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Förord 

Jag vill börja med att tacka de fyra kvinnor som lät sig intervjuas. Utan er hade det inte blivit 

någon uppsats. Ni tog er tid och delade med er av era erfarenheter. 

 

Tack till min handledare Johan Gärde. Dina råd och din entusiasm betydde mycket.  

Tack till min läsgrupp. Ni gav mig ett stort stöd. 

 

Jag vill även tacka min arbetsplats som stått ut med mig under tiden jag gått på lektioner 

under arbetstid och för ert tålamod då uppsatsen drog ut på tiden. 

 

Sist men inte minst tack till min underbara familj: älskade Julius och Marcus. Älskade far, 

Marianne och syster. 

 

Uppsatsen tillägnas förstås min mamma som gick bort på Stockholms Sjukhem för 3.5 år 

sedan. 

 

Charlotte Dahlhjelm 

Augusti 2011 
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Abstrakt 

Denna studie behandlar bemötandet anhöriga upplevde under tiden deras cancersjuke förälder 

vårdades på hospice. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition av palliativ vård 

skall även ett organiserat stöd erbjudas till hjälp för familjen att ”hantera sin situation under 

patientens sjukdom och efter dödsfallet” (Bilaga 1). Syftet med uppsatsen är att beskriva 

anhörigas upplevelser av det bemötande de fick av personal på hospice utifrån följande 

frågeställningar: Hur upplevde anhöriga bemötandet de fick på hospice? Vilka negativa 

respektive positiva faktorer påverkade upplevelserna av bemötandet? Hur inverkade 

bemötandet på de anhörigas mående under tiden på hospice och därefter? 

Jag har genomfört fyra kvalitativa intervjuer med kvinnor som vid bortgången av en 

förälder var mellan 24-34 år gamla. Frågorna i intervjuguiden delades upp utifrån tre 

”tidsramar” utöver bakgrund och reflektion: Initiala mottagandet på hospice, tiden på 

hospice, tiden vid bortgången och efter. Återkommande teman efter genomgång av 

intervjuerna var betydelse av bemötande, kommunikation och information för att veta och få 

insikt och stöd. Dessa teman kopplades till relevant tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. 

Intervjupersonernas föräldrar hade varit cancersjuka under olika lång tid men gemensamt 

var att de vid tiden för remittering till hospice gick bort inom tre veckor. Tre av 

intervjupersonerna hade föräldrar som vårdades på Stockholms Sjukhem och en hade en 

förälder som vårdades på Ersta Hospice, båda hospice är belägna i Stockholm.  

Stockholms Sjukhem och Ersta Hospice erbjuder palliativ (lindrande) vård för patienter 

med svåra symtom av sin sjukdom som befinner sig i livets slutskede. Lokala förutsättningar 

styr utformningen av vårdteamet men vanligtvis innehåller det palliativa teamet 

sjuksköterska, läkare, präst, sjukgymnast, kurator och psykolog. Förutom vårdteamet är det 

angeläget med inarbetade kontakter med onkolog (cancerläkare), kirurg och andra 

professioner på sjukhuset. Intervjupersonerna hade under vårdtiden relativt lite kontakt med 

kuratorn. Behovet av att ha kontakt med kuratorn skiljde sig åt mellan intervjupersonerna 

både under tiden föräldern vårdades på hospice och tiden efter bortgången. De anhöriga kände 

till att det fanns en kurator, men kuratorn tog i de flesta fall inte aktiv kontakt med de 

anhöriga. Utifrån intervjuresultatet var kuratorn som ”ett spöke i korridoren”. Några av 

intervjupersonerna ville även ta del av den sjuke förälderns livsvärld. Möjligtvis hade en mer 

aktiv roll från kuratorns sida kunnat bidra till mer förståelse och stöd för de anhöriga. En av 

intervjupersonerna uttryckte tydligt att sjuksköterskan var som en kurator. 
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Resultatet från studien visar att intervjupersonerna har en del gemensamma 

beröringspunkter men även att upplevelsen av bemötandet kan skilja sig väsentligt åt. 

Kommunikation, information och delaktighet fångar upp väsentliga delar av upplevelsen av 

bemötandet, både i positiv och negativ mening. Det främsta behovet hos de anhöriga vilade på 

att få information om sin sjuke förälder. 

 Som stöd i analysen av intervjuerna har jag använt mig av teorier som behandlar 

kommunikation och interaktion inom vilka bemötande ingår. Tidigare forskning har också 

använts för analys av intervjuerna. Tidigare forskning kring palliativ vård är mycket utbredd 

såväl internationellt som nationellt. Mitt urval av tidigare forskning inom palliativ vård 

begränsades till forskning som behandlat anhörigas erfarenheter. 

Min förhoppning är att denna studie, om än en c-uppsats, kan bidra till detta viktiga ämne, 

om anhörigas upplevelse av bemötande i sin kontakt med palliativ vård.  

 

Nyckelord: anhöriga, bemötande, kommunikation, interaktion, samspel, delaktighet, palliativ 

vård 
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Introduktion 

Inledning 

På en öppen föreläsning vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning gick det upp för mig att 

många av de deltagande anhöriga var besvikna på bemötandet inom såväl kurativ vård som 

palliativ vård. Vid detta tillfälle väcktes idén att skriva om anhörigas upplevelse av 

bemötande inom palliativ vård.  Min egen förförståelse att ha haft en förälder som vårdades 

på ett hospice har naturligtvis också inspirerat till val av ämnet.  

Palliativ vård – vård i livets slutskede är ett ämne som de flesta människor berörs av förr 

eller senare, antingen som anhörig till en svårt sjuk människa eller som patient. Ordet palliativ 

härstammar från det latinska ordet pallium, mantel. Symboliken syftar på mantel som en 

lindrande åtgärd. Palliativ vård innebär att skapa förutsättningar för livskvalitet trots att bot 

inte är möjlig. Målet är med andra ord inte att bota eller förlänga livet, det är att ge livskvalitet 

för patienten och de anhöriga. Inom cancervård skiljer man på en tidig respektive sen palliativ 

fas. I den först nämnda fasen är cancern obotlig men möjlighet till livsförlängning finns. I den 

senare fasen förväntas bortgång inom kort, oftast mellan en vecka upp till en månad, 

livsförlängande behandling mot tumörer eller metastaser (dottertumörer) avbryts (Beck-Friis 

& Strang, 2005, s. 13). 

När den kurativa vården byts ut mot den palliativa vården går även den anhörige in i en ny 

fas: från en tillvaro att hjälpa och stötta den sjuke att tillfriskna och inge hopp, till en tillvaro 

att stödja den sjuke att slutligen gå bort. Omställning från kurativ vård till palliativ vård kan 

upplevas svår för såväl patient som anhöriga. Att vara anhörig till en döende cancersjuk är en 

tung börda. Stöd till anhöriga är viktigt för att de ska få mer ork till att stödja den döende och 

dessutom leder det till minskad benägenhet till en plågsam sorgeprocess eller psykisk ohälsa 

senare i livet (Eckerdal ur Beck-Friis & Strang 2005, s. 189-190). 

Bemötande och kommunikation utgör centrala delar av den palliativa kompetensen. 

Anhöriga behöver bekräftelse och bör få information anpassad till dem som individer. 

Dessutom har tidigare studier visat att anhöriga värdesätter aspekter som tillgänglighet, 

kontinuitet, kompetens och attityd från personalens sida (Milberg ur Beck-Friis & Strang, 

2005, s. 149, 153). Att erhålla information fungerar endast om den anhörige får möjlighet att 

kommunicera med personal.  

Borgenhammar, professor emeritus i folkhälsovetenskap beskriver anhörigas ångest utifrån 

litteraturprofessorn Merete Mazzarellas bok Hem från festen. Mazzarella beskriver sin 

frustration över läkarens svar på hennes frågor om sin mors sjukdom, svar som hon upplever 
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vara diffusa, oengagerade, undflyende och till och med skräckslagna. Mazzarella ställer frågor 

om vad som kommer att hända och hur lång tid hennes mamma har kvar. ”För att tämja sin 

egen vanmakt ställde Merete konkreta frågor och krävde konkreta svar”. Merete ansåg sig ha 

all rätt att veta men upplevde att hon inte fick svar (Borgenhammar ur Beck-Friis & Strang, 

2005, s. 51). Informationen ger de anhöriga ett viktigt verktyg för att kunna stödja den sjuke 

och också kunna hantera sin egen situation (Andershed, 2001, s. 13). 

 

Problemformulering 

Inom den palliativa vårdens grundtema inbegrips vikten av att se till patientens såväl som de 

anhörigas behov. Stödet till anhöriga behövs av två skäl: de anhöriga stärks att stödja den 

sjuke och skapar mindre risk att den anhörige utvecklar psykisk ohälsa eller plågsamt 

sorgearbete (Eckerdal ur Beck-Friis & Strang, 2005, s. 189-190). En tillåtande miljö där 

kommunikation mellan vårdgivare och anhöriga fungerat väl verkar få stor betydelse för 

anhörigas upplevelse och insikt (Andershed & Ternestedt, 1999, s. 45). Palliativ vård enligt 

WHO:s definition syftar delvis till ”att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som 

drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom” (bilaga 1).  

Om kommunikationen skall kunna betecknas som väl fungerande krävs ett gott bemötande, 

att personalen i det palliativa vårdteamet bemöter de anhöriga för att kontakt och ömsesidig 

förståelse skall kunna etableras. Kunskap om de anhörigas perspektiv på upplevt bemötande 

är relevant för att öka förståelsen kring vad de saknat eller varit nöjda med under kontakten 

med den palliativa vården. Tidigare forskning har visat att det funnits brister i stöd och att 

information och delaktighet är viktiga faktorer för de anhöriga att kunna hantera sin situation 

(Andershed, 1998, s. 29,32). Relationen kan vara asymmetrisk i fråga om makt men 

bemötande med respekt kan överbrygga detta (Blennberger, 2005, s.197). Vidare forskning 

kan bidra till större förståelse för de anhörigas behov som i sin tur kan förbättra stödet. Ett bra 

bemötande är en förutsättning för själslig vård. 

