författarna regelbundet kommer i kontakt med närstående till 

patienter med cancer i palliativt skede. Författarna diskuterade tillsammans sina tankar kring 

ämnet för att synliggöra sin förförståelse för sig själva och varandra, för att därefter försöka 

bortse från dessa vid analysförfarandet.  Analysen av intervjuerna präglades av en öppenhet 

för att inte förvränga materialet och för att författarnas egna värderingar inte skulle komma att

spegla studiens resultat.

Forskningsetiska överväganden
Det är forskarens eget etiska ansvar som utgör grunden för all forskningsetik, det är han som 

har det yttersta ansvaret för att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Dock 

regleras arbetet av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter (Uppsala universitet, 

2014). Vid en intervjustudie förekommer etiska problem under hela arbetet och etiska frågor 

beaktades redan från början av undersökningen. Syftet med studien övervägdes med hänsyn 

till det vetenskapliga värdet och hur det kunde förbättra den undersökta människans situation. 

Ett informerat samtycke, där undersökningspersonerna informeras om syftet med-, och 

upplägget av studien, samt om risker och fördelar som kan finnas, liksom att man kan säkra 

konfidentialiteten, är av mycket stor vikt vid intervjustudier. Man måste även ta hänsyn till 

vilka konsekvenser resultatet kan få för både intervjupersonerna samt den grupp de tillhör 

(Kvale & Brinkmann, 2009). En annan etisk aspekt är hur forskarens roll påverkar 

undersökningen och hur forskaren kan säkra undersökningens vetenskapliga kvalitet samt 

bevara forskningen oberoende (Ibid).

Vid forskning där människor ingår är det viktigt att se till de etiska aspekterna vilka tydligt 

beskrivs i Helsingforsdeklarationen (2008); att deltagarnas liv, hälsa, rättigheter, privatliv och 

värdighet skyddas. Författarna var medvetna om att studien berörde ett känsligt ämne som 
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kunde röra upp känslor hos informanterna. Nyttan av studien ansågs dock överväga dessa 

risker. Informanterna informerades om studiens syfte och fick ge informerat samtycke. 

Informanterna försäkrades om att konfidentialitet rådde genom att namn på personer och 

platser skulle tas bort, och enskilda deltagare inte skulle kunna kännas igen i den slutliga 

presentationen av studien. Informanterna informerades även om att de kunde känna sig fria att

avsluta sitt medverkande i studien när de önskade utan krav på orsak och utan att det skulle 

komma att påverka den sjuka anhörigas vård. Ansökan till etisk kommitté övervägdes, men 

vid studier på denna nivå ansågs det inte vara nödvändigt. Skriftligt godkännande att utföra 

studien inhämtades av klinikens verksamhetschef.

RESULTAT

Efter att de transkriberade intervjuerna lästs och analyserats framkom ett flertal 

underkategorier som i sin tur mynnade ut i två huvudkategorier, vilka beskriver upplevelsen 

och behovet av stöd inom den onkologiska slutenvården för närstående till patienter med 

cancer i palliativt skede (tabell 2). Citat har använts för att lyfta fram och förstärka 

upplevelserna, samt för att öka trovärdigheten i framställningen.

Tabell 2. Analysens resultat i form av kategorier/underkategorier

HUVUDKATEGORI UNDERKATEGORI
Att känna sig trygg Att bli sedd

Att erhålla lagom mängd information
Viktiga andra

Att känna sig utlämnad Brist på avskildhet
Brist på information
Någon att vända sig till

Att känna sig trygg
I det stora hela upplevde sig de närstående erhålla ett gott stöd från den onkologiska 

slutenvården, framförallt genom att bli sedda som en egen person samt genom att erhålla 

önskad information om det som rör patienten och dennes sjukdom. Detta stöd medförde en 

stark känsla av trygghet hos de närstående. Det emotionella stödet visade sig främst erhållas 

från den närmsta familjen.
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Att bli sedd
Att som närstående bli sedd och uppmärksammad ingav en känsla av trygghet, och var det 

stöd som uppskattades mest under patienternas vårdtid. Ofta var det små enkla saker som 

krävdes för att skänka denna trygghet: Att man som vårdpersonal hälsar på de närstående när 

man kommer in till patienten, eller visar att man ser de närstående genom att skapa 

ögonkontakt med dem. Att lägga en hand på deras axel eller erbjuda en kopp kaffe när ändå 

fikavagnen passerar. ”En klapp på axeln, den enkla beröringen gör så mycket”. Utöver dessa 

enkla gester visade sig klimatet på avdelningen vara viktigt för de närstående. Flertalet 

informanter beskrev avdelningen som fridfull, harmonisk och välkomnande, och ett par 

närstående upplevde det även fantastiskt att personalen hade en sådan humor och kunde skoja 

om saker och ting trots att det ”egentligen är en så sorglig plats”. En närstående beskrev det 

som att både hon och patienten kände sig som hemma på avdelningen, och att den där ”känna 

igen”-känslan var väldigt viktig;

