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SAMMANFATTNING/ABSTRACT  

Bakgrund: Anhörigas delaktighet i vårdandet av sin sjuke närstående i livets slutskede kan ha 

stor betydelse för den totala upplevelsen både för den anhörige men också för den sjuke. 

Bristande delaktighet kan bland annat kunna innebära en försvårad sorgeprocess för den 

anhöriga efter bortgången. 

Syfte: Att studera de anhörigas upplevelse av delaktighet när deras närstående vårdats på 

Hospice, samt att studera hur delaktigheten skulle kunna förbättras.	  

Metod: Djupgående strukturerande intervjuer med åtta informanter som spelades in och 

transkriberades. Den insamlade data analyserades med hjälp av Hällgren-Graneheim och 

Lundmans (2012) kvalitativa innehållsanalys.	  

Resultat: Resultatet visade att delaktighet inte enbart innebär att praktiskt delta i själva 

omvårdnaden, utan kan också innebära att få information samt att finnas för sin närstående. 

Totalt utlästes fem kategorier som berörde och påverkade delaktigheten 1) att veta 2) att vara 

3) att göra 4) miljö och 5) trygghet.	  

Slutsats: Delaktighet innebär inte bara att göra, utan också att vara och att veta. För att 

uppleva maximal delaktighet som anhöriga i vården vid livets slutskede är information en 

viktig faktor. Det är också viktigt med trygghet och tillit till personalen samt en god miljö 

	  

Background: Relatives' involvement in the care of their sick family member in the end of life 

stage can be very important to the overall experience for both the relative but also for the 

dying person. Lack of participation could mean a complicated grief process for the relatives 

after their family member’s death. 	  

Objective: To study the relatives' involvement when they cared for their loved ones at 

Hospice in the end of life stage. The objective was also to study how the involvement could 

be improved.	  

Method: Depth structured interviews with eight informants which was recorded and 

transcribed. The collected data was analyzed using Hällgren-Graneheim and Lundmans 

(2012) qualitative content analysis.	  

Results: The results showed that participation is not merely practically participation in the 

actual care, it also means to obtain information, and to be there for his relatives. Total was 

read five categories that touched and affected participation 1) knowing 2) to do 3) make 4) 

Environment and 5) security.	  
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Conclusion: Participation is not only to do, but also to be there for his relatives and obtain 

information. To experience maximum participation by relatives in care at the end of life, 

information is an important factor. It is also important to security and trust in the staff and a 

good environment.	  

Nyckelord: Anhörig, vård i livets slutskede, delaktighet, Hospice  

Keywords: Relative, end-of-life care, participation, Hospice  
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1. BAKGRUND 

Ordet Hospice betyder enligt Akademiska sjukhuset (2013) gästfrihet, den relation som finns 

mellan värd och gäst. Till ett Hospice kommer patienter som befinner sig i livets slutskede för 

att lindra symtom av en obotlig sjukdom. I Arlebrink (2006) beskriver Cicely Saunders sin 

Hospicefilosofi som grundades 1967. Hospicefilosofin bygger på att de döende patienterna 

inte blandas med de som förväntas bli friska. Istället vårdas de döende vid speciella 

verksamheter som ofta är belägna på andra platser än akutsjukhusen. Där bedrivs 

specialiserad palliativ vård. Saunders filosofi syftar även till att ”Vården vid ett hospice 

inriktas på patienten och dennes anhöriga. De anhöriga är lika viktiga som patienten”  

 

När en patient får en diagnos med en obotlig sjukdom drabbas även dennes anhöriga. 

Maktlöshet, hjälplöshet och otillräcklighet är exempel på känslor som många anhöriga 

ständigt får tampas med under vårdtiden av den döende. Studier har visat att många anhöriga 

gärna vill vara delaktiga i vårdandet av sin närstående och ofta vill ha ett delat ansvar med 

vårdpersonalen. Att vara delaktig och få förståelse om närheten till döden kan gynna den 

anhöriges återhämtning efter den närståendes död (Socialstyrelsen, 2007). I hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1998:531) stadgas i 1§, kapitel 2 att vårdpersonal har skyldighet att 

involvera patienten och/eller anhöriga i planering eller beslut om vårdåtgärder. Detta betyder 

att vårdpersonal bland annat ska ta hänsyn till både patientens och den anhöriges kunskaper 

och erfarenheter (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009).  

 

Delaktighet definieras enligt Nationalencyklopedin (2014) som medverkan, och kan ses som 

en kontinuerlig process som beroende på den sjukes situation förändras över tid. 

Delaktigheten beror också på relationen mellan till exempel patienten och dennes anhöriga, 

eller patienten och vårdpersonal. Som anhörig kan man vara delaktig och involverad på olika 

nivåer, bland annat beroende på vilka förutsättningar som finns hos den anhörige och hos den 

sjuke patienten. För att delaktigheten ska bli maximal krävs det att sjuksköterskan har den 

kompetens som krävs för att främja möjligheterna samt förutsättningarna (Kirkevold, M 

2010).  

 

1.1 Teoretiskt ramverk  

Andershed beskriver en teori om delaktighet och utanförskap, delaktighet i ljuset - delaktighet 

i mörkret. Teorin baseras på kvalitativa studier där anhöriga till sjuka närstående intervjuats 
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under vårdtiden men också efter dödsfallet. Teorins två grundpelare är delaktighet i ljuset 

vilket betyder samverkan mellan informell vård och professionell vård, och delaktighet i 

mörkret vilket innebär en exkludering från den professionella vården. Att vara delaktig i ljuset 

innebär att den anhöriga är välinformerad och upplever sin delaktighet som meningsfull, samt 

att denne blir en medlem i det vårdande teamet. En anhörig som är delaktig i ljuset ger bättre 

livskvalitet för den sjuke, men också för den anhöriga. Det ger också bättre villkor för ett mer 

betydelsefullt vårdande och en god död. Tvärtom har delaktighet i mörkret sin grund i 

bristande samarbete och samverkan. De anhöriga känner sig inte sedda av personalen. De 

upplever en känsla av att famla runt i mörkret, samtidigt som de försöker hjälpa och vårda sin 

sjuke närstående. Om en anhörig är delaktig i mörkret kan det bland annat medföra 

utanförskap, mindre betydelsefullt vårdande, en mindre god död och en försvårad 

sorgeprocess (Andershed, 2013). I en annan studie påvisas att det är personalens agerande mot 

den döende och dennes anhöriga som är avgörande för om de anhöriga kommer att vara 

involverade och delaktiga i ljuset eller mörkret (Anderhed & Ternestedt, 2000). Just 

delaktighet kan definieras med tre nyckelbegrepp, att veta, att vara och att göra, dessa begrepp 

beskrivs mer ingående nedan (Andershed, 2013).  

 

Enligt Andershed och Ternestedt (1998) innebär delaktighet i vården inte enbart att göra, utan 

också att veta och att vara. Med att göra menas uträttandet av praktiska bestyr i själva vården 

och omsorgen. Att göra kan också beröra kontakten med läkare eller olika myndigheter. Att 

veta syftar till att ha insikt och få information om förloppet och processen vid sjukdom och 

vid ett dödsfall. För att kunna medverka och uppleva omvårdnaden av sin sjuke närstående 

som positiv, är just att veta en viktig förutsättning. Att vara innebär att den anhöriga finns för 

sin sjuke närstående och i viss mån delar dennes upplevelser eller tankar. Det framgår i 

studien att många anhöriga upplever sin delaktighet som meningsfull och givande.  