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera anhörigas upplevelse av det bemötande de 

fick av personal på hospice. 
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Frågeställningar 

För att besvara ovanstående syfte kommer följande frågor att tas upp:  

 

 Hur upplevde anhöriga bemötandet de fick på hospice? 

 Vilka negativa respektive positiva faktorer påverkade upplevelse av bemötande? 

 Hur inverkade bemötandet på de anhörigas mående under tiden på hospice och 

därefter?  

 

Bakgrund 

Palliativ vård och hospice – en tillbakablick 

Under medeltiden introducerades begreppet hospice som betecknade ett härbärge för 

pilgrimer. Associationen till kyrkan var stark och vård av döende pilgrimer ansågs vara en 

självklarhet. Termen hospice började åter användas under 1800-talet och 1905 startades St. 

Joseph’s  Hospice i London  (Eckerdal ur Beck-Friis & Strang, 2005, s. 187). 

1967 initierade sjuksköterskan dame Cicely Saunders öppnandet av St. Christopher’s 

Hospice i London. Fokus var symtomlindring, helhetssyn, hemlik miljö och hospice som hus. 

Saunders vidareutbildade sig till kurator och läkare varför hospiceverksamheten skulle 

komma att få en tvärvetenskaplig inriktning.  

Målen för hospiceverksamheten var de följande: ”Lindring av smärta och andra 

plågsamma symptom, psykologiskt stöd till patienten, stödverksamhet för att hjälpa patienten 

att leva så aktivt som möjligt, väl medveten om att döden är nära samt psykologiskt stöd till 

familjen under vårdtiden och i sorgen” (a.a s. 187). Under 1970-talet skedde en spridning av 

hospicerörelsen som nu finns representerat i alla världsdelar. Hospiceideologin går att finna 

såväl i fristående vårdhem, avdelningar på sjukhus och inom hemsjukvård. Hospice har 

utvecklats till att inte endast omfatta vård av döende cancersjuka utan inbegriper döende med 

neurologiska sjukdomar, AIDS och andra livshotande diagnoser (a.a. s. 188).  

 

Hospice och de anhöriga 

Hospicefilosofin söker åskådliggöra fyra smärtor för att bättre förstå den döende: Fysisk 

smärta (smärta på grund av sjukdomen till exempel i nerver), psykisk smärta (psykiska 

reaktioner), social smärta (i relation till familjen) och andlig smärta, (existentiella och 

religiösa frågeställningar). Grundtanken är att behandla den döende utifrån de fyra 

synvinklarna. Hospiceteamet består därför av professioner med kunskap om de fyra 

synvinklarna. Den sociala smärtan som inbegriper familjen har lett till att familj och 
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närstående skall stå i centrum tillsammans med den sjuke. Ansvar för stöd till sörjande åligger 

därmed också det vårdande teamet (Eckerdal ur Beck-Friis & Strang, 2005, s. 188).  

 

Disposition  

I uppsatsens inledande kapital formuleras uppsatsens problem som sedan har konkretiserats i 

tre frågeställningar. Här läggs även en bakgrund till studiens fortsättning. I det andra kapitlet 

redogörs för studiens metodologiska uppbyggnad samt det material och teori som ligger till 

grund för kommande undersökning. Här beskrivs även de centrala begrepp och definitioner 

som är centrala för uppsatsen. Det tredje kapitlet omfattar studiens resultat. Vidare presenteras 

i kapitel tre, diskussion, förslag på nya forskningsfrågor och egna reflektioner.  

 

Metoder och material 

Centrala begrepp 

Bemötande 

Blennberger hänvisar till att bemötande enligt Nationalencyklopedins ordbok står för: att 

uppträda mot någon. Bemötande omfattar handling och attityd. I de fall relationer mellan 

människor är asymmetriska (ojämlika) menar Blennberger att bemötande är av extra stor 

betydelse. Detta med avseende på att den ena parten befinner sig i en mer utsatt situation och 

står i beroendeförhållande till den andra parten (Blennberger, 2005, s. 173, 376).  

 

Palliativt team 

Ett palliativt team är ett fast sammansatt team som arbetar med patienter i palliativt skede. 

Flera olika professioner ingår i det palliativa teamet. Vanligtvis ingår läkare, sjuksköterska, 

undersköterska, kurator, sjukgymnast, dietist och präst i teamet. Ett väl fungerande team 

utmärks genom att patient och anhöriga upplever teamet som en helhet som finns tillhands. 

(Thorén-Todoulos ur Beck-Friis & Strang, s. 371). 

 

Anhörig 

Socialstyrelsen definierar anhörig som en person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna och närstående som person som den enskilde anser sig ha en nära relation till 

(web-dokument 1). I denna studie syftar anhörig på en person vars förälder vårdades på 

hospice. 
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Tidigare forskning 

Forskning inom området palliativ vård och hospice är utbredd såväl nationellt som 

internationellt. Jag kommer att redogöra för såväl svensk som internationell forskning som 

behandlar anhöriga inom palliativ vård.  

Ternestedt (web-dokument 2) gjorde för Socialstyrelsen en översikt av forskning som 

bedrivits om vård i livets slutskede. Den senaste statliga utredningen inom området Värdig 

vård vid livets slut (SOU, 2001:6) visade att utbud av palliativ vård i Sverige skiljde sig åt 

mellan olika regioner och att vården var otillräcklig. Huvudförslaget i kommitténs 

huvudbetänkande var att alla patienter skulle få vård på lika villkor oavsett diagnos. Det 

förslag som kommittén gav angående anhöriga var att: ”sätta individens valfrihet och 

inflytande i centrum tillsammans med närståendes delaktighet” (Ternestedt, 2007, s. 12).  

I sin översikt fann Ternestedt att ett 30-tal artiklar belyste anhörigas erfarenheter och 

upplevelser. Av resultat från intervjuer och enkäter visade det sig att anhöriga önskade 

information och ville vara delaktiga i vården av den sjuke. Delaktigheten kunde i sin tur 

förenkla återhämtandet efter bortgången. Anhöriga hade egna behov och behövde ett stöd 

anpassat efter dessa. Många anhöriga hade upplevt känslor av otillräcklighet, maktlöshet och 

hjälplöshet (Ternestedt, 2007, s. 9). De anhöriga ville veta och förstå det som hände med den 

sjuke; de efterfrågade information baserad på ärlighet och öppenhet. Ordval och kroppsspråk 

var av stor betydelse. De anhöriga kunde lättare hantera sin situation om de upplevde ett gott 

bemötande. Ett gott bemötande kunde syfta till personalens förmåga till respekt, öppenhet, 

lyssnande och ärlighet. Situationen försvårades om personalen intog en överlägsen attityd, 

inte lyssnade eller inte visade respekt (a.a. s. 38). Ternestedt efterfrågar studier som beskriver 

hur personal går tillväga för att bli delaktiga i anhörigas och patienters situation. De studier 

som bedrivits har huvudsakligen fokuserat på avancerad hemsjukvård. Studier behövs som 

omfattar olika vårdformer och de anhörigas situation vid vård i livets slutskede (a.a. s. 43). 

Lundeberg (web-dokument 3) beskrev i sin magisteruppsats Närståendes erfarenheter av 

stöd -En uppföljning inom palliativ vård att anhöriga till patienter vid livets slutskede har 

olika behov. Kommunikation och information var betydelsefulla aspekter för upplevelsen av 

bemötande. För de anhöriga var det väsentligt att de blev sedda och bemötta med öppenhet. 

Lundeberg genomförde intervjuer med sju anhöriga till patienter som vårdats på Stockholms 

Sjukhem. Resultatet visade att de anhöriga hade såväl positiva som negativa erfarenheter av 

stöd eller erfarenhet av uteblivet stöd. Dialog och information påverkade upplevelse av gott 

bemötande. De anhöriga som inte hade erfarenhet av öppenhet och information var kritiska 
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till bemötandet (Lundeberg, 2008, s. 2, 20).  Lundeberg hänvisar i sin studie till Stockholms 

Sjukhems Riktlinjer för Närstående. Utifrån riktlinjerna bedöms om de anhöriga är i behov av 

ytterligare stöd än det som erbjuds i det så kallade basutbudet. Inom basutbudet ingår 

närståendesamtal som äger rum i början av vårdtiden. Anhöriga med särskilda behov 

identifieras utifrån en checklista som behandlar sårbarhetsfaktorer. Dessa kan vara: 

otillräcklig insikt hos de anhöriga, otillräckligt socialt nätverk, konflikter inom familjen, svåra 

känslor, anhöriga som är under 30 år gamla, utdraget eller svårt dödsögonblick (svårt 

dödsögonblick kan till exempel syfta på traumatiska inslag av blödning eller kvävning 

(Lundeberg, 2008, s. 9).  

I sin avhandling Att vara nära anhörig i livets slut. Delaktighet i ljuset-delaktighet i 

mörkret (1998) definierar professor Birgitta Andershed aktuella begrepp för sin avhandling.  

Delaktighet i ljuset: Den anhörige var välinformerad och upplevde en meningsfull 

delaktighet som baserades på tillit och förtroende mellan anhörig och personal.  

Delaktighet i mörkret: De anhöriga var i avsaknad av information och bekräftelse av 

personalen. Andershed hänvisar till Glaser & Strauss som i sin studie skrivit om keeping the 

family in the dark för att visa hur de anhöriga blivit förda bakom ljuset på grund av bristfällig 

information om den sjukes status (Andershed, 1998, s. 29,32). Utifrån insamlad empiri genom 

intervjuer fick Andershed fram följande huvudkategorier angående anhörigas delaktighet: att 

veta, att vara och att göra (a.a, s. 29). 

Att som anhörig veta hur den sjuke mår genom information från personalen skapar insikt. 

Insikten kan i sin tur vara en god vägledare och hjälp för att veta hur man som anhörig kan 

vara delaktig och uppnå meningsfull delaktighet. Kunskap om situationen kan även hjälpa de 

anhöriga till ökad begriplighet vilket i sin tur kan vara ett viktigt bidrag för att de anhöriga 

skall kunna hantera situationen. De anhöriga som kände sig exkluderade undvek i större mån 

att söka kontakt med vårdande personal (Andershed, 1998 s. 33). (Andershed 2001, s. 17-18).  