”Man tar i dörren och man vet vart man är, och inte en massa

frågetecken, och man är inte rädd för att fråga sköterskorna som

kommer, utan man kan fråga om läget och vad vi ska göra nu”

Stödet som omnämns ovan upplevdes väl uppfyllt av informanterna, även om det fanns de 

som upplevde det väldigt skiftande beroende på vilken personal som var i tjänst. De 

sistnämnda kände sig emellanåt osynliga, och upplevde sällan att personalen brydde sig om 

dem. Trots att informanterna i stort upplevde sig sedda av personalen och var tillfreds med sin

situation, påpekades det att de faktiskt aldrig hade blivit tillfrågade hur de som närstående 

mådde. Det var dock ingenting de förväntade sig heller, eftersom det ju är patienten som är 

inlagd och som är i behov av omvårdnad.

”Men sen är det, det ska jag ju vara ärlig, det är ingen som har frågat

rakt ut ’hur mår du?’, men det har inte jag saknat”

De konstaterade även att personalen säkert är duktig på att läsa av olika människor, och ställer

frågan när så behövs.

De närstående där patienten avlidit såg väldigt positivt på att någon av personalen kontaktade 

dem en tid efter bortgången; ”Det var väldigt positivt, man känner att ni kommer ihåg mig, 
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att man haft mycket tillsammans”. Det fick dem att känna att de var viktiga och att någon 

brydde sig om dem.

Att erhålla lagom mängd information
Samtliga närstående hade varit med vid patienternas tidigare läkarbesök, och vid själva 

inläggningen på avdelningen, och upplevde sig i stort välinformerade om patientens sjukdom 

och förlopp. Att ha fått den grundläggande informationen ingav en trygghet hos de närstående,

en utgångspunkt vad de hade att utgå ifrån. Under den inneliggande vårdtiden upplevdes den 

löpande informationen oftast välfungerande, och informanterna kände sig välinformerade och 

uppdaterade; ”Vi har inte behövt fråga om vad som ska hända, utan det har vi redan fått 

information om”. De tillfällen då den löpande informationen inte upplevdes helt 

tillfredställande berodde främst på saknad tillgänglighet av läkare. Man var missnöjd med att 

själv aktivt behöva begära att få prata med läkare; ”Är man inte där precis de minuterna då 

ronden går så missar man dem…”. Även om sjuksköterskor och undersköterskor upplevdes 

betydligt mer tillgängliga, upplevdes de inte alltid få ge den information som efterfrågades. 

Överlag hade dock de närstående inställningen att det var upp till dem själva att ställa de 

frågor man vill ha svar på, att man inte bara kan sitta och vänta på att svaren ska komma.

Var det någon information de närstående saknade kände de som regel att de kunde fråga 

personalen, utan att för den skull känna sig besvärlig. Just vetskapen om att det var tillåtet att 

fråga beskrevs som viktig;

”Tror nästan att vi som anhöriga behöver veta att vi är välkomna med

frågor, för det ger ju oss en väldig trygghet, att ha ett bollplank att slå

emot så att man känner att man inte är ensam.”

Om man som närstående var väldigt frågvis upplevdes dock inte alltid samma tillåtande och 

öppna klimat. Istället kände informanterna att personalen upplevde dem besvärliga med alla 

sina frågor, vilket adderade ytterligare oro i en redan tärande situation. De närstående menade 

att frågandet i sig var ett sätt att bearbeta situationen, och att det då var viktigt med ett vänligt 

bemötande. 

Det var inte alla som efterfrågade information. Någon upplevde sig redan ha tillräcklig 

information sedan tidigare och visste vad som väntade; ”Nej, jag fick inte så mycket 
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information av dem, utan det hajade jag ju ändå så att säga, jag var redan på det klara med 

allt”, medan en annan inte önskade för mycket information med rädslan att bli fråntagen 

hoppet.  

Viktiga andra
När det gäller det emotionella stödet framkom det tydligt att det oftast var den närmsta 

familjen som i första hand stod för detta, att det var de man vände sig till i svåra stunder och 

pratade med om sina känslor. Även väninnor och vänner var ett stort stöd för många, och en 

del närstående blev positivt överraskade av hur vänner ställde upp och brydde sig om;

”Det är många som frågar hur jag har det och hur jag mår, och det är

sånt som man faktiskt uppskattar”

De närstående hade mycket gott att säga om sjukhusprästen. De kände att prästen såg dem 

som egna individer, och uppskattade att inte alltid det religiösa lades in i besöken, utan att 

prästen bara fanns där för dem; ”Jaa, vi pratade väldigt mycket, han såg mig som en egen 

person i allra högsta grad. Han var förståndig, inte religiös eller så”. Vetskapen om att 

prästen hade tid att avvara, samt att han var van att prata om svåra saker, uppskattades hos 

informanterna.