 

Inom vårdvetenskapen talar man ofta om de fyra konsensusbegreppen, som enligt Katie 

Erikssons omsorgsteori innebär människa, miljö, omsorg och hälsa. Miljö och omsorg passar 

väl in i denna studie. Enligt Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2008) menar Eriksson att 

miljön, eller de så kallade ”livsrummen” har betydelse för individens möjligheter men också 

begränsningar när det gäller hälsa. Hon menar även att livsrummen kan delas in i det fysiska, 

det psykosociala och det andliga. Det fysiska livsrummet handlar om förutsättningar för de 

primära livsfunktioner människan har. Den fysiska miljön är mycket viktig när det gäller att 

bevara hälsa och omfattar faktorer som kan främja men också hota de livsfunktioner som 
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finns. Det psykosociala livsrummet innebär ”samspelet mellan människans eget själv och de 

konkreta andra”. Eriksson menar att relationer till andra människor och den sociala 

situationen som helhet är viktiga förutsättningar för hälsa. Det andliga livsrummet omfattar 

”kärnan i människans relation till den abstrakta andra”, vilket innebär personens tro och 

förhållande till Gud. Enligt Kristoffersen menar Eriksson att naturlig vård, det vill säga 

egenvård, utövas i alla livsrummen men när det krävs tar den professionella vårdaren över ett 

eller flera av dessa livsrum. Eriksson beskriver också att förmågan att vårda aktiveras i en 

gynnsam miljö, och i en gynnsam miljö upplever den sjuke frihet att förverkliga sina innersta 

syften (Kristoffersen et al., 2008). Detta kan därmed visa på att anhörigas stöd och 

delaktighet, utöver vårdpersonalen, i vården av sin sjuka närstående är viktig. Det skulle 

kunna leda till att situationen den döende befinner sig i kan upplevas mer positiv och 

möjligtvis mer accepterad.  

 

Inom begreppet omsorg talas det bland annat om förändringsprocesser hos en människa som 

innebär att den naturliga vården i vissa situationer måste ersättas av professionell vård i form 

av till exempel präster, läkare, psykologer eller sjuksköterskor. Utgångspunkten för både den 

professionella och den naturliga vården är tro, hopp och kärlek. Eriksson menar att kärnan i 

den professionella vården ska vara så lik den naturliga vården som möjligt, som utövas av 

individen själv eller dennes närstående och att målet med vården är att främja hälsoprocesser. 

Vidare beskriver Eriksson vårdande (caring) på följande sätt: ”… innebär att genom olika 

former av ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, 

kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra 

(upprätthålla, igångsätta eller stödja)”. Att vårda är att ansa, leka och lära men också att dela 

och hela (Kristoffersen et al., 2008). För att uppnå en så naturlig vård som möjligt, där 

patienten eller anhöriga får vara med och utöva den omsorg och vård som krävs, i den mån 

det går och önskas, är det viktigt att delaktighet är en självklarhet. Att som anhörig få vara 

delaktig i omvårdnaden av sin närstående gynnar sannolikt båda parter.  

 

1.2 Empiriska studier  

Idag talas det ofta inom sociologin och psykologin om dödens privatisering och att döden har 

blivit varje individs privata angelägenhet där fler och fler människor dör ensamma. Dock bör 

inte döden och döendet vara en privatsak. Döendet berör inte bara den döende personen utan 

också i stor utsträckning de anhöriga och det egna sorgearbetet blir ofta lättare om man fått 

vara delaktig i vården av sin döende närstående. När den sjuke ska få beskedet om att dennes 
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sjukdom inte går att bota är de fördelaktigt om de anhöriga blir involverade så tidigt som 

möjligt. Tidig, ärlig och tydlig information till de anhöriga gör att de får möjlighet att känna 

sig delaktiga i vården runt den närstående hela tiden ut. Inför döden går anhöriga igenom 

faser. Under en fas är behovet av vetskap, kunskap, delaktighet och stöd för egen del viktigt. 

Vetskap innebär information. Det handlar till exempel om information om den närståendes 

sjukdom och hur tillståndet utvecklas. Med kunskap menas hur man bäst kan finnas till hands 

för sin närstående. Här kan den anhöriga känna vilja till att hjälpa till med omsorgen och 

behöver därmed kunskap om vad som är möjligt och hur hjälpen kan gå till. Delaktighet 

betyder att den anhöriga vill ”ingå i vårdlaget” och faktiskt utföra det man vill och kan hjälpa 

till med. Utöver detta så är också många anhöriga i behov av stöd under den pågående 

processen. Sällan är det ”bara” den döende personen och sig själv man ska orka med, utan 

ofta finns också andra personer med i bilden. Det kan till exempel vara barn som behöver stöd 

av den anhörige (Socialstyrelsen, 2001).    

 

Studiers resultat visar att bland annat kommunikation och information är viktiga delar för att 

stödja både den sjuke patienten och den anhörige (Bajwah, Koffman, Higginson, Ross, Wells, 

Birring & Riley 2013, Anderhed 2005). Studier visar även att stöd från personal till anhöriga 

är en viktig del och en förutsättning för att de ska vara delaktiga i vården av sin närstående. 

Att vara närvarande och finnas till för sin sjuke närstående är något de anhöriga ofta strävar 

efter. För att orka med denna process är stödet från personalen mycket viktig (Andershed, 

2005). Enligt Andershed och Ternestedts (1999) framkommer det att brist på kommunikation 

mellan vårdpersonal och anhöriga ibland förekommer. Anhöriga önskar få mer information 

om helheten och inte bara diagnos och prognos vilket de upplevde att de ofta fick.  

 

I en kvalitativ studie av Ciemins, Brant, Kersten, Mullette och Dickerson (2014) framkommer 

det att delaktighet är en viktig del i vården vid livets slutskede både från patientens sida men 

också dennes anhöriga. Studiens resultat visade också att bland annat god kommunikation 

mellan patient, de anhöriga och personalen är viktigt för en positiv upplevelse av den 

palliativa våden, samt personalens förmåga att lyssna. Att som personal samspela med både 

den sjuke och dess anhöriga ansågs också mycket viktigt. I en annan studie visar resultatet att 

anhöriga och sjuksköterskor är överens när det gäller en del av de viktigaste behoven de 

anhöriga har i vården av sin närstående i livets slutskede. Dessa behov är 1) att få ärliga svar 

på frågor, 2) att vara försäkrad om att bästa möjliga vård ges till den sjuke, 3) att få 
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förklaringar i termer som är förståeliga, det vill säga inte i medicinska termer, 4) känslan av 

hopp och 5) att få samtala med läkaren varje dag (Maxwell, Stuenkel, & Saylor, 2007).  

 

I en studie gjord av Ek, Andershed, Sahlberg-Blom och Ternestedt (2014) beskrivs 

upplevelsen av det sista levnadsåret hos anhöriga till svårt sjuka. De anhöriga beskriver att det 

praktiska och mänskliga behovet ökade och därmed också behovet av vård och omsorg. 

Anhöriga till de sjuka upplever också att de tillsammans med patienten levt med en osäkerhet 

och oro inför dödsfallet och att lite hjälp för psykosociala och existentiella frågor fanns. De 

anhöriga menar då att sjuksköterskan har en viktig roll i att skapa relationer med patienter och 

anhöriga så att de på sitt sätt ska kunna få möjlighet att prata om döende och döden.    

 

Även ur ett sjuksköterskeperspektiv kan det vara viktigt och positivt med delaktiga anhöriga, 

till exempel familjemedlemmar. I en studie av Benzein, Johansson, Franzén Årestedt och 

Saveman (2008) framkommer det att anhöriga, och då framför allt om det föreligger en god 

relation mellan de anhöriga och vårdpersonalen, kan göra att jobbet bli mer tillfredsställande 

för sjuksköterskan. Deltagare i studien, som alltså utgjordes av sjuksköterskor sa även att de 

får mycket kunskap genom de anhöriga som de kan använda sig av i sitt arbete samt att det är 

viktigt att bjuda in anhöriga till att samtala om den sjuke patientens tillstånd.  

 

1.3 Problemformulering  

På en palliativ vårdavdelning har tidigare studier gjorts varav en visar att nästan hälften av 

deltagarna (49%) önskade vara mer delaktiga i omvårdnaden av sin närstående (Lundh & 

Tholander, 2013). I och med detta fanns ett intresse att vidare studera på vilket sätt de 

anhöriga som haft en närstående på ett Hospice upplevde sin delaktighet samt på vilket sätt 

delaktigheten kan utvecklas. Målet är att sedan kunna implementera detta i 

Hospiceverksamheten.  