Att vara delar Andershed upp i två underkategorier: Att vara närvarande respektive dela 

den sjukes livsvärld. Närvaro i detta sammanhang syftar till samvaro genom att den anhöriga 

spenderar tid med den sjuke antingen genom att bo på hospice eller genom att vara där så 

mycket som möjligt (Andershed, 2001, s. 18). Jag tolkar det som att dela vardagen med den 

sjuke.  Delaktighet i den sjukes livsvärld är på ett djupare plan än föregående underkategori. 

De anhöriga försökte i den mån det gick ta reda på vad som var av betydelse för den sjuke. 

Genom insikt i den sjukes situation kan de anhöriga lättare hjälpa till att öka livskvalitén 

(Andershed, 1998, s. 40). Möjligheten att bli delaktig i den sjukes livsvärld ökar om de 

anhöriga blivit införstådda i diagnos och prognos (Andershed, 2001, s. 18). Andershed 
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definierar att göra som en: ”mer uppgiftscentrerad innebörd och inkluderade anhörigas hjälp 

med göromål som den sjuke själv skulle ha gjort om han inte varit sjuk” (Andershed, 2001, s. 

29). Avsaknad av humanistiskt förhållningssätt förstärker delaktighet i mörkret. Om 

personalen brister i sin kommunikation, uppriktighet samt beter sig undvikande gentemot 

anhöriga ökar känslan av en upplevelse av att inte känna sig bekräftad eller sedd (Andershed, 

1998, s.35). Trots svåra förhållanden kan ett humanistiskt förhållningssätt där anhöriga blir 

sedda och får tillräcklig information om den sjuke kompensera även ogynnsamma 

förhållanden. (Andershed, 1998, s. 36). 

I Awareness of dying beskriver Glaser och Strauss (1965) hur patienter, anhöriga och 

vårdpersonal hanterar döendet vid livets slutskede. Författarna bedrev ett intensivt fältarbete 

på sex sjukhus där patienter i livets slutskede vårdades. Social interaktion mellan de döende, 

anhöriga och personal är bokens huvudtema. Medvetenhet om den kommande bortgången är 

svårt för alla inblandade aktörer. Som nämndes ovan har Andershed hänvisat till Glaser & 

Strauss uttryck keeping the family in the dark där Glaser & Strauss syftar till bristfällig 

information till de anhöriga. Det är viktigt att de anhöriga tillåts att få information i en så 

öppen kontext som möjligt. Vårdgivarna måste försöka parera mellan de anhöriga och 

patienten i avsikt att stödja båda parter. Balansgången är inte alltid problemfri. Vissa 

behandlingar kan bli överflödiga i den mening att de inte hjälper den sjuke. Samtidigt kan en 

anhörig agera i panik när läkare bestämmer sig för att minska på behandling som varken gör 

till eller från. Författarna talar om object switching som innebär att vårdpersonalen byter 

fokus från patient till anhörig för att hantera situationen (Glaser & Strauss, 1965 s. 160).  

Att förbereda sig inför döden förenklas om det finns en öppenhet mellan vårdpersonal och 

de anhöriga. Beroende på hur personalen ger information och beroende på vilka förväntningar 

de anhöriga har så kan medvetenheten få olika konsekvenser. ”Perhaps the most important 

condition is the type of death expectation given the family when it is brought into awareness” 

(Glaser & Strauss, 1965, s. 167). Om läkaren inte är tydlig med när patienten kommer att gå 

bort får det ofta den konsekvensen att familjen ger patienten mer tid än vad den har kvar 

vilket kan medföra att döden för de anhöriga upplevs komma plötsligt. Graden av insikt hos 

de anhöriga kan delvis handla om vilken information de har fått men insikten kan även bero 

på vilken förmåga de anhöriga haft för att kunna förbereda sig inför att den sjuke skall gå bort 

i de fall de har fått information (a.a, s. 168). 

I Psykosocial Cancervård diskuterar Maria Carlsson (docent i vårdvetenskap och 

samordnare för palliativt centrum i Uppsala) de psykologiska och sociala konsekvenserna av 

en cancersjukdom och att dessa är lika väsentliga som de fysiska konsekvenserna. Carlsson 
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tar upp närståendes situation som viktig att uppmärksamma och även erbjuda stöd (Carlsson, 

2007, s.131). Med hänvisning till Northouse (1984) delas cancersjukdomen in i tre faser 

initialstadium, anpassningsstadium och ett palliativt stadium. I varje stadium ställs de 

anhöriga inför stadiespecifika problem att hantera. De olika stadierna ger förståelse för 

familjens situation under ett cancerförlopp. Under initialstadiet skall de anhöriga hantera 

cancerbeskedet vilket kan utlösa en krisreaktion. Anhöriga har upplevt att de inte har en 

självklar plats med avseende på en person som själv är i behov av stöd (Carlsson, 2007, s. 

132-133). Under anpassningsstadiet (som varierar i längd beroende på hur snabbt cancern 

fortskrider) hamnar anhöriga i en ny roll, dels en hjälpande roll och också att leva med 

osäkerhet kring cancersjukdomen. I det palliativa stadiet menar Northouse kan anhöriga stöta 

på flera problem: dels att ge emotionellt stöd till den döende trots sin egen sorg och att kunna 

hantera sina egna känslor inför förlusten. 

Sorgeprocessen hos anhöriga till en döende kan beskrivas som en antecepatorisk sorg, en 

förberedande sorg. Denna sorg kan öka ju närmare förlusten den anhöriga kommer vilket 

också skulle kunna tala för vikten av kommunikation och bemötande under den palliativa 

vårdtiden. Carlsson menar att det är viktigt att följa de anhöriga i denna process och menar att 

bemötande är otroligt viktig under den palliativa vårdtiden (a.a. s.138). Den klassiska 

traumatiska krisen och dess stadier är inte alltid applicerbart hos de anhöriga. Chockfasen kan 

en familj uppleva ett flertal gånger under motgångar som kan ske under cancerbehandlingen 

(infektioner, försämrat immunförsvar). Chockfas kan återigen uppkomma när det står klart för 

familjen att det inte finns något bot, att den sjuke måste förflyttas från den kurativa vården till 

den palliativa vården (a.a. s. 33).  

I Northouse`s studie (1984) (web-dokument 4) framkom även att anhöriga fann det 

frustrerande att erhålla information av vårdgivande personal som inte hade delgivits den 

sjuke. De anhöriga menade att det var svårt för dem att kommunicera med den sjuke i de fall 

de anhörige hade mer information om diagnosen. Olika budskap till anhöriga och den sjuke 

medförde problem för de anhöriga. Northouse menar även att utifrån den känslomässiga stress 

som ett cancerbesked kan utlösa även hos de anhöriga, att det är viktigt att bedöma deras 

mående och erfarenhet. Samtidigt som de anhöriga skall stödja den sjuke skall de även 

hantera sina egna känslor kring förlust. En del anhöriga kan skjuta upp sin egen sorg eller 

sörjande medan andra anhöriga kan uppleva starka känslor av övergivenhet och oro eller 

ångest. Northouse ställer en relevant fråga: ”Who helps the family to deal with their own 

feelings during this time?” Northouse påtalade vikten av att se till följande med avseende på 
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anhörigas behov: Bedömning av de anhörigas behov, erbjuda hjälp till de anhöriga samt ge 

dem information och stöd.  

Trots att Anna Whitakers avhandling Livets sista boning- Anhörigskap, åldrande och död 

på sjukhem, inte specifikt behandlar anhöriga till cancersjuka som vårdas på hospice anser jag 

hennes studie mycket relevant att nämna med avseende på anhörigskap och bemötande inom 

vård vid livets slutskede. Whitaker tar upp de anhörigas relation till personalen och 

sjukhemmet genom att beskriva hur de anhöriga upplever personal och bemötande. Kontakt 

och en god kommunikation med personal är något som de anhöriga värderade högt men 

dessvärre saknade. ”Detta är en grundläggande förutsättning för att anhörigas behov av 

information ska kunna tillgodoses” (Whitaker, 2004, s. 156). Enligt Whitaker var det flera 

anhöriga som uttryckte att de inte fick så mycket information av personalen och att det för de 

anhöriga var angeläget att få information om hur den gamla mådde, om förändringar skett 

eller något annat. De flesta av de anhöriga i avhandlingen var dock positiva i sin uppfattning 

om bemötande från personal. Även de anhöriga som var mer kritiska till bemötandet från 

personalen kunde trots detta ofta nämna någon ur personalen som de kände förtroende för 

(a.a. s.157). 

Flera av de anhöriga var i avsaknad av läkarkontakt medan andra anhöriga inte saknat 

läkarkontakt nämnvärt. Whitaker fann i sina samtal hon hade med såväl personal som 

anhöriga att det från läkarnas sida fanns tendenser till att bagatellisera de gamlas symtom eller 

besvär (a.a. s. 161-162).  

Stöd? Det behövs inte! Whitaker ville i intervjuer med anhöriga fånga ämnet om stöd, 

stödbehov och det stöd som erbjöds av sjukhemmet för de anhöriga. Trots hennes försök att 

bryta ner ämnet i konkreta frågeställningar om information, möjlighet till samtal, förtroende, 

personalens bemötande, bekräftelse och delaktighet, fann Whitaker att de intervjuade intog en 

undvikande eller avvärjande inställning till frågorna. Whitakers tolkning av denna reaktion 

var att de anhöriga hade reagerat med förvåning över att fokus lades på deras egna behov. 

Att få veta syftar på om personal delger de anhöriga information, kunskap eller andra 

insikter om den gamla/sjuka. Kommunikation är i sammanhanget en förutsättning. 