Viss efterfrågan av någon form av anhörig- och patientgrupp förekom också; en grupp där 

både patienter och närstående kunde träffas och diskutera sina olika upplevelser. Gärna 

patienter med liknande diagnos och behandling, så att man fick ut så mycket som möjligt av 

träffarna;

”däremot så känner jag så här att det skulle funnits en grupp där man

hade samlat och frågat om man skulle vilja träffa flera som är inom

samma, det är ju olika hur man upplever en sak…att man skulle haft

nån samtalsgrupp, nån stödgrupp”

De som främst efterfrågade detta kände att det var svårt att prata med vänner eftersom de inte 

var insatta i situationen, och hade önskat en grupp med likasinnade som bättre förstod 

varandra. Informanterna upplevde att det kunde vara positivt att få se att det kanske fanns de 

som hade det värre än dem själva, och därmed bättre kunna ta tillvara på tiden de hade nu. 
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Ingen av informanterna kände att de övriga närstående, som barn och barnbarn, hade ett 

behov av mer stöd från vården. Om ett behov skulle uppstå kände man att man kunde vända 

sig till onkologen. 

Att känna sig utlämnad
Det stöd som närstående framför allt saknade under vårdtiden var möjligheten till avskildhet, 

samt tydligare information och riktlinjer inför hemgången om vart man kan vända sig vid 

eventuellt behov av hjälp, alternativt en fast kontaktperson att vända sig till. Avsaknaden av 

detta innebar att de närstående kände sig utlämnade och vilsna, vilket i sin tur medförde en 

stor osäkerhet. 

Brist på avskildhet.
Något som efterfrågades av de närstående var möjligheten för patienten att få vårdas i ett 

enkelrum, oavsett om patienten var sämre eller var förhållandevis pigg. Anledningen var dels 

att de som närstående vid vård i större salar kände sig obekväma och hade svårt att ”vara sig 

själva” tillsammans med patienten, och dels för att de blev påverkade av de som mådde sämre

och upplevde att det kändes ännu tyngre. Någon beskrev det som att hon kände sig 

emotionellt hämmad av att inte få vara ensam med patienten. Det upplevdes även svårt 

gentemot andra medpatienter och närstående om man hörde känslig information eller 

känslofyllda samtal mellan andra patienter och dess närstående;

 

”Som anhörig känner man ju lite grann också att man tränger sig på,

för det är så privat, och om man är så dålig också…”

Att ha flexibla besökstider på avdelningen upplevdes som något positivt, och här fanns det 

blandade erfarenheter hos de närstående; vissa ansåg att det fanns en stor flexibilitet och 

acceptans att komma utanför besökstiderna; ”personalen har alltid varit välvilligt inställd, 

och jag har inte känt att jag har trängt mig på även om det inte varit besökstid”, medan andra

upplevde det svårt att få vara på avdelningen utanför de uppsatta tiderna; ”man tyckte ju att 

man ville va kvar så länge som möjligt, men sen fick man ju hålla sig till de tiderna som var 

liksom”.  Även här kommer enkelrumsproblematiken in i bilden. I de fall då patienten 

vårdades i flersalar hölls det strikt på besökstiderna, medan flexibiliteten upplevdes betydligt 

större vid vård på enkelsalar. Vetskapen om att inte ha möjlighet att besöka sin anhörig när 
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som man önskar medförde en känsla av utsatthet och brist på kontroll. Vissa beskrev det som 

att det skapade en oro att inte ha möjligheten att se hur sin anhörige mår när helst man önskar.

Brist på information
I samband med utskrivningen från avdelningen efterlystes någon form av informationsblad 

där telefonnummer till tänkbara kontakter fanns samlade, såsom till kurator, präst, 

försäkringskassan eller vad som kunde tänkas behövas. Få av de närstående hade upplevt 

något behov av kontakt med kurator än så länge, men flertalet var införstådda med att behovet

kanske skulle uppstå, och hade då tyckt det varit bra att ha namn och telefonnummer 

lättillgängligt; 

”Rent allmänt så vore det ju bra att få någon form av papper där man

listat upp hur man ska gå tillväga och vända sig så kan man ju själv 

gå vidare den dagen det behövs”. 

Även om informationen ofta ges muntligt under vårdtiden, är det svårt att ta till sig allt och 

hålla allt i minnet, särskilt sådant som inte är aktuellt just för tillfället. När det gäller de 

närstående vars anhörig inte längre fanns i livet hade de upptäckt ett stort behov av kontakt 

både med kurator och jurist för att få hjälp med allt pappersarbete och ekonomiska frågor som

uppstod efter den anhöriges bortgång.

Någon att vända sig till
Under vårdtiden upplevde de närstående att det alltid fanns någon att vända sig till om det 

uppstod några frågor eller problem. Det upplevdes dock värre efter hemkomsten från 

avdelningen, då man som närstående och patient stod där själva. Det är lätt att känna sig 

utlämnad och ensam när problemen dyker upp och man inte vet vart man ska vända sig. 