 

1.4 Syfte  

Syftet är att studera hur anhöriga till avlidna personer på ett Hospice i Mellansverige upplever 

sin delaktighet i vården samt hur delaktigheten kan utvecklas. Med delaktighet menas i denna 

studie de anhörigas medverkan och involvering i sin närståendes vård i den mån de vill och 

anses möjligt.  
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1.5 Frågeställningar  

1. Hur upplever anhöriga till personer som avlidit på ett Hospice i Mellansverige sin 

delaktighet i vården? 

2. På vilket sätt kan personalen på ett Hospice få anhöriga till patienter att känna sig så 

delaktiga i vården som de anhöriga önskar?  

 

2. METOD  

2.1 Design 

Designen som användes var en kvalitativ design. Designen ansågs lämplig då studien 

utgjordes av intervjuer som beskrev personers upplevelser samt utforskade förslag till 

eventuella förbättringar (Polit & Beck, 2010).  

 

2.2 Urval  

Studiens urval var ett bekvämlighetsurval som utgjordes av anhöriga till personer som avlidit 

på ett Hospice i Mellansverige. Verksamhetschefen på Hospice bistod med kontaktuppgifter 

till 20 anhöriga som haft närstående som vårdats på enheten och valdes utifrån 

inklusionskriterierna. De 20 utvalda personerna erhöll ett informationsbrev (se bilaga 1) i 

augusti 2014, med information om bland annat studiens syfte och eventuellt medverkande 

samt information om frivillighet. Av de 20 personerna kontaktades, i mitten av september 

2014, slumpmässigt 13 personer via telefon varav en tackade nej på grund av tidsbrist, en 

person bad att få återkomma om tid men avstod från att ringa tillbaka och tre personer svarade 

ej. Totalt bokades och genomfördes åtta intervjuer med de personer som tackade ja. De 

resterande sju personerna som författarna inte haft kontakt med tidigare, kontaktades i oktober 

per telefon och erhöll på så sätt information om att de ej skulle bli tillfrågade om deltagande i 

studien. De inklusionskriterier som valdes var att informanterna skulle haft en närstående som 

avlidit på ett Hospice i Mellansverige tidigast tre månader och högst tolv månader efter 

bortgången inför intervjutillfället. De exklusionskriterier som valdes var att informanten inte 

fick vara omyndig eller ha en kognitiv funktionsnedsättning. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen utgjordes av intervjuer där sex öppna huvudfrågor, samt en del mindre och 

mer specifika frågor ställdes. I huvudsak innehöll intervjuguiden (se bilaga 2) frågor om vad 

delaktighet innebär för informanten, samt hur delaktigheten upplevdes på Hospice. Den 
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innehöll även frågor där informanten skulle beskriva en situation då denne kände sig delaktig 

och en situation då denne gärna varit mer delaktig samt om det totalt sett önskades mer eller 

mindre delaktighet. Frågor om informanten blivit ”inbjuden” till att delta i vården och på 

vilket sätt anhöriga skulle kunna bli mer delaktiga förekom också. Utöver dessa frågor 

ställdes en fråga om vad informanten tyckte att personalen på Hospice kan göra för att 

utveckla delaktigheten hos anhöriga. En fråga om vilken information de anhöriga fick 

gällande sina närstående på Hospice fanns och intervjun avslutades med att fråga om 

informanten hade något de själva ville ta upp. Frågorna utformades av författarna själva 

utifrån studiens syfte. Innan intervjuerna påbörjades testades frågorna vid en pilotintervju, för 

att undersöka om de var rimliga, relevanta och tydliga.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen utgjordes av intervjuer under slutet av oktober, början på november och 

dessa spelades in med en diktafon. Informanten blev informerad om att intervjun spelades in 

och att det inspelade data skulle raderas när transkribering var gjord. Det informerades också 

innan varje intervju påbörjades om vad ett examensarbete innebär samt repeterade vad 

studiens syfte var och eventuella frågor informanten hade besvarades. Författarna informerade 

även om att resultatet presenteras på gruppnivå och att inget i studien skulle kunna kopplas till 

informanterna själva. Fortsatt informerades det om att citat från informanten eventuellt kunde 

användas i examensarbetet. Vid samtliga intervjuer var båda författarna med, varav en hade 

huvudansvaret och den andra fick komma med följdfrågor om något tycktes vara otydligt eller 

oklart. Huvudansvaret delades, det vill säga författarna höll i huvudansvaret vid varannan 

intervju. Efter informantens önskemål bestämdes platsen för intervjun. Ofta valde 

informanten att mötet skulle ske i det egna hemmet, men intervjuer hölls även på informanters 

arbetsplatser samt i bokade grupprum. Miljön kan ha stor betydelse för känslan av trygghet 

och skulle kunna vara avgörande för vad informanten väljer att delge. Det ansågs viktigt att 

platsen för intervjun skulle vara bekväm för informanten och att denne skulle kunna känna ett 

lugn inför att visa eventuella jobbiga och starka känslor. Intervjuerna uppskattades ta cirka 30 

minuter men oftast blev intervjutiden något kortare. Det ansågs inte nödvändigt med en 

etikprövning för denna studie.	  

  

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt förordningen (SFS, 2003:615) 12§ ska forskning som avser människor inte innebära 

någon risk för individens hälsa, säkerhet eller intrång i dennes integritet. För att undvika detta 
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presenterades resultaten på gruppnivå och ingen koppling kunde ske till informanten, dock har 

citat från intervjuerna presenteras i resultatet. För att inte göra intrång i informantens integritet 

gavs information angående möjligheter att avstå från frågor som kändes utlämnande eller 

obehagliga. Eftersom författarna hade en oberoende ställning i dessa frågor bör informanterna 

inte upplevt något tvång att delta i studien. I Nürnbergkoden 1947 bestämdes att informerat 

samtycke ska finnas vid forskning som involverar människor. I samband med studien skrevs 

därför ett brev med information om studien och dess syfte som skickades ut. Därefter fick 

personerna själva avgöra om de ville medverka eller ej.  

 

Att visa hänsyn och respekt inför döden och den som avlidit är för de flesta en självklarhet. 

Efter döden kan detta ses som en förlängning av vördnaden för personens integritet. Detta bör 

ses som en skyldighet mot den döde men också mot dennes kvarlevande. Det är vanligt att 

man i dagens samhälle inte öppet pratar om döden eller sorgen som vanligtvis medföljer 

(Statens medicinsk-etiska råd, 2008, SMER). Vissa frågor kunde upplevas som känsliga och 

psykiskt påfrestande på grund av till exempel sorg och saknad. Genom att utforma frågorna 

och föra samtalen på ett respektfullt sätt togs hänsyn till de anhöriga men också den avlidne.  

 

Av hänsyn och respekt för de deltagande och deras avlidna närstående nämns orten på var 

Hospice ligger inte i studien, utan benämns som ett Hospice i Mellansverige. Detta görs för att 

minska kopplingen till enskilda individer då studien ska vara så konfidentiell som möjligt.  

 

Då ämnet kan upplevas känsligt och jobbigt fanns en plan för vilken information som skulle 

ges om informanten hade behov av stöd. Tanken var att de i så fall skulle kunna ta kontakt 

med Hospice för att få professionellt stöd där via dem.  

 

2.6 Bearbetning och analys  

För att analysera texterna användes Hällgren-Graneheim och Lundmans (2012) kvalitativa 

innehållsanalys. Samtliga intervjuer transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger för att 

skapa en god helhetsbild av analysenheten. Författarna reflekterade tillsammans över den 

centrala innebörden i texterna. Betydande meningsbärande enheter valdes ut och bröts ner till 

kondenserade meningsenheter som därefter benämndes med koder. Koderna sorterades med 

hänseende till kodens betydelse där likheter och olikheter värderades. Grupperna av koder 

bildade 13 preliminära kategorier som efter ytterligare jämförelse och bearbetning 

sammanfördes till 5 kategorier med 13 underkategorier (se tabell 1).  
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Tabell 1. Exempel på analys av transkriberingarna.  

Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori  

Bli informerad 
korrekt och vad 
de tänker göra i 
nästa steg och 
sådär. Så även att 
när man är 
lekman att man 
blir informerad 
på den nivån så 
man förstår vad 
vårdpersonalen 
pratar om. Det 
tycker jag är 
viktigt. 