Information av betydelse för de anhöriga kunde vara vilken medicinering de fick, hur den 

gamla mår och att den gamla kommer att dö, i vissa fall relativt snart. Som anhörig hade detta 

betydelse i den mening att de ville veta vad de som anhöriga kunde eller vågade göra. Rent 

konkret innebar detta att som anhörig kunna lita på att personalen underrättade och 

informerade de anhöriga om såväl förändringar och behandlingar (a.a. s.162-164). ”Det finns 

exempel där anhöriga frågat hur det är med den gamla och fått till svar ”ja det är bra, det är 
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som vanligt” när de samtidigt sett hur den gamla snabbt försämrats. (a.a. s.165). Whitaker 

talar om bekräftelse: De anhöriga hade själva en uppfattning av att den gamle förlorade 

funktioner, blev sämre, tappade aptit och så vidare men icke desto mindre var i behov av att få 

sina observationer bekräftade. Att få veta eller kunna dela upplevelser var något som 

upplevdes som mycket viktigt stöd för den anhörige (Whitaker, 2004, s.165). 

Whitaker har av intervjuerna med de anhöriga fått fram en viktig aspekt gällande 

bemötande. ”Många vill veta men har inte fått någon information” (a.a. s.166). Andra 

anhöriga var å andra sidan av den uppfattningen att de inte behövde veta eller att det spelade 

mindre roll i det hänseende att ”det var som det var” eller att det i sig inte skulle innebära 

någon förändring (a.a. s. 166). 

De anhörigas delaktighet av vård och omsorg kring den gamla sätts i samband med att bli 

tagen på allvar. Känslan av att inte bli sedd, lyssnad på, bekräftad eller inte tagen på allvar 

kan öka känslan av vanmakt. Whitaker har dock i sin studie även erfarenhet av anhöriga som 

upplevt att personalen bemött dem med intuition och stort stöd – en upplevelse av bekräftelse 

har här gjort sig gällande. 

Kuratorns betydelse nämndes vid ett fåtal tillfällen. Kuratorn hade betydelse för några av 

de anhöriga med avseende på ärenden rörande gode män, ansökningar av olika slag och 

administrativt arbete och vart man som anhörig kunde vända sig med olika frågor gällande 

äldrevård. Berättigandet till eget stöd åsidosattes av de anhöriga, fokus låg mestadels på den 

gamla. (a.a. s. 168-169).  

Whitaker hänvisar till Blennberger och hans nyckeluttryck som ingår i vad Blennberger 

kallar ”ett gott bemötande”. Mötet med personal som Whitaker konkluderar i ett av sina 

kapitel det så kallade personbemötandet, förknippas starkt med den omvårdnad som ges den 

gamla men även anhörigas upplevelser av relationen mellan den gamla och personal och 

anhöriga. Centrala teman i personbemötandet var delvis respekt, vänlighet och öppenhet (a.a. 

s. 170). 

Att få veta, att vara informerad om tillståndet hos den gamla saknade flera av Whitakers 

intervjupersoner. Likt Andershed visar Whitaker på betydelsen av anhörigas önskan om att få 

ta del av den gamles (sjukes) tillvaro. En viktig slutsats med avseende på bemötande är 

betydelsen av att få dela sina upplevelser med personalen – att dela innebär inte att personal 

och anhöriga har samma upplevelser utan det syftar snarare till att det finns möjlighet till en 

öppenhet eller ett ”forum” där den anhöriga kan dela, eller uppleva känsla av bemötande 

utifrån den gamlas mående och anhöriges upplevelser (a.a. s.171-173).  
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Milberg, överläkare på Linköpings Universitetssjukhus, pratar om en samvariation mellan 

patienten och anhöriga. Bristfällig kommunikation mellan patienten och den anhöriga har 

visat sig höja ångest hos den anhöriga under vårdtiden. Milberg menar att det är av vikt att 

den palliativa vården också bör underlätta kommunikationen mellan patient och anhörig. 

Ångestnivån hos den anhörige vid inträde till den palliativa vården kan ofta förutsäga den 

kommande ångestnivån hos den anhörige såväl under vårdtiden som efter dödsfallet. Hur 

anhöriga hanterar situationen under den palliativa vårdtiden är en viktig faktor i 

förutsägbarheten för hur sorgearbetet senare fortlöper (Milberg ur Beck-Friis, 200, s. 147-

149).  Milberg hänvisar till en studie där anhöriga ombads att beskriva vad som var viktigt: att 

känna trygghet, att känna delaktighet var återkommande teman hos de anhöriga. (a.a. s. 150). 

Milberg diskuterar även vikten av information för de anhöriga. Anhöriga behöver få 

information på den nivå de befinner sig. Information till anhöriga som stämde överens med de 

symboler som de anhöriga iakttagit kan bidra till en större känsla av begriplighet. ”Doktorn är 

ju väldigt tydlig och det uppskattar jag… Jag vet ju att slutet närmar sig…”. Kontinuitet i 

samtalen med de anhöriga och information anpassad till dem så att den anhörige kan ta till sig 

informationen har stor betydelse för de anhörigas situation (a.a, s. 152-153).  

 

Teoretiska utgångspunkter  

Några av nedanstående teorier syftar på relationen mellan socialarbetare och klient. Jag har 

dock bedömt teorierna vara applicerbara på vårdgivande personal och anhöriga. 

 

Kommunikationsteori 

Ordet kommunikation står för ett ömsesidigt utbyte (communicatio) och med ett ömsesidigt 

utbyte uppstår något som blir gemensamt (communicare). Innebörden av kommunikation är 

dels det verbala språket men även kroppsspråket. Kommunikationsteorin bygger i första hand 

på psykologiska/och eller socialpsykologiska begrepp. Teorin är omfattande eftersom den kan 

handla om flera olika uppfattningar som bygger på jaget, roller och interaktioner varav den 

sistnämnda uppfattningen i sin tur kan innebära ömsesidig påverkan, samverkan eller samspel 

(Fossum, 2007, s. 24,29). 

Interpersonell kommunikation, det vill säga mellanmänsklig kommunikation innebär en 

överföring av budskap via signaler från en sändare till en mottagare med direkt återkoppling 

(Lundsbye & Sandel, 2005, s. 93-94). En utgångspunkt inom kommunikationsteori är att 

individen gör något som en reaktion på någon form av information som denne tagit emot. 
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Individen tar in information, tolkar och gör en bedömning, så kallad informationsbearbetning 

för att sedan ge en återkoppling (feedback) av den utvärderade informationen. 

Kommunikationssvårigheter kan uppstå om individen uppfattar informationen på ett 

felaktigt sätt eller för att andra har svårt att förstå hur en person väljer ut viss information som 

relevant.  Hinder för informationsbearbetning kan således orsakas av svårigheter att bedöma 

information, att återkoppling inte sker på ett sätt som andra kan förstå. Hinder för 

informationsbearbetning kan därmed skapa problem i relationer mellan människor (Payne, 

2002, s. 228-229). 

Kommunikation mellan människor som träffas i vardagen skapar en slags förutsägbarhet, 

därmed skapas en relation. Kommunikationsteorin handlar om kontrollen i relationer och kan 

därför hjälpa oss att identifiera förtryck, ojämlikhet och orättvisa. Symmetriska relationer är 

jämställda och individerna beter sig på ett liknande sätt gentemot varandra. Komplementära 

relationer är ojämlika och samspelet sker utifrån parternas roll i egenskap av relation, till 

exempel anställd – arbetsgivare. De flesta relationer har en dragning mot den ena eller andra 

formen av relation och innehåller element från dem båda. En framgångsrik relation pendlar 

mellan den symmetriska och komplementära relationen. Ett exempel som ges är relationen 

mellan socialarbetare och klient eftersom socialarbetaren inte ska ha kontroll hela tiden. 

Metakomplementaritet syftar till att den ena parten inte utnyttjar sin makt eller bestämmer att 

den andra parten ska få bestämma: en socialarbetare kan försöka få sin klient att fatta beslut 

under behandlingens gång (Payne, 2002, 230-231).  

All kommunikation innebär ett sändande av budskap och en reaktion på dem. Visas ingen 

tydlig reaktion tyder det ändå på någon form av gensvar Respons på budskap kan vara av 

olika innebörd: acceptans, förkastelse eller att mottagaren väljer ut delar av information eller 

budskap. Respons kan utgöras av verbala eller icke-verbala reaktioner. (Payne, 2002, s. 231, 

Lundsbye & Sandell, 2005, s. 94).  

Payne hänvisar till Lishman som har identifierat olika faktorer i en relation som genom 

forskning har visat vara betydelsefulla vid skapande av relationer. Betydelsefulla faktorer är 

äkthet, värme och acceptans. Även uppmuntran, sympati, empati, responsitivitet och 

sensitivitet är av betydelse. Kommunikation som är genomtänkt är också nödvändig när 

information ges för att säkerställa att den mottagna informationen tagits emot på ett riktigt sätt 

och också för att skapa en kontakt (Payne, 2002, s. 231). 

Kommunikationsteorin är framförallt användbar under de inledande samtalen eftersom 

kommunikationen är viktig när nytt relationsmönster skall etableras. Payne menar att klienten 
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bär med sig en uppfattning av att denne är underlägsen i relation till socialarbetaren. 

Innehållet i den inledande kommunikationen inriktas på att få fram nödvändig information. 

Utöver detta finns möjlighet att utforma ett fungerande relationsmönster mellan 

socialarbetare och klient. Det åligger socialarbetaren att skapa ett fungerande mönster också 

med avseende på att parterna har olika makt.  Hinder för ett fungerande mönster kan utgöras 

av kommunikationsstörningar och det är socialarbetaren som skall ta ställning till hur 

klienterna hanterar information på ett funktionellt sätt (a.a. s. 233). 

 

Kommunikation ur ett maktperspektiv 

Kommunikation inom vård handlar även om makt (Vinthagen ur Fossum, 2007, s. 61). 

Vinthagen menar att vårdgivare inte alltid kommunicerar väl och undersökningar har visat att 

vårdtagare upplever maktlöshet eller en oförmåga att kunna påverka sin egen situation. För att 

uppnå ömsesidig förståelse bör vårdaren förstå patientens behov, situation, kunskap och 

önskemål. Maktsituationen uppstår redan vid första mötet med vårdgivaren. Vårdgivaren är 

den friske och kunnige med förmåga att hela. En mer jämlik relation uppstår om vårdgivaren 

lär sig att kommunicera bättre med patient eller anhörig (Vinthagen ur Fossum, 2007, s. 62). 