Informanterna efterfrågade en särskild kontaktperson som man alltid kan vända sig till, 

oavsett vad det gäller. En som känner till patientens sjukdomshistoria, och som lätt kan 

antingen svara på frågorna eller lotsa vidare till rätt instans;

”Att ha en kontaktperson att vända sig till vid problem i olika

sammanhang, det är ju också en form av stöd, att veta att man kan

vända sig någonstans”

16



Så länge patienten var inlagd upplevdes ansvarig sjuksköterska i stort sett fungera som en 

kontaktperson, en som alltid gick att ringa till eller prata med på avdelningen, och som gärna 

hjälpte till att lotsa de närstående rätt.

DISKUSSION

Närstående upplever sig i stort erhålla ett gott stöd från den onkologiska slutenvården. 

Viktigast upplevs att som närstående bli sedd och bekräftad, samt att erhålla lagom mängd 

information löpande under vårdtiden. Detta, tillsammans med ett gott stöd från familj och 

vänner, gör att närstående känner sig trygga. Det som främst upplevs saknas är chansen till 

avskildhet, samt tydligare information om vart man kan vända sig vid eventuellt behov av 

hjälp efter hemgång. Även någon form av kontaktperson efterfrågas för att minska känslan av 

att känna sig utlämnad och vilsen.

Resultatdiskussion
Att som sjuksköterska på en onkologisk slutenvårdsavdelning läsa föreliggande studies 

resultat känns förhoppningsfullt då närstående till stor del är väldigt nöjda med det stöd de 

erhåller.  Det bekräftande stödet är det stöd som upplevs viktigast; att bli sedd. Finfgeld-

Connett (2005) och Northfield & Nebauer (2010) stödjer detta fynd genom att visa hur viktigt 

det är att vårdpersonalen visar att de ser de närstående, att de är närvarande och finns där även

för dem. Det framkommer vidare att resultatet av detta stöd ger en förbättrad mental hälsa och

en upplevd trygghet hos de närstående. Här skiljer sig föreliggande resultat gentemot tidigare 

forskning inom slutenvården, där närstående varken upplevde sig sedda eller fick sina 

emotionella behov tillgodosedda (Andreassen et al, 2005; Eriksson & Lauri, 2000). Trots att 

behovet av att bli sedd upplevs väl tillgodosett, visar föreliggande studie att personalen 

emellanåt brister i att ta sig tid och sitta ner och verkligen fråga hur de närstående mår. En 

reflektion utifrån detta är att arbetsklimatet blir allt mer stressfyllt i takt med nedskärningar 

och besparingar, varför risken är att allt annat än den basala patientvården får stå åt sidan, 

även om det rör sig om enkla saker. Det är därför viktigt att som vårdpersonal ta sig tid att 

reflektera över vilka deras åtaganden är, och att beakta att närstående faktiskt är en viktig del i

patientens livsvärld. Eftersom det är genom livsvärlden som bland annat välbefinnande och 

hälsa utspelar sig, är det viktigt att närståendes behov tillgodoses så att de känner sig trygga. 
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Närstående får då i sin tur kraft att hjälpa och stötta patienten, vilket i slutändan ökar 

möjligheten för att erhålla en trygg patient (Dahlberg & Segesten, 2010). 

I det initiala skedet av sjukdomen visar tidigare studier att det primära informationsbehovet 

rör grundläggande information om sjukdomen, behandlingsplaner och förväntade 

biverkningar. Föreliggande studie visar att närstående till patienter i detta skede av sjukdomen

har erhållit denna information och nu känner sig välinformerade i dessa frågor, samt att de 

även erhåller god information löpande under vårdtillfället. Sjölander & Ahlström (2012) visar 

hur information från vårdpersonalen får dem att känna sig delaktiga och hur de får en känsla 

av att någon bryr sig om även dem och inte bara patienten. Det öppna och inbjudande klimatet

som beskrivs i föreliggande studie är något väl värt att arbeta för inom slutenvården. Även här

kan man se vissa risker med den alltmer stressfyllda arbetssituationen som råder, och Shiozaki

et al (2005) stärker dessa farhågor genom att visa hur närstående upplever personalen för 

stressad i sitt arbete för att ha tid att stanna till en stund, och hur man som närstående känner 

att man inte vågar störa dem med sina frågor.

Det emotionella stödet erhålls främst via den närmsta familjen och genom vänner och bekanta

i detta tidiga skede av den palliativa fasen. Detta stöds av Sjölander & Ahlström (2012) som 

visar att det huvudsakliga emotionella stödet erhålls från icke-professionella, såsom familj 

och vänner. De beskriver tryggheten av att bli stöttad och förstådd av familjen utan att behöva 

be om det, samt hur nära vänners stöd inger en känsla av att inte vara ensam med sina känslor.