Som anhörig få 
information om 
sjukdomsförloppet 
på en lekmans 
nivå. 

Tydlig 
information på 
den anhöriges 
nivå 

God 
kommunikation  

Veta  

Jag var ju där 
hela dagar, i stort 
sett... på det viset 
var jag ju 
delaktig hela 
tiden... 

Delaktig genom 
att finnas hos sin 
närstående 

Fanns för sin 
närstående 

Anhöriga och 
närstående  

Vara  

 

3. RESULTAT  
Ur studiens resultat kunde fem kategorier utläsas. Kategorierna blev 1) att veta, 2) att vara, 3) 

att göra, 4) miljö och 5) trygghet. Med dessa följde 13 underkategorier (se tabell 2).  

 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier  
Underkategori  Kategori 
God kommunikation                                                                           

          Att veta  Bristfällig information  
Informationssvårigheter och informations- 
hjälpmedel  
Anhöriga och närstående  

         Att vara  Personalens betydelse  
Att vara delaktig i omvårdnadssituationer   

          Att göra  Inte vara delaktig i omvårdnadssituationer  
Nackdelar med hög delaktighet   
God miljö           Miljö  

 Brister i miljön  
Trygghetsgivande faktorer  
Anhörigas känslor och upplevelser                                                    
Faktorer som ingav mindre trygghet  
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3.1 Kategori: Att veta  
 
3.1.1 Underkategori: God kommunikation  

Anhöriga ansåg att god kommunikation och information var viktigt för den egna upplevelsen 

av delaktighet. Exempel på god kommunikation var kontinuerliga samtal med personalen om 

sjukdomsförloppet och saker runt omkring, samt tydlig information på den anhöriges nivå. 

Det kunde också innebära att personalen lyssnade på den anhöriges önskemål eller synpunkter 

kring dennes närstående, och de anhöriga upplevde det också positivt att bli tillfrågad om 

deltagande.  

”Bli informerad korrekt och vad de tänker göra i nästa steg och sådär. Så även att när man 
är lekman att man blir informerad på den nivån så man förstår vad vårdpersonalen pratar 
om. Det tycker jag är viktigt” 
 
”… jag tycker nog att man utnyttjade mig och det gjorde man på rätt sätt, alltså att jag fick 
vara med och höra och diskutera hur man kunde göra”  
 

3.1.2 Underkategori: Bristfällig information 

Vid situationer då de anhöriga upplevde mindre delaktighet framkom det i studien att 

bristfällig information var en betydande faktor. De anhöriga kunde uppleva att personalen 

hade en ovilja att ge information gällande den närstående samt upplevde en frånvaro av 

läkare. Det framkom också att brist på kunskap om vad Hospice verksamhet innebär fanns hos 

en deltagare vilket då försvårar möjligheten till delaktighet. En önskan om tydligare 

information utan den sjukes närvaro fanns, för att på så sätt få möjlighet att ställa de frågor 

och funderingar som de anhöriga hade. Detta hade enligt deltagare kunnat ge mer förståelse 

och därmed en grund för eventuell ökad delaktighet.   

 

”Helt plötsligt så kom läkaren och sa att XX skulle till Hospice. Varför vet jag inte, jag vet 

inte... Jag har inte så stor kunskap om... Jag vet inte varför man skickar folk till Hospice... 

Jag fatta inte varför hon åkte dit. Om det var att hon inte, att dom inte kunde göra mer eller 

inte, det berättade ingen”  

 

”… så var det ett omöjligt fall liksom. Det kanske man hade kunnat säga lite tydligare inte 

nödvändigtvis när hon var med då utan i alla fall till mig” 
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3.1.3 Underkategorier: Informationssvårigheter och informationshjälpmedel  

Det framkom att information kan vara svårt att ta till sig som anhörig i situationer som berör 

livets slutskede. Information kunde göra den anhörige förvirrad och de anhöriga kunde 

uppleva att de var otillgängliga för information. En annan svårighet för att kunna ta till sig 

information var bristen på erfarenhet av sjukvård hos den anhörige. Det upplevdes också 

positivt att få kompletterande information på andra sätt än genom samtal, till exempel 

broschyrer.  

 

”Dom berätta ju mycket men jag vet att i en sådan här situation så tar man inte in allting, så 

att dom... Jag fick också en hel del broschyrer och ja, om livets slutskede och sådana saker” 

 

3.2 Kategori: Att vara  

3.2.1 Underkategori: Anhörig och närstående  

Delaktighet upplevdes genom att finnas där för sin närstående och vara närvarande. Det 

framkom att egen tid mellan anhörig och närstående var viktigt, och att personalen ibland tog 

ett steg tillbaka ansågs många gånger positivt.  

”Absolut, de (personalen) var jättebra på det liksom att, stå åt sidan. De såg liksom när jag 
och XX gjorde något och sen när de var, måste göra något så gick de in och gjorde det”  
 
”Jag var ju där hela dagar, i stort sett... på det viset var jag ju delaktig hela tiden...” 
 
3.2.2 Underkategori: Personalens betydelse  

I studien framkom det att de anhöriga upplevde att personalen uppskattade deras närvaro. 

Stöd från personalen till exempel genom samtal och att de även fanns till för de anhöriga 

upplevdes mycket positivt och gjorde att den anhörige fick mer kraft till att ge stöd till sin 

närstående.  

”Även jag fick tid, jag satt i tre timmar och pratade med en sjuksköterska utanför där, så de 

tog sig tid” 

 

”... dom tyckte att det var väldigt bra att man som anhörig var där hela tiden” 
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3.3 Kategori: Att göra 

3.3.1 Underkategori: Att vara delaktig i omvårdnadssituationer  

Deltagarna upplevde att delaktighet bland annat innebär att vara involverad och medverka i 

omvårdnaden av sin närstående. Att delta i omvårdnaden kunde till exempel innebära att 

pyssla om sin närstående och se till att denne hade det bra, detta genom att exempelvis hjälpa 

till att mata eller tvätta sin närstående. Anhöriga upplevde att de i stor mån fick vara så 

delaktiga i omvårdnaden som de önskade, ville samt fysiskt och känslomässigt kunde. Det 

framkom att de anhöriga ibland upplevde delaktigheten känslomässigt jobbig, men en önskan 

om att delta praktiskt fanns ändå. En anhörig beskrev att dennes praktiska delaktighet hade 

varit mer omfattande om denne visste att sin närstående hade känt sig tryggare med det.  

 

”... så länge han kunde äta och sådär så ja, jag fick ju mata och dom frågade vad jag ville 

göra...  men jag fick göra det jag kunde” 

 

”Hjälpte honom på toaletten och tvättade honom och allt sådant där. Så att, det kan man ju 

inte sitta bredvid om man rent fysiskt klarar med” 

 

”… om jag hade vetat att det var, att hon hade känt sig tryggare om hon hade haft en anhörig 

än en helt annan. Då hade jag accepterat det…” 

 

3.3.2 Underkategori: Inte vara delaktig i omvårdnadssituationer  

En del av deltagarna upplevde att de inte praktiskt deltog i omvårdnaden av sin närstående. 

Bristen på delaktighet berodde på olika faktorer, till exempel att den närstående ej var i behov 

av hjälp, att den anhöriga kände obehag för att medverka eller att denne inte fysiskt klarade av 

det. En informant ansåg också att det endast är vårdgivaren och den som blir vårdad som är 

delaktiga i omvårdnaden, den anhöriga ansåg därför att denne stod utanför och därmed inte 

var delaktig. En annan orsak till mindre delaktighet var osäkerhet hos den anhörige om dennes 

medverkan förbättrade för den sjuke och att de därmed gärna överlät omvårdnaden till 

personalen då de ansåg dem som professionella. Ovilja till att vara delaktig i 

omvårdnadssituationer kunde också vara en faktor som spelade in.  

 

”Det behövdes ju inte eftersom XX skötte ju allt sådant där själv som jag hade kunnat göra.” 
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”Jag vet inte om det hade blivit något bättre om jag hade hjälp till och tvätta XX och sådana 

här saker, det tycker jag inte.” 