Om makten inom vården tar överhand finns risk för att detta inverkar negativt på vården där 

oetiska förhållanden uppstår. För att kommunikationen i vården ska utvecklas är kriterier och 

metoder som främjar det ideala samtalet viktiga redskap (Vinthagen ur Fossum, 2007, s. 67).  

”Det normala inom vården är tyvärr informationsöverföring, något som baseras på en 

envägsmonolog medan verklig kommunikation kräver en övergång till informationsutbyte, 

något som kräver tvåvägskommunikation” (Vinthagen ur Fossum, 2007, s. 68). För att förstå 

hur kommunikation kan leda till förståelse och gemensam kunskap hänvisar Vinthagen till 

Jürgen Habermas, tysk sociolog och filosof. Tvåvägskommunikation eller dialog är det som 

Habermas diskuterar. Under samtal sker en verbal interaktion, vi talar gemensamt. När man 

agerar utifrån den förståelse som skapats under ett samtal och styr agerandet utifrån en 

gemensam förståelse har vi agerat kommunikativt. 

Genom att utestänga, ignorera eller vara oärlig minskar ömsesidigheten mellan parterna. 

Basen för människans sociala aktivitet är den kommunikativa handlingen. Samtalet är en 

förståelseorienterad aktivitet som sker i en social situation där de olika livsvärldarna möts. 

Makt, ignorans eller utestängning stör förståelseorienteringen. Förståelseorienteringen är 

inbyggd i samtalet som sker mellan människor, det vill säga själva kommunikationen. Den 

gemensamma förståelsegrunden som en gemensam förnuftighet uppstår i samtalet och skiljer 

sig från en situation där endast en person kommer fram till vad som är sant eller falskt. Ett 
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samtal däremot hävdar Habermas utgör ett försök till förståelse mellan människor, det vill 

säga att samtalet i sig inte är en garanti för att förståelse inträffar (Vinthagen ur Fossum, 2007, 

s. 68-71). I den ideala samtalssituationen eller mötet är människor jämlika deltagare som 

ömsesidigt lyssnar till varandra (Vinthagen ur Fossum, 2007, s. 75). 

Utifrån min studie om anhörigas upplevelse av bemötande (se vidare i analysdelen) fanns 

en frustration i de fall kommunikationen mellan de anhöriga och vårdgivande personal inte 

hade fungerat. 

 

Samtal och bemötande  

”Kommunikation samtal och bemötande är väsentliga delar i de flesta möten med patienter” 

(Fossum, 2007, s. 19). Genom kommunikationen blir en annan människa delaktig. 

Vårdgivaren är en viktig person när det handlar om samtal och bemötande. För patienter och 

anhöriga är detta viktigt för upplevelsen av mötet. Begreppet kommunikation står för 

överföring av information. Utifrån ett anhörigperspektiv är det viktigt att de åtgärder som 

vidtas för patienten upplevs bra och riktiga för patienten. För att kunna hävda att ett 

anhörigperspektiv och/eller ett klient/patient har anlagts på vården måste kommunikation äga 

rum. Ur ett anhörigperspektiv är den medicinska vården inte direkt relevant för den anhörige 

däremot för patienten. Medan det själsliga omhändertagandet är direkt relevant för både den 

anhörige och patienten. Kommunikation inom vården är av stor betydelse för att mötet mellan 

vårdgivare och vårdtagare skall bli verkningsfullt. Samtal och gott bemötande är en 

förutsättning för om mötet som sker mellan vårdgivare och vårdtagare skall uppstå. 

Upplevelse av ett samtal, upplevd känsla av kontakt, förmåga till empati kan vara olika utifrån 

vårdpersonalens värld respektive vårdtagarens värld. Teorier och modeller kan enligt Fossum 

vara till hjälp för att mötet och samtalet skall bli tillfredsställande utifrån bådas världar 

(Fossum, 2007, s. 23-24). 

Fossum beskriver att bemötande delvis handlar om ”vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, 

människovärde, kvalitet, information korrekta besked och upplysningar, respekt, värme och 

engagemang, uppträdande, mottagande, behandling, tonfall” (a.a. s. 34). Bemötande handlar 

således delvis om hur samtal genomförs och utförs. Synonymer till bemötande är 

uppträdande, mottagande, behandling. 

Den form av bemötande som Fossum beskriver i sin bok om Kommunikation, samtal och 

bemötande i vården översätts till engelskans relationship, relation with, interaction eller 

approach (a.a. s. 31- 32). Begreppet bedside manner syftar till hur man berör, tar i och 

hanterar en patient. Ett gott bedside manner handlar om att uppmuntra, lugna och trösta. 
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Bedside manner påverkas i sin tur av bland annat kroppsspråk, attityder, tonfall, öppenhet och 

närvaro. Bemötande handlar således enligt Fossum om: ”hur vi tar emot en patient, om 

kroppsspråk, hur vi hälsar, tittar i ögonen, sitter eller står i förhållande till patient och 

anhöriga” (a.a. s. 32).  

 

Interaktion – samspel 

Kommunikation utgör en nödvändig del i samspel mellan människor och blir således 

betydelsefull för upplevelse av bemötande. Kärnan i det sociala arbetets utförande utgörs av 

samspelet mellan den professionelle och klienten.  

Interaktion utifrån Johnson och Yanca syftar delvis till relationen mellan den 

professionella och klienten. Den anhörige såväl som vårdgivarna tillhör olika system som 

möter varandra. Vårdpersonalen tillhör ett system medan den anhörige tillhör ett annat men i 

samspelet möts systemen och bildar ett "nytt” aktionssystem likväl som det sker ett möte 

mellan den enskilde vårdgivaren och den anhörige. Interaktion – samspel sker i mötet mellan 

systemen och de enskilda individerna som ingår i systemet. Balans säkerställs genom att 

klientens olika behov tillgodoses. Tillgodoses inte behoven uppstår en obalans. Utbyte av 

information mellan systemen eller mellan vårdgivare och klient (anhörig) är själva syftet för 

att möta behov. Utbyte av information mellan människor och deras system kan påverka 

känslor, tankar och handlingar. Olika tekniker för att förbättra relationen och 

kommunikationen är också viktigt, då det kan öka samspelets kvalitet. (Johnson & Yanca, 

2004, s. 165).  

Johnson och Yanca definierar Action system som: “system of people and resources 

involved in carrying out tasks related to goals and strategy of the helping endeavor” (a.a. s. 

425). Aktionssystemets struktur syftar till olika professioner inom vård och socialt arbete 

samt utifrån uppgiftens innehåll och art.  

Biestek som hänvisas till av Johnson & Yanca har identifierat behov som klienten har varav 

tre av dem är relevanta för min studie:  

 Att behandlas som en individ snarare än att bli kategoriserad 

 Att få uttrycka såväl positiva som negativa känslor 

 Att mötas av sympati och få respons på sina uttryckta känslor 

 

Första mötet mellan klient och den professionelle kan ha en avgörande betydelse för hur 

kvalitén på samspelet dem emellan kommer att se ut. För klienten är det av betydelse att 

denne känner förtroende för den professionelle och att den sistnämnde upplevs som pålitlig, 
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förtroendeingivande, har förmåga att sätta sig in i klientens situation, möta behov, erbjuda den 

hjälp som behövs. Dessa faktorer stärker ett gott bemötande. (Johnson & Yanca, 2004, s. 

166). Enligt författarna är det således viktigt att den första kontakten struktureras utifrån 

klientens referensram. Detta görs genom att vårdgivaren:  

 Uppmärksammar klientens berättelse och är mottaglig för de känslor som klienten ger 

uttryck för. 

 Visar en tydlig vilja att hjälpa klienten samt indikerar att kunskap finns. 

 Aktivt ber klienten att dela med sig av sin uppfattning av situationen. 

 Försöker besvara outtalade frågor och funderingar klienten kan tänkas ha 

 Förklarar hur vårdteamet/sjukhemmet ser ut och vilken hjälp som institutionen ger 

 Fokuserar på styrkor och potentiella resurser som klienten besitter inom sitt system 

 Försöker sätta sig in i den känslovärld klienten upplever under vistelsen. 

Sammantaget att i så stor utsträckning som möjligt hjälpa klienten att själv kunna se sina 

behov och lösa de problem som uppstår. Tonvikt bör läggas vid att bygga klientens 

självförtroende (Johnson & Yanca, 2004, s. 167).  

En grundförutsättning för detta är att tillit byggs upp. Vårdgivaren bör uppvisa ett icke-

auktoritärt, äkta (genuint), accepterande och empatiskt beteende. I arbetet med klienter som 

inte anser sig behöva hjälp bör vårdgivaren dessutom vara extra tydlig med vad hjälpen syftar 

till att åstadkomma (a.a. s. 168, 169).  

Författarna identifierar ett antal huvudproblem som kan uppstå och som kan motverka 

vårdgivarens möjlighet att hjälpa klienten. Människor har olika erfarenheter och kulturell 

bakgrund. Ordval kan ha en stor betydelse för hur en klient uppfattar informationen. Ord och 

uttryck kan för två människor ha olika betydelse, för vissa kan ett ord vara värdeladdat medan 

det för andra kan handla om vardagliga uttryck (a.a. s. 179). ”The words have different 

meanings to each person, or they may be professional jargong not understood by the other 

person involved in the communication” (a.a. s. 181). I mina intervjuer finns ett flertal exempel 

på hur intervjupersonerna tog illa vid sig av uttryck som användes på hospice. Dessutom 

kunde medicinska åtgärder som för personalen var självklara bidra till känslomässigt kaos hos 

de anhöriga. En god kommunikation med klient eller anhöriga är därför mycket viktig. 
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Forskningsansats 

Studien är av induktiv karaktär då den utgår från empirisk information, de intervjuades 

livsvärld vars utsagor har tolkats (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 41) Därefter har jag försökt 

att relatera utsagorna till teoretiska ansatser (Neuman, 2006, s. 60).  