Som beskrivs i bakgrunden ser man dock att behovet av emotionellt stöd från vårdpersonalen 

ökar i takt med att sjukdomen framskrider, att man då är i behov av någon som lyssnar, samt i 

behov av hjälp i att hantera sin rädsla och frustration. Det är därför viktigt att vi som 

vårdpersonal redan i ett tidigt skede initierar kontakt med kurator, sjukhuspräst och dylikt. 

Sand & Strang (2006) visar på ett flertal stressorer för närstående till patienter med långt 

framskriden cancer. Dels upplever man sig ha tankar och känslor som är omöjliga för andra 

att förstå, dels försvinner styrkan och kraften att umgås med vänner som tidigare. Följden blir 

då ett minskat umgänge, vilket i sin tur leder till en påminnelse om existentiell ensamhet och 

rädsla för döden. Att vid dessa tillfällen ha någon professionell att delge sina känslor skulle 

säkert underlätta i många fall, och som föreliggande studie visar är närstående ofta medvetna 

om att detta behov kanske kommer att uppstå, och önskar kontaktuppgifter att ta till vid 

behov.
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Ett vanligt återkommande problem inom den onkologiska slutenvården är bristen på 

enkelrum, och ständiga prioriteringar görs gällande vilka som kan erhålla enkelrum och inte. 

På mindre sjukhus, där allt från patienter i ett kurativt skede av sin sjukdom till patienter i ett 

terminalt skede ofta vårdas på samma avdelning, måste i regel enkelrummen prioriteras 

antingen till patienter som nyligen genomgått behandling och nu är infektionskänsliga, eller 

till patienter som ligger inför döden. Detta medför att aktuell patientgrupp för föreliggande 

studie sällan kan erbjudas enkelrum, vilket visar sig upplevas emotionellt hämmande för de 

närstående. Mossin & Landmark (2011) visar hur närstående ser det som en naturlig följd att 

följa sin anhörige även i dessa svåra stunder, och att finnas där som ett stöd för denne. De 

visar även att det hjälper patienten att bibehålla sin identitet och inte bara ses som en patient. 

Studien gäller terminal vård, men kan till viss del appliceras även till föreliggande 

patientgrupp. Miljö är ett av vårdvetenskapens konsensusbegrepp (Dahlberg & Segesten, 

2010), varför det är viktigt att ta ovanstående behov i beaktande och att arbeta för att fler 

enkelrum kommer till inom slutenvården. Problematiken är inte nytillkommen, och vid 

upprättande av nya vårdavdelningar är i regel mängden enkelrum långt fler än på äldre, 

befintliga avdelningar.

Föreliggande studie visar hur närstående känner sig utlämnade efter utskrivning från 

avdelningen, att de inte vet vart de ska vända sig när eventuella frågor och problem uppstår. 

Att då redan i ett tidigt skede ha ett palliativt team inkopplat skulle i många fall öka de 

närståendes trygghet genom att alltid ha någon att vända sig till. Munck, Fridlund & 

Mårtensson (2008) och Northfield & Nebauer (2010) styrker detta genom att visa på vikten av

att sätta in stöd i allmänhet, så som initierad kontakt med palliativ hemsjukvård, i ett tidigt 

skede. Många närstående försöker kämpa på själva hemma in i det längsta, vilket medför en 

risk att de intar rollen som skötare och lägger all sin kraft och energi på basal omvårdnad av 

patienten. Detta medför att de inte får någon tid eller energi över till att ta hand om sig själva 

eller till att ge det där lilla extra till patienten (Ibid). Milberg & Strang (2004) visar hur 

närstående beskriver en känsla av isolering och ensamhet när de står själva med hela ansvaret 

för patienten, innan utomstående hjälp kopplas in. 

Gällande efterfrågan av en fast kontaktperson att vända sig till efter hemkomsten från 

sjukhuset, så ligger det i ropet just nu. Ett pågående projekt är införandet av 

kontaktsjuksköterska för alla cancerpatienter. I den nationella cancerstrategin har det 

fastslagits att varje patient vid diagnostillfället ska få en fast kontaktperson på den 
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cancervårdande kliniken patienten tillhör. Syftet med detta är att förbättra informationen och 

kommunikationen mellan vården och patienten och dennes anhöriga, samt att stärka både 

patientens och de anhörigas möjligheter till delaktighet i vården (Regionalt Cancer Centrum 

Syd). På större lasarett, såsom universitetssjukhus och dylikt, är projektet ganska långt gånget,

medan man på de mindre lasaretten fortfarande ligger i startgroparna. Förhoppningen är att 

detta behov snart kan tillgodoses oavsett var i landet man bor. Plant et al (2010) och Yang, 

Ewing & Booth (2011) visar på ett alternativ till kontaktsjuksköterska i form av ett särskilt 

team/stödperson som är inriktade mot de närstående för att underlättar deras komplexa 

situation, både under tiden patienten vårdas inneliggande eller vistas hemma. Detta visar sig 

ge ett allmänt ökat välbefinnande hos de närstående, samt en ökad trygghet.