 

”… jag överlåter gärna till vårdpersonalen det vårdpersonalen ska göra och säger de då att 

”kan du hålla i här”? eller ”kan du hjälpa till där”? så gör man ju det.” 

 

3.3.3 Underkategori: Nackdelar med hög delaktighet  

Det framkom att en deltagare upplevde att mycket ansvar lämnades över från personalen till 

denne i och med den anhöriges omfattande delaktighet. Den anhörige upplevde då att 

personalen ”tog ett steg tillbaka” och att den närstående i och med det fick sämre vård.  

 

”Och det kan ju vara så att, att det var för att jag var där så kan man lämna över på mig 

väldigt mycket. På det viset så blev det sämre för honom alltså, så att det där är ju också en 

balans.” 

 

”… jag måste säga att jag var ju väldigt delaktig och det kanske var en svårighet för 

personalen också för att då kunde man ju lämna över till mig.” 

 

3.4 Kategori: Miljö  

3.4.1 Underkategori: God miljö  

De flesta anhöriga tyckte att miljön kring sin närstående spelade en stor roll. Genom att de 

själva fick var med och utforma rummen kände de sig delaktiga. Överlag ansåg de anhöriga 

att miljön på Hospice var lugn och fin vilket de tyckte gynnade sin närstående.  

”Det fanns konst som man kunde byta på väggarna...” 

”Dom var noga med att inte, ja det var inga skrik och inga skrän och ingenting sådant.” 

 

3.4.2 Underkategori: Brister i miljön  

En del anhöriga ansåg att det fanns vissa brister i miljön. Det kunde till exempel vara 

ofunktionell inredning i form av för hårda stolar där den sjuke inte kunde sitta. Detta kunde 

medföra begränsningar vid till exempel förflyttningar och miljöbyte och därmed försvårade 

delaktigheten hos den anhörige. Det fanns även synpunkter på att utsikten från vissa av 

patientrummen inte var tilltalande.  
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”… inredningen var ju fullständigt förödande, det var ju så hårt så man, det fanns ingen stol 

han kunde sitta på över huvud taget.” 

 

3.5 Kategori: Trygghet  

3.5.1 Underkategori: Trygghetsgivande faktorer  

Det framkom i studien att känslan av trygghet är en viktig del för att de anhöriga ska känna 

delaktighet på rätt nivå. I huvudsak utgjordes tryggheten av personalen. De flesta av 

deltagarna upplevde tillit till vårdpersonalen och kände bland annat att de vågade lämna över 

omvårdnadsansvaret till personalen för sin sjuke närstående. Ofta kände de anhöriga att de 

själva fick bestämma hur mycket de ville vara delaktiga vilket inbringade trygghet och 

andrum. De framkom också att de flesta var nöjda med vården, ansåg att personalen var 

trevlig och brydde sig.  

 

”Så mitt i bedrövelsen så blev det en lugnare period när man var på Hospice. Och sen, att 

dom (personalen) brydde sig så mycket.” 

 

”Nästan varje gång jag kom tillbaka in så var det någon (från personalen) därinne och 

pysslade om XX. Så jag tycker att de är, även om utgången var tragisk så var det tryggt att 

vara där.” 

 

”Jag är inte rädd för att hamna där (Hospice) själv om jag säger så *skratt*.” 

 

2.5.2 Underkategori: Anhörigas känslor och upplevelser 

Hos de anhöriga som upplevde ett lugn och kände sig avslappnade kunde delaktigheten anses 

något lättare och eventuellt mer naturlig. Däremot upplevdes delaktigheten svårare och 

mindre aktuell då känslor som till exempel obehag i samband med vården förekom. I studien 

framkom det också att barn till den sjuka kan uppleva situationen med Hospice och livets 

slutskede som skrämmande, i och med dessa känslor kunde delaktigheten utebli. Den friska 

föräldern kunde då komma att behöva extra stöd och påminnelser från personalen att få 

barnen mer delaktiga i vården.   
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”... jag sa att: det är bättre ni gör det här som kan det här, jag kan gå ut och läsa en tidning. 

Speciellt om dom skulle spola hennes dom här slangarna. Det tyckte jag inte var något 

trevligt att se på så då gick jag gärna ut.” 

 

”Det är mina barn. Dom var ju inte delaktiga, och det är en sådan sak som inte jag tänkte på, 

jag hade ju så mycket med mitt… skulle man behöva haft ett stöd att ta in barnen.” 

 

3.5.3 Underkategori: Faktorer som ingav mindre trygghet  

Faktorer som kunde ge upplevelse av mindre trygghet hos de anhöriga var till exempel stor 

rotation bland personalen, brist på tillit till personalen som bland annat medförde funderingar 

över vad som kunde hänt med den närstående om den anhöriga ej varit närvarande.  

”… då undrar jag hur de (personalen) skulle gjort om inte jag var där.” 

 

”Jo, alltså svårigheten är ju att det är så många människor (personal). Det är ju väldigt 

många olika människor som man då pratar med och säger saker till och sen så är de inte 

där.” 

 

4. DISKUSSION  
 
Resultatet visade att delaktighet inte enbart innebär att praktiskt delta i själva omvårdnaden, 

utan kan också innebära att få information samt att finnas för sin närstående. Totalt utlästes 

fem kategorier som berörde och påverkade delaktigheten 1) att veta 2) att vara 3) att göra 4) 

miljö och 5) trygghet. 

 
4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Att veta  

Att veta är enligt Andershed (2013) ett nyckelbegrepp inom delaktighet. Andershed (2005) tar 

i sin studie upp att stöd till den anhöriga, i form av kommunikation och information är mycket 

viktigt då det främjar delaktighet i vårdandet av den sjuke närstående. Vidare menar 

Andershed också att stödet från personal till anhörig är viktigt för att denne ska orka med 

processen i livets slut (Andershed, 2005). I resultatet av denna studie framkommer det att 

informanterna ansåg att information är en av de viktigaste grunderna för att känna delaktighet 

då det bland annat ger kunskap och ökar trygghetskänslan hos den anhöriga. Information 
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kunde till exempel gälla den närståendes sjukdom, sjukdomsförlopp, planering och dylikt. 

Detta betyder att denna studie alltså visade liknande resultat som tidigare forskning. När 

informationen däremot upplevdes bristfällig kände informanterna osäkerhet och mindre 

delaktighet. Studiens resultat visar även att de anhöriga ibland inte ville vara delaktiga i 

omvårdnaden då de själva upplevde brist på kunskap om detta. Det anses därför vara av stor 

vikt att personalen informerar de anhöriga om hur de kan delta vid olika 

omvårdnadssituationer samt att informationen ges på den anhöriges nivå. Det är inte lämpligt 

att som vårdpersonal använda medicinska termer då dessa kan vara svåra och otydliga för den 

anhöriga. Denna studie påvisade också att de anhöriga önskade enskilda samtal med 

personalen utan den närstående närvarande, troligtvis för att kunna ställa specifika frågor utan 

att den närstående hör. Detta är troligtvis en viktig del i vården av sin närstående, då en del 

frågor möjligtvis kan kännas kränkande eller opassande. Det skulle kunna vara så att man som 

anhörig inte vill ställa frågor som kan få den närståendes autonomi och integritet kränkt, och 

kanske vet den anhörige med sig att en del frågor anses mycket känsliga för den närstående 

och vill därav kunna ställa dessa då enbart personal är närvarande. Därför är det viktigt att 

som vårdpersonal våga ta den anhöriga åt sidan, och även tydligt visa att det är okej med ett 

samtal utan att den närstående medverkar.  

 

Studien belyste också att skriftlig information uppfattades som positiv och i vissa fall lättare 

att ta till sig. Framförallt då den muntliga informationen kompletterades med skriftlig 

information i form av exempelvis broschyrer. I en litteraturstudie gjord i USA visar resultatet 

att anhöriga ofta upplever en större tillfredsställelse gällande informationen, om den utöver 

muntligt också ges i skriftligt format (Hinkle, Bosslet & Torke, 2014).  Då både tidigare 

studier samt denna studie visade liknande resultat kan det anses viktigt att informationen ges i 

flera former. Troligtvis är det svårt både som anhörig och patient att ta till sig all muntlig 

information i situationer gällande livets slutskede, då mycket tankar går åt annat håll. Därför 

är det en bra komplettering med till exempel skriftlig information som den anhöriga kan läsa i 

lugn och ro när denne känner för det.  