 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

En kvalitativ forskare ger mening till insamlad empiri genom att översätta, omvandla 

informationen till något begripligt. Forskaren tar sin utgångspunkt i den intervjuades utsagor 

och av detta får forskaren information hur de studerade ser på sin livsvärld och vilken 

betydelse den har för dem (Neuman, 2006, s. 160). Intervjupersonernas livsvärld och deras 

relation till denna ligger till grund för den kvalitativa forskningsintervjun. Att beskriva och 

förstå det upplevda gjordes utifrån uppsatsens syfte varefter jag sedan fann centrala teman 

som kunde ge en fördjupning (Kvale, 1997, s. 34).  

Utgångspunkten för studien har varit att ta reda på anhörigas upplevelser av bemötande 

inom palliativ vård och vilken betydelse bemötandet hade för dem att kunna hantera sin 

situation. Den subjektiva upplevelsen av bemötandet får därför betydelse för uppsatsens syfte. 

Med avseende på ett kvalitativt perspektiv, tolkas verkligheten utifrån en individuell 

verklighet (Backman, 2009, s. 54). Tolkningar av texter uppkomna ur forskningsintervjun har 

gjorts för att uttrycka meningen i upplevelserna hos intervjupersonerna. En dialog med texten 

har också ägt rum genom tolkningarna (Kvale, 1997, s. 49-50).  

Vid analys av de kvalitativa intervjuerna försökte jag först skapa mig en överblick som i 

sin tur gav mig bättre möjlighet att tolka innebörden av det sagda. Att tolka den intervjuades 

livsvärld och uttalanden, att förstå vad uttrycken stod för krävde i sin tur att jag hade viss 

kunskap om ämnet (a.a, s. 51-52). Förförståelse som ett centralt begrepp inom hermeneutiken 

innebär att vi inte uppfattar en verklighet endast från våra sinnen (Thurén, 2002, s. 59). 

Förförståelse uppkommer genom våra erfarenheter. Förförståelsen är oundviklig, viktigt är 

dock att vara medveten om denna. Jag har varit tvungen att ta extra hänsyn till min 

förförståelse att själv varit anhörig vid vård av en närstående på hospice, vilket jag beaktade 

såväl vid intervju som vid tolkning av intervjuerna (a.a). Min förförståelse baseras också på 

att jag tagit del av litteratur som behandlar anhöriga och bemötande inom palliativ vård. 

Utifrån litteratur samt intervjupersonernas utsagor hoppas jag kunna revidera min 

förförståelse och fördjupa mina erfarenheter (Thurén, 2002, s. 59).   
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Urval och avgränsning 

Intervjupersoner till studien skedde genom den så kallade snöbollsprincipen (Neuman, 2006, 

s. 223). . När jag i mitt eget sociala nätverk berättade att jag skulle skriva en c- uppsats fick 

jag så mycket gensvar att jag fick tag på fyra intervjupersoner. Kravet från min sida var att jag 

inte skulle ha en egen relation till intervjupersonerna för att minska risk för alltför förutfattade 

meningar eller vetskap om intervjupersonernas erfarenheter. För att försäkra mig om att 

intervjupersonerna inte befann sig i ett akut kristillstånd ville jag intervjua anhöriga som mist 

en förälder för minst ett år sedan. Detta med hänsyn till att intervjuer skulle ske efter 

bearbetningsfasen som Cullberg beskriver som den fas när den anhöriga börjar vända sig mot 

framtiden och inte är helt upptagen av traumat. Denna fas äger enligt Cullberg rum mellan 6 

månader och 1 år efter traumat (Cullberg, 2003, s. 155). Under förutsättning att 

intervjupersonerna hade kunnat arbeta sig igenom krisen har de gått in i nyorienteringsfasen 

(pågår hela livet) där de anhöriga upplever dödsfallet som ett ärr, en del av livet, men som 

inte hindrar dem från att ha kontakt med livet utanför. Däremot kan de anhöriga uppleva 

smärta men vanligtvis inte av den grad att det påverkar det dagliga livet (a.a. s. 157).   

Jag har intervjuat fyra anhöriga som haft en förälder som vårdats på ett hospice vid livets 

slutskede. Tre av intervjupersoner hade en förälder som vårdades på Stockholms Sjukhem vid 

Fridhemsplan i Stockholm och en hade en förälder som vårdades på Ersta Hospice på 

Södermalm i Stockholm. Dödsfallen inträffade för mellan 2-4 år sedan och intervjupersonerna 

var mellan 24-34 år gamla vid tiden för bortgången. Samtliga hade erfarenhet av övergång 

från den kurativa vården till den palliativa vården. Däremot hade föräldrarna varit cancersjuka 

under olika lång tid innan de remitterades till hospice. 

 

Datainsamling 

Litteratursökning 

Tidigare litteratur om bemötandet och kommunikationen gentemot anhöriga har utifrån 

sjuksköterskans roll varit omfattande både på svenska och engelska liksom artiklar om 

palliativ vård i hemmet. Vad gäller material som avser bemötandet från det palliativa teamet 

som helhet, mot anhöriga på hospice har utbudet varit mer begränsat. Litteratursökningen har 

skett mellan 2011-03-25 och 2011-07-25. Fem sökmotorer har i huvudsak använts: 

SOCINDEX, DiVA, PubMed. LIBRIS och Wiley Online Library. Följande grundsökord gav 

för uppsatsen relevanta träffar (anges inom parantes): 

Palliative Care+ Bedside Manners (1051), Palliative Care Bedside Manners Relative (776), 

Palliative Care Bedside Manners Family Members(841), Palliative Care+ Relatives (423), 
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Palliative Care+ Family Members (594), Hospice+ närstående (8), Hospice+ anhöriga (18) 

Palliativ vård+ bemötande (3),Palliativ vård+ anhöriga (63),  

Sökningar har också gjorts via lokala kataloger på: Stockholms Stadsbibliotek, Karolinska 

Institutet, Socialstyrelsen och Kungliga biblioteket. Manuella litteratursökningar har gjorts 

genom litteraturlistor i lånade böcker och tidigare kursmaterial. Utöver det har jag sökt 

material på Stockholms Sjukhems och Ersta hospice websidor. De verk jag valde att använda 

i min studie har framförallt varit två mycket användbara avhandlingar, forskning om 

cancervård ur ett psykosocialt perspektiv samt teorier om kommunikation och interaktion som 

jag fann användbara för uppsatsens teoretiska del. Jag fann ett flertal vetenskapliga artiklar 

som behandlade anhörigas upplevelse av bemötande men dessa fokuserade främst på den 

kurativa vården inom sjukhus eller övergången mellan kurativ och palliativ vård. Ytterligare 

funna verk behandlade påverkan av sjukdom i familjen och hur de anhörigas olika upplevelser 

kunde påverka övriga familjemedlemmar. Sammanfattningsvis fanns mycket forskning kring 

palliativ vård och anhöriga såväl svensk som internationell. Det var dock fokus på avancerad 

sjukvård i hemmet, anhöriga som vårdar i hemmet, vårdgivares upplevelser av kontakt med 

anhöriga samt anhöriga med fokus på make/maka, föräldrar till cancersjuka barn och barn 

eller ungdomar som förlorat en förälder i cancer.   

 

Intervjuer 

Genom en kvalitativ forskningsintervju ville jag erhålla beskrivningar om de intervjuades 

livsvärld (Kvale, 1997, s. 117). Intervjuguiden har utarbetats mot bakgrund av studiens syfte 

och frågeställningar. Intervjuguiden tematiserades efter tre olika tidsperioder: initiala 

mottagandet på hospice, tiden på hospice, tiden vid bortgången och efter. Utöver dessa 

tidsperioder fanns bakgrund och reflektion. Frågorna är dock formulerade att de inbegriper 

bemötande som ett ständigt återkomande tema i varje intervjufråga. (Kvale, 1997, s. 121).  

     Efter transkribering av intervjuerna kunde jag börja koppla ihop utsagor med uppgifter 

från andras studier (Kvale, 1997, s. 93). Under intervjuerna ville jag ta hänsyn till de 

intervjuades svar varför guiden inte följdes strikt i enskilda fall.  

 

Bearbetning och analys av material 

Teman för resultatredovisningen baserades även dem på tidsteman: initiala mottagandet på 

hospice, tiden på hospice, tiden vid bortgången och efter samt reflektioner. Genom 

meningskoncentrering har intervjupersonernas utsagor formulerats mer kortfattat för att få 
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fram innehållets mest väsentliga innebörd Kvale, 1997, s. 174). Jag har även valt att citera 

intervjupersonerna ordagrant för att tydliggöra innebörden av intervjupersonernas utsagor.  

Ur resultatredovisningen fann jag sedan återkommande teman som jag har valt att använda 

mig av  i analysen utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Återkommande 

teman var: betydelse av bemötande, kommunikation och information för att veta och få insikt 

och stöd.  Analysen har anpassats efter det som kom fram i resultatredovisningen eftersom 

min tanke från början var att lyfta fram de anhörigas upplevelse av bemötande. Den tidigare 

forskningen och de teoretiska utgångspunkterna utgjorde dock ett starkt stöd i återgivandet av 

intervjupersonernas berättelser.  

Intervjupersonerna fick innan intervjun ägde rum ta del av studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden utgick också från studiens syfte och frågeställningar. De fick även information 

om att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Detta minimerade konsekvenser av 

skadlig art också med avseende på ämnets känsliga karaktär. Efter intervjun gavs tid för 

eftertanke och reflektion tillsammans med intervjuaren. Utskrifterna har transkriberats 

ordagrant för att sedan omformuleras så litet som möjligt för att kunna behålla inte bara orden 

utan även innebörden av det uttryckta. Samtliga intervjuer registrerades genom 

bandinspelning för att även kunna notera gester och mimik hos intervjupersonerna. Under 

intervjun ställdes följdfrågor för att jag skulle kunna kontrollera om jag uppfattat 

intervjupersonernas utsagor på ett korrekt sätt. Jag har kontrollerat och ifrågasatt min analys 

och i mesta möjliga mån anlagt ett kritiskt perspektiv. (Kvale, 1997, s. 149-152, 218-221).  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att jag har undersökt det jag ville undersöka och ingenting annat (Thurén, 

2002, s. 22). Forskaren skall undersöka det som avses att undersökas.  