Som framställs i föreliggande resultat förekommer det en mängd olika behov av stöd från de 

närstående. Trots att övergripande slutsatser framkommit gällande vilket stöd som upplevs 

viktigast respektive saknas, ser man att upplevelserna skiljer sig åt olika individer emellan. 

Det är därför viktigt att vi som vårdpersonal ser varje närstående som en enskild individ, och 

utdelar det stöd som krävs i varje enskild situation. Detta resonemang stöds även av 

Northfield & Nebauer (2010). För att som vårdpersonal orka med att stötta såväl närstående 

som patienter, och samtidigt driva utvecklingen inom området framåt, är det viktigt att även 

de som personal erhåller stöd och hjälp. Här ser man vikten av återkommande reflektion hos 

personalen, samt kontinuerlig vidareutbildning för att personalen ska känna sig trygg och 

säker i sin profession (Fetter, 2012; Park et al, 2013 & Shiozaki et al, 2005). Att vidareutbilda 

sig till specialistsjuksköterska inom onkologi kan vara ett sätt…

Metoddiskussion
Eftersom syftet med studien var att belysa en upplevelse ansåg författarna till studien att en 

kvalitativ ansats var den mest lämpade metoden. Vid kvalitativa metoder läggs fokus på att 

fånga subjektiva erfarenheter och upplevelser sedda i sitt sammanhang (Dahlborg Lyckhage, 

2012). Vid kvantitativa metoder däremot syftar man till att belysa saker och ting objektivt, och

att erhålla mätbara och generaliserbara resultat (Ibid). Rädslan att en enkätstudie skulle 

begränsa svaren för mycket medförde att kvantitativ metod valdes bort.

Ett av inklusionskriterierna för studien var att patienten inte skulle vara ansluten till någon 

form av palliativ hemsjukvård. Anledningen till detta var att utbudet av stödinsatser i regel 

utökas i samband med detta, och att delar av studiens syfte då skulle gå förlorat. Detta visade 
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sig dock begränsa urvalet mer än väntat, varför sökområdet fick vidgas till att även inkludera 

närstående till avlidna patienter, vilket inte var tanken från början. Uppsatta inklusions- och 

exklusionskriterier gällde dock fortfarande. Även om detta skapade merarbete i form av 

utvidgat sökande av informanter, måste det ändå ses som positivt att palliativ hemsjukvård 

kopplas in redan i tidigt skede. Det slutliga antalet informanter blev sju, vilket ansågs 

tillräckligt då en mättnad av information erhölls. Enligt Trost (2010) är det att föredra ett litet 

antal intervjuer. Om antalet intervjuer blir många till antalet blir materialet ohanterligt och 

svårt att få en överblick över. Det blir då svårt att samtidigt kunna se alla viktiga detaljer som 

förenar eller som skiljer (Ibid).

Datainsamlingen valdes att göras med hjälp av semistrukturerade intervjuer. På så sätt tillåts 

informanterna prata fritt kring angivna ämnen, men under kontrollerade former, vilket ger ett 

rikligt analysmaterial (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden innehöll endast tre huvudfrågor, 

och enligt Trost (2010) är det bra att minimera frågeområdena för att lätt kunna komma ihåg 

alla frågeområden, och därefter finna fram konkreta frågor under intervjuns gång. Frågor skall

ställas som en fråga och inte som ett påstående eller förslag (Ibid). Vid transkriberingen av 

utförda intervjuer visade det sig ha smugit in några få påståenden relaterat till ovana 

intervjuare. Erhållet analysmaterial upplevdes dock inte negativt påverkat av detta. Flertalet 

intervjuer ägde rum i informanternas hem, vilket enligt Trost (2010) är lämpligt ur 

trygghetssynpunkt. Att så var fallet märktes tydligt under intervjuerna, eftersom alla 

informanter kändes väldigt avslappnade vid intervjutillfällena.

När det gäller tillvägagångssättet för att samla in informanter skickades totalt 13 brev ut, 

varav sex informanter avböjde deltagande. Några avböjde med anledning av att dess anhöriga 

blivit akut dålig och att de därför inte orkade med en intervju, några upplevde det för nära 

inpå sin anhöriges bortgång, och någon mådde själv inte väl och orkade därför inte delta. 