 

4.1.2 Att vara	  

Andersheds avhandling (2013) beskriver just att vara, som ett nyckelbegrepp inom 

delaktighet. Det innebär att som anhörig finnas där för sin sjuke närstående och att även i 

vissa situationer dela dennes upplevelser och tankar (Andershed, 2013). Denna studies resultat 
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kan starkt kopplas till det som Andershed (2013) kom fram till då informanterna ofta uppgav 

sin delaktighet som att finnas där för sin närstående. 	  

”Jag var ju där hela dagar, i stort sett... på det viset var jag ju delaktig hela tiden...” 	  	  

Det är därför viktigt att beakta hur den individuella delaktigheten upplevs, någon skulle kunna 

uppleva sin delaktig genom att vaka bredvid sin sjuke närstående. Det är viktigt att som 

utomstående acceptera den anhöriges delaktighet på den nivå som denne känner sig 

tillfredsställd med. Därav kan det tänkas att det är betydelsefullt att vara lyhörd och inte 

försöka få den anhöriga att vara delaktig på ett annat sätt än det som den anhörige känner sig 

bekväm med.    

 

4.1.3 Att göra  

Liksom att veta och att vara är också att göra ett nyckelbegrepp som Anderhed (2013) tar med 

inom ramen för delaktighet. Att göra kan bland annat innebära praktiska sysslor i själva 

omvårdnaden men också kontakten med läkare eller olika myndigheter (Andershed, 1998). 

Enligt socialstyrelsen (2001) betyder delaktighet att ingå i vårdlaget och att få utföra de 

sysslor man vill och kan göra. Det viktigt att man som anhörig erhåller kunskap om vad som 

är möjligt att delta i och också hur det ska gå till (Socialstyrelsen, 2001). I studien 

framkommer det att några av informanterna kände sig delaktiga i vården av sin närstående när 

de fick vara med och göra praktiska saker. Det kunde till exempel vara att hjälpa till med 

matning, toalettbestyr och tvättning, men även att verka som en förmedlare mellan sin 

närstående och personalen. Ibland framkom det att brist på delaktighet i 

omvårdnadssituationer bland annat kunde bero på den upplevda saknaden av kunskap eller 

ovisshet om den sjuke verkligen skulle mått bättre av att ha sin anhörig deltagande i 

omvårdnadssituationerna. Det kunde även gälla att man ansåg att personalen var de 

professionella och hellre överlät omvårdnaden till dem, att inte fysiskt eller psykiskt kunna 

delta var en annan faktor som spelade in. Någon upplevde obehag i samband med vissa 

procedurer och önskade då att hellre lämna rummet. Studien visade också att ansvaret på den 

anhörige ibland kunde bli för stort och att denne fick ge tillbaka ansvaret på personalen. Det 

är även i denna kategori viktigt att låta de anhöriga vara så pass delaktiga i 

omvårdnadssituationer i den mån de känner sig tillfreds med, att som personal inte ta över 

arbetet helt men samtidigt inte ger för stort ansvar till den anhörige. Det kan vara svårt för den 

anhöriga att tillåta sig att lämna över omvårdnadsansvaret till någon annan, särskilt om man 
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under en längre tid själv tagit ansvar och till exempel vårdat sin närstående hemma. Samtidigt 

som det av någon annan skulle kunna upplevas som en lättnad att någon axlar ansvaret och att 

den anhörige då kan slappna av och veta att sin närstående är i trygga händer. 

 

4.1.4 Miljö	  

Miljön var något som återkom under flertalet intervjuer, där vikten av utsikten, inredningen, 

och konsten var stor. Studiens resultat visade på både nöjdhet och missnöjdhet med miljön. 

Just missnöjet i sig	  kunde göra att den anhörige kände sig maktlös då det framkom att 

delaktighet bland annat kunde innebära att göra det fint på rummet för sin närstående. Det 

kunde till exempel vara att byta konst på väggarna, inreda med vad den döende tyckte om 

eller att ta med vackra blommor. Lugn och ro värdesattes också högt vilket ingav en trygg och 

säker miljö. Något som upplevdes som negativt i miljön var till exempel hårda sittytor vilket 

medförde svårigheter för mobilisering och miljöombyte. Ett av de konsensusbegrepp som 

Katie Eriksson använder i sin omsorgteori är miljö. Enligt Kristoffersen, Nortvedt och Skaug 

(2008) menar Eriksson att miljö som hon också kallar livsrum har betydelse för människans 

hälsa.Kristoffersen beskriver vidare att Eriksson delar in livsrummen i tre grupper, varvid det 

som beskrivits ovan kan kopplas till det fysiska livsrummet. Eriksson menar att det fysiska 

livsrummet kan innefatta faktorer som både kan främja men också hota de livsfunktioner som 

finns. Brereton et al., (2011)  kommer i sin studie fram till att miljön är en viktig faktor för att 

de anhöriga som har sin närstående i livets slutskede ska känna tillfredställelse. Även 

omgivningen och tillgång till trädgård eller fina utomhusmiljöer spelade stor roll vid de 

anhörigas tillfredställelse. Vidare kom det fram i studien att det som kunde uppfattas som 

störande var buller från personalen eller tv, klockor som gav ifrån sig höga ljud eller patienter 

som skrek från andra rum på grund av till exempel smärta (Brereton et al., 2011). Det anses 

av författarna således mycket viktigt att skapa en god miljö dels för att den döende är i stort 

behov av lugn och trygghet och dels för att de anhöriga ska kunna känna sig delaktiga genom 

att göra det fint och bra för sin närstående. Vikten av att upprätthålla en behaglig ljudnivå 

anses vara viktig, då det annars skulle kunna orsaka negativ stress hos både anhörig och den 

sjuke närstående. Troligtvis skulle ljud som påminner om till exempel smärta och närheten till 

döden kunna göra att sista tiden upplevs som mer obehaglig och traumatisk. 
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4.1.5 Trygghet 	  

För att som anhörig kunna och vilja vara delaktig på rätt nivå, visade studien att trygghet och 

tillit var en viktig aspekt. Framför allt kom tryggheten från personalen, och detta genom att 

personalen visade att de brydde sig om den anhöriga genom stöd och samtal. Deltagarna i 

studien uppskattade även att personalen var trevlig och försökte göra vistelsen där till lugn 

och bra trots de omständigheter som fanns. I en studie av Claessen, Francke, Sixma, de Veer 

och Deliens (2013) framkommer det att anhöriga anser att en av de viktigaste aspekterna vid 

livets slutskede är personlig uppmärksamhet. Detta resultat är jämförbart med resultaten i 

denna studie, då deltagare ansåg att det var viktigt med personlig kontakt och talade gott om 

det. Författarna anser att det skulle kunna vara betydelsefullt att personalen är öppen och visar 

empati för de anhöriga, då även de har ett behov att bli sedda. Det är antagligen viktigt att 

som anhörig fått uppleva trygghet för att på så sätt bli säkrare i sin roll som den anhöriga till 

en döende närstående. När en närstående blir dödligt sjuk skulle det kunna göra de anhöriga 

osäkra i sin roll och osäkra på vad de kan och får göra. Det skulle kunna tänkas att de anhöiga 

vill göra den närstående så gott som möjligt, och för att kunna göra det krävs troligtvis en 

känsla av någon slags trygghet. Om denna trygghet går att finna hos personalen är säkerligen 

individuellt, men det anses av författarna vara viktigt att som personal försöka bygga upp en 

tillit och trygghet hos den anhöriga. Några informntern i denna studie beskrev även att 

anhöriga kan uppleva Hospice och vården som bedrivs där som skrämmande och obehaglig 

och på så sätt kunde känslan av delaktighet utebli. Det är viktigt att komma ihåg att alla 

individer är olika och reagerar olika på olika situationer. Därför är det också ur den 

synvinkeln viktigt att personalen ger stöd och visar att de finns där även för den anhöriga.  