Genom inspelning av intervjuer har jag kunnat återgå till ursprungskällan för att säkerställa 

tillförlitligheten (Patel & Davidsson, 1994, s. 87). En brist kan dock ha varit att jag varit 

ensam uttolkare av det inspelade materialet (Kvale, 1997,s. 188).  

Samma intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer vilket bör öka tillförlitligheten 

angående intervjun (Kvale, 1997, s. 213). Att låta intervjupersonerna känna sig bekväma i 

intervjuns sammanhang är viktigt för reliabiliteten varför jag valde att låta intervjupersonerna 

bestämma plats för intervju. Neuman menar att platsen för intervjun skall äga rum på ett för 

intervjupersonerna bekvämt ställe (Neuman, 2006, s. 411).  



 29 

Resultaten från min studie representerar den uppfattning som intervjupersonerna hade. 

Resultatet kan förhoppningsvis bidra till insikt om de intervjuades upplevelser. Resultaten kan 

inte generaliseras till en större population och står inte för en sanning.  

 

Etiska Överväganden 

Studien omfattas inte av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

då det enligt 2 § utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå.  

Min studie behandlar ett känsligt område där intervjuer med anhöriga kan väcka känslor.  

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är det fyra 

forskningsetiska principer som används inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

uppställda av Vetenskapsrådet.  Dessa fyra principer är det grundläggande individskydskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6).  

Med informationskravet anges syftet med undersökningen och hur den skall genomföras. 

Det är viktigt att det framgår att deltagandet är frivilligt och att insamlad information endast 

används för forskning. Denna information gav jag vid den första telefonkontakten jag hade 

och därefter även genom informationsbrev som skickades innan intervjun ägde rum. Både per 

telefon och brev berättade jag att uppsatsen kommer att publiceras i digitalt i DiVa (a.a.s. 7). 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna samtycker till att delta i studien men också 

kan avbryta sin medverkan närsomhelst. Detta skedde i två fall under min studie, dock innan 

genomförda intervjuer (a.a. s. 9). Två intervjupersoner hade till en början tackat ja till 

medverkan men valde att inte medverka på grund av att de ej ansåg sig ha bearbetat förlusten 

av sina föräldrar. Konfidentialitetskravet innebörd är att deltagarnas identitet inte synliggörs i 

texten. Deltagarna garanterades anonymitet och innan uppsatsens inlämning har samtliga 

intervjupersoner fått läsa igenom resultatdiskussionen. Jag har vidtagit åtgärder för att i 

möjligaste mån minska risk för att utomstående kan identifiera intervjupersonerna Jag har 

även sett till att bevara det inspelade materialet så att ingen utomstående kunnat komma åt 

detta. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast för användas för studiens 

syfte.  Efter uppsatsens inlämning kommer det inspelade materialet att raderas samt det 

transkriberade materialet. (a.a. s. 12-13).  

Viktigt under uppsatsens arbete har för mig varit att ta hänsyn till att intervjuerna kunde 

beröra intervjupersonerna starkt. Jag förberedde dem på att starka känslor kunde uppkomma 

och att jag efter intervjuerna även skulle följa upp dem med ett telefonsamtal. 
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Resultat 

I redovisning av resultat presenteras intervjuundersökningens empiriska resultat. Jag har valt 

att presentera varje intervjuperson för sig.  

 

Maria 

Bakgrund  

Maria var 28 år gammal när hennes pappa gick bort i en svår form av magcancer för tre år 

sedan. Idag är Maria 31 år och arbetar som boendestödjare för psykiskt sjuka. Cancerbeskedet 

hade kommit som en chock för familjen. Fyra månader innan pappans bortgång hade han gått 

till en läkare på grund av magproblem. Maria själv var övertygad om att magproblemen hade 

en psykisk orsak eftersom hennes föräldrar nyligen hade gått skilda vägar. Innan Marias 

pappa blev inlagd på ett hospice i Stockholm hade han legat på sjukhus.  

 

Initiala mottagandet på hospice 

Maria hade väldigt lite kunskap om innebörden av hospice. Från sjukhusets sida hade man 

inte förberett henne överhuvudtaget. Maria hade önskat att hospice hade erbjudit ett inledande 

samtal för att hon och hennes mamma skulle få mer kunskap om Marias pappa framförallt 

genom att ge information om hur det tänkte behandla honom. Det initiala mottagandet blev 

enligt Maria fel, hon upplevde att hon svävade i ovisshet. Maria var så förvirrad mentalt att 

det hade behövts en bra introduktion och en öppenhet om innebörden av hospice och att 

hennes pappa hade kommit dit för att dö.  Det rådde en brist på information både från 

sjukhusets sida och vid mottagandet på hospice.  Maria önskar att det hade skett ett bättre 

samarbete mellan sjukhus och hospice.  

 

Det var väldigt tungt att komma till hospice. Man var ju så mentalt slut och förvirrad. Allt hade gått så 

snabbt. Fem minuter kändes som ett dygn. 

 

Tiden på hospice 

Maria berättar att hon inte hade så mycket kontakt med personalen och att det nog berodde på 

att hon var besviken på mottagandet. Inga gemensamma samtal fördes under tiden. Maria fick 

ligga i för att få ett samtal med ansvariga läkaren. Maria upplevde att hon hade starka behov 

av att få information om sin pappas fysiska och psykiska status. Dels såg hon själv hur hennes 

pappa försämrades radikalt och han hade även mycket ångest. Maria ville få information för 
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att kunna hantera tiden på hospice. Maria återkommer ofta under intervjun att det var viktigt 

för henne att veta hur hennes pappa mådde.  

 

När jag tjatat hjälpte de till men jag upplever inte att jag erbjöds information eller stöd. Pappa hade liggsår,   

jag fick tjata efter en luftmadrass. Ibland visste jag inte vad jag skulle fråga om eftersom jag var så chockad. 

Jag hade behövt mer information om själva förloppet, jag fick aldrig den informationen. 

 

Sista veckan Marias pappa var i livet bad hon om att få ett samtal med läkaren. Maria hade 

ställt frågor men upplevde att hon inte fick tillräckliga svar. 

 
Förloppet gick så himla fort. Det var en jävligt jobbig tid, sorg och chock, visste inte vad jag skulle säga. 

Frågade efter information men fick inte så mycket svar. Pappa hade ju tränat på gym månaden innan och nu 

låg han orörlig i en säng. Man fattar ju inte.  

 

För Maria var information om förloppet viktigt eftersom hon ville kunna förbereda sig för sin 

pappas kommande bortgång. Maria berättar att hon var besviken eftersom personalen utan 

hennes vetskap inte längre gav hennes pappa den hjärtmedicin han tagit under flera år. Maria 

hade dagarna innan hennes pappa gick bort frågat en sjuksköterska om de gav hennes pappa 

hjärtmedicinen. Sjuksköterskan svarade Maria med: ”nä det får han inte vi tar det på 

måndag”. Maria fick berättat för sig att hjärtmedicinen varken gjorde till eller från.  

 
Varför sa de inget om det? Jag blev så himla chockad. Ordet dödshjälp kom upp i mina tankar minns jag. De 

sa att medicinen inte hade nån betydelse i det här stadiet. Men för mig hade det betydelse, mitt i allt kaos var 

ju den där hjärtmedicinen som en livlina. Jo just det ja, de hade sagt vid ett tillfälle att om min pappa skulle 

få problem med hjärtat skulle de inte göra nåt åt det. Men det var ju liksom i förbifarten. Hade jag fått 

förklarat på ett tydligare sätt kanske jag hade förstått. Men nu blev det ju mer som att loppet är kört så du vet. 

 

Maria är besviken på att personal på hospice inte uppmärksammade henne mer både vad 

gällde informationen och sättet de kommunicerade på. Under tiden Marias pappa vårdades på 

hospice var hon mest fokuserad på information.  

 

Jag ville ha mer information för att kunna hålla ihop. Nu gick jag mest omkring och fattade knappt vad som 

pågick. Hur man kunde tolka tecken att… slutet är nära, det hade jag velat veta. Typ, andning som förändras, 

färg på urinet och hudfärgen. Man fattar ju inte när man är där att den man älskar ska försvinna. Det var så 

tungt, jag ville ju inte belasta pappa med min ångest och mina frågor.  

 

Maria önskar att hon hade fått bli mer förberedd. Allt gick så fort i slutet och hon frågar sig 

själv om hon skulle kramat sin pappa mer och sagt hur mycket hon älskade honom. Oavsett 
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vilket stöd man behöver tycker Maria att det är viktigt att det erbjuds. Att personal tar tag i de 

anhöriga och berättar, förklarar.  

Maria berättar att hon vid ett tillfälle hamnade i chock. Hon skulle besöka sin pappa och 

kom in i rummet. Då ser hon att han har en slang som gick från magen ut genom munnen. 

 

Pappa hade ju tarmcancer och man hade satt in slang från magen för att leda ut överskott av… ja du vet. 

Fyfan att de inte förvarnat mig. Det var ju så nedvärderande att se. Vad fan hände egentligen, jag funderar på 

att ta ut journaler. Jag vet fortfarande inte vad som hände. 

 

Tiden vid bortgången och efter 

Maria var hemma när hennes pappa gick bort. hospice ringde henne och berättade att han 

hade somnat in.  

 

Jag slängde mig in i en taxi. Det var svårt att se den där tomma blicken, den där släta pannan som hade varit 

rynkig. Så jävla overkligt. Riktigt vidrigt. Det var en tomhet och pulsen, hjärtat slog fort. 

 

Personalen var närvarande när Marias pappa hade dött. De fanns med i rummet, lämnade 

Maria och hennes mamma ifred emellanåt. Personalen fanns tillhands då tyckte Maria men 

återkommer till bemötandet att det inte var bra, att man inte såg hennes behov som anhörig 

under tiden hennes pappa levde.  

 

Jag sökte mer information innan och efter att pappa hade dött. Då fick jag inget stöd. Det var en brist tycker 

jag att de inte hörde av sig efter heller. Jag tror man måste vara mer aktiv i kontakten med de anhöriga. 