Bortfallet visar tydligt vilka känslor aktuellt ämne river upp, och flera etiska överväganden 

utfördes under studiens gång för att minimera skadan gentemot berörda deltagare. Vikten av 

kontinuerliga etiska överväganden poängteras även av Kvale & Brinkman (2009). Att 

kontakta närstående till nyligen bortgångna patienter krävde extra överväganden ur etisk 

synvinkel, med rädsla för att riva upp för mycket känslor hos de närstående. Vi övervägde 

noggrant hur snart inpå bortgången kontakt kunde tas, och beslutade oss slutligen för att 

avgränsa tidsintervallet efter bortgång till två till sex månader. De närstående som valde att 

inte delta upplevde det trots allt okey att vi ringde och hörde av oss gällande studien. Även 
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om de blev väldigt ledsna under telefonsamtalet, och kände att de inte orkade med någon 

intervju, upplevde de att de klarade av sin vardag och önskade ej kontakt med vidtalad 

kurator. 

Studiens trovärdighet bedöms genom att titta på dess giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

och delaktighet (Lundman & Graneheim, 2012). Något som stärker giltigheten i studiens 

resultat är att analysprocessen först genomfördes var för sig av författarna, för att därefter 

gemensamt diskuteras och redigeras för att komma fram till gemensamma kategorier och 

underkategorier. Eftersom urvals och analysarbetet dessutom är tydligt beskrivet, samt 

exemplifierat i tabell, ger det läsaren möjlighet att själv bedöma tolkningarnas giltighet (Ibid).

För att underlätta ytterligare i läsarens bedömning har ett flertal intervjucitat presenterats i 

resultatet, vilket lyfter fram de närståendes upplevelse och ger en djupare inblick i deras 

situation. Även tillförlitligheten stärks av studiens tydliga beskrivning av analysarbetet. Det 

faktum att intervjuerna utfördes av två olika personer innebar en större möjlighet att fånga 

upp variationer i upplevelsen av erhållet respektive saknat stöd, och eftersom 

intervjumaterialet därefter analyserades gemensamt ökar det studiens tillförlitlighet (Ibid). 

När det gäller studiens överförbarhet är författarnas uppfattning att endast delar av resultatet 

är överförbart. Den del som berör behovet av stöd hos närstående anses vara överförbart till 

flertalet närstående till svårt sjuka patienter i palliativt skede, alternativt till patienter med en 

kronisk sjukdom, oavsett diagnos. Däremot den del som berör vilket stöd man som närstående

upplever sig erhålla respektive sakna är mer beroende av lokala faktorer såsom vilka resurser 

som finns att tillgå på respektive sjukhus. Det är dock upp till läsaren själv att slutligen göra 

denna bedömning. Metodens noggranna beskrivning underlättar även denna bedömning 

(Ibid). Slutligen tittar man på forskarens delaktighet, vilken i en intervjustudie blir given 

genom att i samspelet under intervjun vara medskapare av texten. Resultatet kan således inte 

ses som oberoende av forskaren (Ibid).

Även forskarens förförståelse har betydelse för resultatets trovärdighet. Författarna till studien

har arbetat mycket med att synliggöra sin förförståelse för sig själva och varandra för att 

förhindra att författarnas egna värderingar skulle speglas i resultatet. Eftersom de normalt sett 

träffar närstående till patienter med cancer dagligen i sitt arbete, medför det att det varit svårt 

att helt bortse från den kunskap och erfarenhet det givet. Vissa forskare menar att man bör 

utnyttja sin förförståelse under analysprocessen, eftersom det annars är risk att budskap som 

grundar sig på igenkännande går förlorade. På så sätt anser de att man får en djupare 
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förståelse och en utökad kunskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Praktisk betydelse 
Föreliggande studie kan göra oss som vårdpersonal uppmärksamma på betydelsen av stöd till 

de närstående. Resultatet kan dels användas vid diskussion på arbetsplatsen om hur stödet till 

närstående kan förbättras, men även lokalt sett som en bekräftelse till personalen på att de 

redan idag ger ett ganska gott stöd till de närstående. I tider av nedskärningar och besparingar 

kan det vara stimulerande för personalen att få till sig att man faktiskt gör något bra, och att få

vila i det, som kontrast till alla nya ålägganden som ständigt tillförs sjuksköterskans 

profession. Studien är genomförd på ett litet sjukhus på en enskild avdelning. För att kartlägga

upplevelsen av erhållet respektive saknat stöd nationellt sett krävs fortsatt forskning inom 

området, med målet att kunna förbättra stödet där behov finns. Allt för att öka välbefinnandet i

en svår situation. 

Slutsats
Närstående upplever sig erhålla ett gott stöd av vårdpersonalen vilket gör att närstående 

känner sig trygga. Det som upplevs utelämnande är att det saknas chans till avskildhet, samt 

tydligare information om vart man kan vända sig vid eventuellt behov av hjälp efter hemgång.