 

En annan viktig del är att deltagare i studien tar upp är vikten av att involvera barnen. Det är 

enligt informanterna lätt att sätta barnen åt sidan och nästan ”glömma bort dem”, då man som 

nära anhörig mestadels har tankarna på den befintliga situationen och ens döende närstående. 

Kanske är det väsentligt, enligt deltagare i studien, att personalen påminner den anhörige om 

att det är bra för barnen att få vara med under förloppet trots den hemska situation man som 

familj befinner sig i. Enligt Andershed (2013) är delaktighet i mörkret negativt då detta leder 

till utanförskap, mindre betydelsefullt vårdande och en försvårad sorgeprocess. Dessutom 

beskriver Bylund Grenklo, Kreicberg, Valdimarsdottir, Nyberg, Steineck och Fürst (2013) i 

deras studie att barn som inte varit involverade i vården vid livets slutskede löper större risk 

att drabbas av depression senare i livet och att få en dålig relation med den kvarvarande 
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föräldern. Studien visade också att barn med låg involvering har sämre förtroende för 

sjukvården (Bylund Grenklo., et al, 2013). I och med resultat från tidigare studier anses det 

viktigt att personalen är öppen och informerar om att barnens involvering och medverkan är 

nödvändig både för tiden där och då men också för tiden efter bortgången. Troligtvis är det 

otroligt svårt för ett barn att se sin förälder döende, och kanske vill man undvika bilden av sin 

döende förälder. Dock är det som beskrivet ovan viktigt att ändå vara involverad i den mån 

det går. Givetvis ska inget tvång förekomma, utan alla ska själva få bestämma hur pass 

delaktiga de vill och kan vara. Som personalen skulle det kunna vara nödvändigt att påminna 

den anhöriga om att barnen också finns där hemma, och att eventuellt erbjuda att de ska ta 

kontakt med barnen om den anhörige inte känner att den vill, kan eller orkar.   

 

4.2 Metoddiskussion  

4.2.1 Studiens styrkor 

En styrka med studien var valet av datainsamlingsmetod, vilket var intervjuer. Genom att 

intervjua de anhöriga kunde de med egna ord uttrycka sina känslor, tankar och funderingar 

kring Hospice och sin delaktighet där, utan att påverkas av författarnas tankar och eventuella 

förutfattade meningar. Det anses även som en styrka att informanterna själv fick bestämma 

platsen för var intervjun skulle ske, eftersom informanterna då valde en plats där de kände sig 

trygga och på så sätt delgav mer ärlig och öppen information. Detta medförde att de anhöriga 

fick ett eget utrymme för att uttrycka sig och att resultatet helt baseras på deras upplevelser 

och åsikter. Det kan också ses som en styrka att en pilotintervju genomfördes då det medför 

utrymme för korrigeringar i intervjuguiden, dock genomfördes inga ändringar av frågorna 

efter pilotintervjun. 

 

En annan styrka med studien var att båda författarna genomförde intervjuerna tillsammans 

vilket anses ge en bredare bild av vad som sagts, samt att det underlättade diskussioner 

gällande tolkningar av det transkriberade materialet. Det ansågs även positivt eftersom 

författarna fick stöd av varandra, då en person hade huvudansvaret för att följa intervjuguiden 

kunde den andra fokusera på att lyssna och komma med eventuella följdfrågor när det fanns 

behov av att informanten utvecklade svaret. På så sätt minskades risken för att missa värdefull 

data. 
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Då författarna studerat ämnet delaktighet inför intervjuerna och tagit del av tidigare forskning, 

fanns en förförståelse om att delaktighet har olika betydelse för varje enskild individ. 

Författarna ansåg innan de studerat ämnet att delaktighet innebär göra, det vill säga fysiskt 

medverka i olika situationer. Genom att studera tidigare studier fick författarna kunskap om 

att delaktighet även kan uppfattas och anses som till exempel kunskap och information samt 

att som anhörig finnas där för sin närstående. Med hjälp av den förförståelse som fanns 

ställdes frågorna under intervjun utifrån informanternas egen definition av delaktighet. Detta 

anses som en styrka då ett av studiens syften var att undersöka upplevelsen av delaktighet, 

och delaktigheten kunde då diskuteras och information kunde insamlas utifrån den anhöriges 

begreppsförklaring.  

 

Även om antalet informanter kan ha varit något lågt, upplevdes en mättnad i materialet som 

insamlades under intervjuerna. Detta då det i de sista intervjuerna ofta framkom samma eller 

liknande information som tidigare. Att nå mättnad ses som en styrka då insamlat material är 

tillräckligt för att besvara studiens syfte.  

 

4.2.2. Studiens svagheter  

En svaghet med studien var att frågorna författarna ställde ibland kunde uppfattas svåra och 

otydliga. Det hände att författarna fick precisera vad frågorna innebar vilket skulle kunna ha 

medfört att informanterna blev påverkade av författarnas definition och tankar om vad 

delaktighet innebär. Svårigheter med att förstå frågorna kunde även göra att informanterna 

inte visste vad de skulle svara och på så sätt inte besvarade frågan adekvat. Detta anses vara 

en svaghet då författarna eventuellt inte fick ut så pass mycket information som möjligt och 

därmed eventuellt gick miste om användbar data. Att frågorna var utformade på ett sådant sätt 

att det ibland var svåra att besvara, skulle kunna bero på den brist på erfarenhet av 

intervjumetodik som fanns hos författarna vilket också anses som en annan svaghet i studien. 

I och med den oerfarenhet som fanns hos författarna kunde det även förekomma svårigheter 

med att ställa korrekta och informationsgivande följdfrågor för att få ut så mycket material för 

att besvara studiens syfte som möjligt. 

 

Vad som också kan anses som en svaghet i studien var att författarna upplevde att 

informanterna inte alltid hade som avsikt att medverka utifrån studiens syfte, utan för att 

framföra andra åsikter och tankar som ej var relaterade till delaktighet. Istället delgav 

informanterna annan information om upplevelser på Hospice som ansågs irrelevant för denna 
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studie. Dock är denna faktor troligtvis svår att undvika då författarna informerat om studiens 

syfte i samband med informationsbrevet, samt har svårt att kontrollera och förutspå 

informanternas avsikter med sitt deltagande. 

 

Något som skulle kunna ha påverkat studiens resultat negativt var att verksamhetschefen på 

Hospice hjälpt till med kontaktuppgifter till anhöriga som haft sina närstående på Hospice. 

Detta innebär att informanterna skulle kunna ha valts ut utifrån att få ett så positivt resultat 

som möjligt, det vill säga att de anhöriga som varit nöjda valdes ut. Utifrån studiens resultat är 

sannolikheten att detta skett enligt författarna mycket låg då informanterna visade på olika 

erfarenheter, till exempel vad gäller tillfredsställelse. Dessutom angav kontaktpersonen att 

informanterna valts ut slumpmässigt.  

 

4.2.3 Trovärdighet 

Då författarna studerat ämnet före intervjuerna, fanns en förförståelse för ämnet. I och med 

litteratursökningen fick författarna information om att delaktighet kan innebära betydligt mer 

än vad författarna själva ansett tidigare. Därför var påläsningen positiv och frågorna kunde 

utformas efter informantens egen definition av delaktighet. Dock är det svårt att inte blanda in 

författarnas egna erfarenheter i analysen så resultatet kan möjligtvis ha påverkats av det och 

därför kan trovärdigheten vara något lägre än förväntat.  

 

4.2.4 Tillförlitlighet 

Då båda författarna noggrant läst igenom allt transkriberat material samt genomfört analysen 

tillsammans, kan studien anses ha en hög tillförlitlighet. Analysen av resultatet har skett 

stegvis och diskuterats flera gånger för att klargöra att författarna tolkat materialet på samma 

sätt.  

 

4.2.5 Giltighet 

Resultatet har lyft fram de karaktäristiska som är typiskt och/eller representativt för studiens 

syfte vilket bidrar till att studien har hög giltighet.  

 

4.2.6 Överförbarhet 

Att författarna upplevde mättnad i materialet, vilket innebar att informanterna beskrev 

liknande upplevelser av delaktighet och vad delaktighet innebär anses öka överförbarheten. 

Även att denna studies resultat kan jämföras och kopplas till tidigare studier stärker 
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överförbarheten av resultatet. Dock går det inte att utgå ifrån att resultatet av denna studie är 

överförbart på hela populationen, då en kvalitativ studie inte är generaliserbar.  

 

4.2.7 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som tidigare tagits upp genomfördes i så stor utsträckning 

som möjligt. I studien riskerades inte informanternas hälsa eller säkerhet. Utöver det gjordes 

heller inget intrång i informanternas integritet. Materialet från intervjuerna behandlades 

konfidentiellt och resultatet presenterades på gruppnivå. Dessutom benämndes det aldrig i 

uppsatsen vilket Hospice studien genomfördes på, därmed minskade risken för att citat från 

deltagarna skulle kunna kopplas till den enskilde individen. Alla informanter hade tackat ja 

till att medverka i studien och i och med det erhölls informerat samtycke.  

 

4.2.8 Kliniska implikationer 

Studiens resultat är möjlig att implicera i verksamheten då det tydligt framgår vad som är av 

vikt för att maximera upplevelsen av delaktighet hos de anhöriga. Resultatet anses också vara 

kliniskt genomförbart då de faktorer som kan förändras eller förbättras anses realistiska. 

Resultatet kan enligt författarna vara överförbart på andra kliniker än palliativa. Till exempel 

skulle resultatet även kunna överföras på botande- eller psykiatriska avdelningar då det kan 

anses gynnsamt med anhörigas delaktighet i alla vårdformer 

 

Information sågs som en viktig förutsättning till delaktighet. Därför är det nödvändigt att 

personalen på Hospice ger ärlig, kontinuerlig och tydlig information, eventuellt vid vissa 

tillfällen utan den närstående. Ett bra sätt att komplettera den muntliga informationen kan till 

exempel vara genom broschyrer. Det är också viktigt att personalen är öppen för eventuella 

frågor de anhöriga kan tänkas ha. Information om att den anhörige gärna får vara delaktig 

ansågs också positivt enligt deltagarna. 

 

Deltagarna i studien upplevde bland annat sig delaktiga genom att finnas där för sin 

närstående och att egen tid med den sjuke uppskattades. Därför är det viktigt att personalen 

respekterar detta och låter de anhöriga få vara ensamma med sin närstående. Det framkom 

också ur studien att de anhöriga uppskattade det stöd de fick från personalen, i och med det är 

det viktigt att personalen fortsätter med sitt arbete i att även stötta de anhöriga då det ansågs 

positivt.  
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Delaktighet kan innebära att praktiskt hjälpa sin närstående. Alla deltagare upplevde sig inte 

praktiskt delaktiga och detta kunde bland annat bero på känsla av obehag eller okunskap. Det 

är av stor vikt att personalen bjuder in de anhöriga till att delta i vården, och undervisar i hur 

delaktigheten i olika omvårdnadssituationer kan gå till. Dock är det viktigt att personalen inte 

lämnar över det fulla ansvaret på den anhöriga, utan hittar en balans mellan att låta anhöriga 

vara delaktiga, och att inte lämna över för mycket.  

 

Miljön är av stor betydelse för känslan av delaktighet. De anhöriga kände bland annat 

delaktighet genom att få vara med och inreda den sjukes rum, därför bör personalen fortsätta 

låta de anhöriga och patienten inreda då det upplevdes positivt. Dock ansåg en del deltagare 

att miljön var missanpassad med bland annat för hårda stolar.  

 

Känsla av trygghet är en viktig del för att delaktigheten ska bli optimal. De flesta kände tillit 

till personalen och litade på att de kunde ta över om den anhöriga inte ville eller kunde vara 

delaktig vid en omvårdnadssituation. Det är betydelsefullt att personalen fortsätter ge stöd och 

trygghet till de anhöriga. Troligtvis skulle det också vara fördelaktigt med så hög kontinuitet 

bland personalen som möjligt, då stor rotation sågs som en nackdel och minskade tilliten och 

därmed också tryggheten.  

 

4.2.9 Behov av fortsatt forskning 

Det anses finnas behov av fortsatt forskning då samhället och informationstillgängligheten 

hela tiden utvecklas, och verksamheten bör utvecklas i samma takt. Det kan även finnas andra 

faktorer som påverkar delaktigheten som inte tagits upp i denna studie, och därav är det 

nödvändigt med fortsatt forskning. Dessutom skulle det vara intressant att vidareutveckla 

denna studie med till exempel jämförelse av upplevelse av delaktighet mellan könen eller 

relation till den avlidne.  

 

4.3 Slutsats 

Delaktighet innebär inte bara att göra, utan också att vara och veta. För att uppleva maximal 

delaktighet som anhöriga i vården vid livets slutskede är information en viktig faktor. Det är 

också viktigt med trygghet och tillit till personalen samt en god miljö.  
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6. Bilagor  
 

Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Till Dig som haft en närstående som vårdats på Hospice i Uppsala under de senaste 3-12 
månaderna. Härmed tillfrågas du om deltagande i en studie.  
 
För att få information och kunskap om anhörigas delaktighet i vården av sin närstående på 
Hospice i Uppsala vill vi gärna träffa Dig för en intervju, och höra om Dina upplevelser som 
anhörig till din närstående under vårdtiden. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och platsen 
för samtalet bestämmer Du. Till vår hjälp kommer vi att använda oss av en ljudupptagare som 
spelar in vårt samtal för vidare analysering.  
 
Det är helt frivilligt att delta i studien och deltagandet kan när som helst avbrytas. Den 
information som samlas in under intervjun kommer att sammanställas och presenteras på 
gruppnivå vilket innebär att resultaten inte kommer att kunna kopplas till Dig som enskild 
individ. Det insamlade materialet kommer enbart att användas för denna studie och därefter 
kasseras. 
 
Du som har erhållit detta informationsbrev kommer att kontaktas av oss per telefon under 
tidig höst 2014 för vidare information och förfrågan om eventuellt deltagande. Det kan 
komma att ske ett urval då det anses viktigt med bredd i studien. Intervjun beräknas äga rum 
under vecka 44 samt vecka 45.  
 
Vi är två studenter vid Uppsala universitet som studerar sista terminen på 
sjuksköterskeprogrammet. Vi kommer under hösten 2014 att genomföra en vetenskaplig 
studie som slutligen presenteras i en C-uppsats. Ämnet berör anhörigas delaktighet i vården 
av sin närstående på Hospice i Uppsala och syftet är att undersöka hur Du som anhörig ser på 
Din delaktighet samt hur Du upplever att delaktigheten kan utvecklas. Hospice 
avdelningschef kommer sedan att delges resultaten från studien i syfte att utveckla 
verksamheten.  
 
Om Du har några frågor eller funderingar kring denna studie är du varmt välkommen att ta 
kontakt med någon av oss! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Hanna Jörfalk 
hannajorfalk@hotmail.com 
0736 736387 
 
Elin Vahlgren 
elin.wahlgren90@gmail.com 
0767 722552 
 

Studien sker under handledning av Maria Carlsson, docent Inst. Folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala universitet. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

 
• Kan du berätta om informationen du fick gällande din närstående? (situation, 

planering, prognos, status mm) 
 

• Vad innebär delaktighet i vården för dig?  
 

• Hur upplevde du att din delaktighet i vården av din närstående var? 
- Kan du berätta om en situation då du kände dig delaktig? 
- Kan du berätta om en situation då du velat vara mer delaktig? 
- På vilket sätt fick du vara delaktig? (vad fick du göra osv?) 
- Önskades mer delaktighet? (om mer delaktighet önskas på vilket sätt?) 
- Önskades mindre delaktighet? (hur pass delaktig vill man vara?) 
- Blev du ”inbjuden” till att delta i vården och i sådana fall hur? Upplevdes detta 

bra/ mindre bra?  
 

 
• På vilket sätt skulle anhöriga kunna bli mer delaktiga i vården av sin närstående? 

 
• Vad tycker du att personalen kan göra för att utveckla delaktigheten? 

 
• Är det något annat som du vill berätta om? 

 
 

 
 
 
 

 