Även någon form av kontaktperson efterfrågas. För att sjuksköterskan ska känna sig trygg i 

sin profession, och orka driva utvecklingen inom vården framåt, krävs kontinuerlig 

fortbildning.
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Bilaga 1

INTERVJUFRÅGOR

Definition av stöd: Stöd kan innefatta såväl emotionellt-, bekräftande-, informativt- som 

instrumentellt stöd. Emotionellt stöd innebär att man uttrycker intresse, visar empati, låter 

personen vara delaktig samt lyssnar på den berörda personen. Bekräftande stöd innefattar att 

man ger uppskattning, får personen att känna sig värdefull och sedd samt möjliggör 

jämförelser med andra i samma situation. Informativt stöd innefattar att informera, undervisa, 

vägleda samt ge råd och förslag. Instrumentellt stöd innehåller delar som praktisk hjälp, 

ekonomiskt stöd, tekniska hjälpmedel samt anpassning av omgivningen (Carlsson, 2007b).

Berätta om vilket stöd du upplever att du erhållit inom slutenvården. Ge gärna exempel.

- Av vem? Yrkeskategori?

- När under sjukdomsförloppet?

- Har ni fått stöd från något annat håll? Öppenvården, familj/vänner

Vilket stöd saknar du från slutenvården?

- Av vem önskar du få stödet? Yrkeskategori?

- När hade du önskat att du erhållit mer/bättre stöd?

- Hur tror du detta stöd hade hjälpt dig?

Vilken form av stöd är för dig det viktigaste för att klara av situationen?



Bilaga 3
Information angående intervju

Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska inom onkologi vid Uppsala

Universitet. Vi skriver nu en magisteruppsats där vi vänder oss till närstående till patienter

med cancer. Syftet med studien är att belysa närståendes upplevelse och behov av stöd. Vi är

därför  intresserade  av  att  höra  Din  upplevelse.  Med  stöd  menar  vi  så  väl  emotionellt-,

bekräftande-, informativt- som instrumentellt stöd.

Vi hoppas på att Du vill delta i vår intervjustudie. Tid och plats för intervjun väljer Du. Vi kan

antingen komma hem till Er, eller träffas på Växjö lasarett om så önskas. Intervjun kommer

att ske i avskildhet, och det är bara Du och en av oss som deltar. Intervjun beräknas ta 30-60

minuter. Vi kommer att höra av oss till Er under nästa vecka, med förhoppning om att kunna

bestämma tid för intervju under vecka X.

För att kunna analysera vad som framkommer under intervjun så kommer frågor och svar att

spelas in.  Direktcitat  kan komma att  presenteras  i  studiens resultat,  men kommer inte  att

kunna kopplas till någon specifik person. Vi garanterar att alla personuppgifter kommer att

hanteras konfidentiellt, det vill säga namn på personer och platser kommer att tas bort. Allt

material kommer att förstöras efter att studien godkänts. Du som deltagit som informant i

studien kommer givetvis att få möjlighet att ta del av den färdiga studien om så önskas.

Ditt  deltagande i  studien är helt  frivilligt  och Du har alltid  möjligheten att  när som helst

avbryta utan att ange någon orsak. Informerat samtycke med skriftligt godkännande från Dig

kommer efterfrågas vid mötet för intervjun. Om Du har några frågor eller vill veta mer så

tveka inte att höra av Dig till oss eller till vår handledare.

Med vänliga hälsningar

Stina Alvarsson - student                 Maria Lundqvist – student
Tel: 0708-591355                 Tel: 0709-101718
Mail:Stina.Alvarsson.8150@student.uu.se              Mail:Maria.Lundqvist.7664@student.uu.se

Maria Carlsson – handledare, Docent vid Institutionen
för Folkhälsa och Vårdvetenskap, Uppsala Universitet  
Tel: 018-4716637
Mail:Maria.Carlsson@pubcare.uu.se

mailto:Maria.Lundqvist.7664@student.uu.se
mailto:Stina.Alvarsson.8150@student.uu.se


Bilaga 4

Information för intervjun
Vi är två sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterskor med inriktning onkologi vid 

Uppsala universitet. Vi skriver nu en magisteruppsats där vi valt att fördjupa oss i närstående 

till patienter med cancer och deras upplevelse och behov av stöd. Vi är därför intresserade av 

att höra Din upplevelse.

Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas ner ordagrant. Materialet kommer att 

hanteras konfidentiellt d.v.s. att allt material kommer att avidentifieras. Endast berörda 

sjuksköterskor samt handledare och examinator kommer ha tillgång till materialet, som 

kommer att raderas när studien är godkänd.

Det är frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

ange orsak. 

Vid frågor ring eller maila gärna oss:

Stina Alvarsson : 0708-591355, stina.alvarsson.8150@student.uu.se

Maria Lundqvist: 0709-101718, maria.lundqvist.7664@student.uu.se

Samtycke

Jag har tagit del av informationen om studien och att intervjun kommer att spelas in.

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad för studien: ”Närståendes behov av stöd 

inom den onkologiska slutenvården”.

Ort och datum:                                                                                                                              

Underskrift:                                                                                                                                   

Namnförtydligande:                                                                                                                      

mailto:maria.lundqvist.7664@student.uu.se
mailto:stina.alvarsson.8150@student.uu.se
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