Mamma fick nåt erbjudande om att gå med i en stödgrupp, men inte jag. Det är väl tungt att förlora en 

förälder också. Jag hade inte velat ha kuratorsamtal under tiden på hospice men efter hade varit bra. Det 

handlade ju om mina rötter, grunden till mig, min pappa var ju en del av hela mig och min barndom. I 

efterhand har jag gått på terapi som jag tog tag i själv.  

 

Maria hade önskat att hospice hade kontaktat henne en tid efter pappans bortgång. Maria 

kände att det var flera i hennes omgivning som tog avstånd efter begravningen. Det var flera 

av hennes vänner som inte hörde av sig. Maria kände sig ensam i sin sorg och satt med 

frågetecken från tiden på hospice. Kuratorn fanns lite i bakgrunden men tog inga initiativ.  

 

Jag tror verkligen att man måste vara mer aktiv i kontakten med anhöriga, jag tror inte att jag förstod själv 

hur dåligt jag mådde förrän flera år senare. Tänk om jag hade fått erbjudande från till exempel kuratorn. Hon 

hade kanske kunnat hjälpa mig att förstå också hur de jobbar på hospice. Innan pappa dog hade jag velat ha 
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mer information som rörde honom för att göra ett bra avslut. Bättre jobb från personalen hade gjort att kanske 

även jag hade blivit omhändertagen. 

 

Reflektioner 

Marias reflekterar fortfarande över att hon fick så lite information. Hon hade velat veta om 

man skulle försöka förlänga hennes pappas liv eller bara upprätthålla det. Maria grät mycket 

under intervjun och var frustrerad över att hon var så maktlös. Maria var den som aktivt sökte 

kontakt med personal och upplever att de inte var närvarande. Tiden på hospice gav en känsla 

av uppgivenhet, ensamhet, sorg och frustration.  

 

Kristina 

Bakgrund 

Kristina var 24 år när hennes mamma gick bort i cancer 2007. Idag är Kristina 27 år gammal 

och arbetar inom administration. Hennes mamma hade varit sjuk från december 2004 när 

läkarna upptäckte en hjärntumör. Fram till tiden på hospice genomgick Kristinas mamma en 

operation under våren 2005 och därefter strålbehandling och cellgiftsbehandling. Kristinas 

mamma hade hållit den dåliga prognosen hemlig för Kristina. Det var Kristinas mamma som 

berättade att hon ville till hospice för att vila upp sig. Kristinas mamma vårdades på hospice i 

två veckor innan hon gick bort.  

 

Initiala mottagandet på hospice 

Kristinas mamma var ganska lugn kring det hela vilket gjorde att Kristina själv var lugn vid 

mottagandet på hospice. Kristina var trots allt övertygad om att hennes mamma skulle dit för 

att vila upp sig.  

 

Jag var väldigt lugn, nånstans kanske jag visste men jag förträngde det. Då litade jag lugnt på vad hon sa. 

Tänkte inte närmare på det vilket kanske var jättekonstigt. 

 

Tiden på hospice 

Kristina gick på sin mammas linje och var i tron om att tiden på hospice skulle vara tillfällig. 

Därför brydde sig Kristina inte så mycket om att ta reda på innebörden av hospice.  

En överläkare på  hospice var dock inne på att ta reda på varför Kristinas mamma fortfarande 

gick på cellgiftsbehandling på ett sjukhus. I efterhand förstår Kristina att överläkaren ställde 

sig frågande till den då pågående cellgiftsbehandlingen eftersom läkaren enligt Kristina 
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säkerligen förstod att Kristinas mamma inte hade lång tid kvar. Läkaren sa till Kristina att hon 

ville avsluta cellgiftsbehandlingen. 

 

Det tyckte jag var onödigt, om mamma ändå inte skulle överleva så tycker jag det är onödigt att avbryta 

behandlingen och ta den biten med mamma. Fast läkaren sa till mig att hon ville vara ärlig mot sin patient. 

Om mamma nu trodde på det så låt det vara. Men jag förstår läkaren också. Läkaren var i alla fall öppen med 

sina tankar. 

 

Läkaren hade försökt att få Kristinas mamma att förstå innebörden av sjukdomen. Kristinas 

mamma hade inte förstått, hon tyckte det handlade om att kämpa vidare. 

 

Jag tror inte att hon trodde att hon skulle dö på hospice. Vi hade alltid varit ärliga mot varandra. Vet att jag 

frågade mamma; ska du dö här? Mamma svarade att ”nää, jag ska vila upp mig”. Jag tror inte att hon trodde 

att hon skulle dö där. Eller jag vet inte. 

 

Kristina hade inte något större behov av information utöver den hon fick eftersom hon 

upplevde att personalen på hospice kom fram till henne mycket.  

 

De var jättetrevliga. Nån sjuksyrra blev man mer bundis med hon var kanon, jag var trygg i vetskapen om att 

mamma hade det bra. Kände att det fanns folk där. Jag trivdes bra där. Jag fick flytta in i mammas rum. De 

ordnade med madrass. Hjälpte till så gott de kunde. Dukade upp frukost. Det fanns tvättstuga där också. 

Kände jag tyckte om alla. Jag skapade mig en fungerande vardag på hospice. Allt gick på autopilot. Jag sov 

ju där. De var proffsiga på nåt sätt. 

 

Kristina upplevde sjuksystern som en härlig person och som faktiskt kunde svara på det 

Kristina undrade över.  

 

Sjuksyrran är ju mer kunnig om döendet plus att hon är lite av en kurator också. Hon kunde ju förklara det man  

faktiskt  undrade över, typ om hudfärg och så. Jag såg nog ganska krasst på allt. Sjuksyrran pratade med mig en 

vecka innan…mamma dog.  Jag satt i allrummet. Jag frågade: hur kan man se? Hon berättade att huden ändrar 

färg, att andningen förändras… hon gick in på själva döendet med mig.  

 

Kristina var väldigt logisk under tiden på hospice. Hon tror inte att personal dolde något för 

henne. Personalen fanns vid hennes sida under de två veckorna hennes mamma vårdades där. 

De två sista dagarna innan hennes mammas bortgång var mamman inte vaken och de sa att 

hennes döende var på gång och att det handlade om mycket kort tid. Sjuksköterskan hade 
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berättat för Kristina att det troligtvis handlade om ett par timmar men att det var på grund av 

Kristinas mammas hjärta som gjorde att hon inte somnat in ännu. 

Cellgifterna hade man inte plockat bort förrän två dagar innan hennes mamma gick bort. 

Kristina kände att hospice verkligen tagit hänsyn till hennes önskan om att inte plocka bort 

dem om hennes mamma ändå trodde på dess verkan.  

 

Tiden vid bortgången och efter 

Kuratorn kom och presenterade sig men Kristina hade inget behov av kuratorn just då. Det var 

första gången som Kristina träffade kuratorn. Sjuksköterskan var inne på rummet flera gånger 

under eftermiddagen. Kristina kände sig trygg.  Hennes mamma gick bort klockan sex på 

kvällen. 

 

De liksom guidade oss hur man gör. De kom med förslag. Det var så flummigt. Det kändes bra trots att 

situationen var så himla jobbig. Vi satt typ en timme. Först min mammas sambo, sen bytte vi av. Det var 

hyfsat konstigt vakuum men jag hade ju levt mitt liv bra på hospice, gick ju in i rutiner som hemma. När hon 

hade dött, då packade jag ihop, min sminkväska, tandborste och packade mina saker. Kändes helt absurt. Jag 

var förvånad över att det gått så fort, hade bara skjutit fram det men hade också hoppats på att det inte skulle 

bli för utdraget. 

 

Under sommaren fick Kristina ett brev från kuratorn som arbetade på hospice. Det var ett 

erbjudande om att delta i en grupp för anhöriga som förlorat en förälder, kriterium var att man 

skulle vara mellan 18-30 år gammal. Kristina ingick i denna ålderskategori.  

 

Det är inget för mig tänkte jag men så kom jag på att mamma nog hade velat att jag skulle velat gå. Vi var tio 

personer som förlorat en förälder. Vi träffades varje tisdag i tio veckor. Samtalen var knutna till olika teman. 

Ena gången kanske vi pratade om dödsögonblicket och andra gången kunde vi ta med oss bilder av den som 

dött om man ville. De hade mycket godis och frallor och sånt. Hahah, lustigt att jag kommer ihåg det. 

 

För Kristina blev det en stor trygghet och hon tycker att denna form av stöd efter bortgången 

borde erbjudas alla som förlorar en nära anhörig. För Kristina handlade det mycket om känsla 

av vetskap att någon fångade upp det man faktiskt hade varit med om. Kristina tyckte att det 

var skönt att inte känna sig bortglömd. Frågor som de anhöriga satt med kunde fångas upp. De 

anhöriga fick förklaringar.  

 

Jag tänkte inte så då men idag är jag otroligt tacksam för att de tänkte på mig och på nåt sätt har det nog haft 

betydelse och jag fick kanske hjälp av det. Många var kvar i orättvisan, typ känslan av varför skulle detta 
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drabba mig. Man kommer ju ingenstans med det. Det finns ju inget bra svar. Jag tror att det är väldigt 

individuellt oavsett ålder. En tjej som dessutom var läkare grät massor hon kunde inte hantera situationen 

alls. Det var jobbigt att se. Men jag hade många omkring mig. Och så kunde jag väva ihop allt, från tiden på 

sjukhuset till hospice till döden. Kändes bra. 

 

Reflektioner 

Kristina ser tillbaka på tiden på hospice med positiva känslor trots att tiden ändå var svår. Hon 

undrar mest vad hennes mamma egentligen tänkte och hur ärlig hennes mamma hade varit 

mot henne. Kristina upplever att bemötandet var bra från hospice och att hon fick den 

information hon var i behov av.  

 

Alexandra 

Bakgrund 

Alexandra var 34 år gammal när hennes mamma gick bort i cancer för fyra år sedan. 

Alexandra är 37 år idag och arbetar som journalist. Alexandras mamma hade varit sjuk i 

leukemi under flera år. Det var Alexandras mamma som själv ville in på hospice för att vila 

upp sig. Hon hade beskrivit att hon ville vara där ett tag för att samla kraft och bli starkare. 

  

Hon trodde inte att hon skulle dö när hon dog. Man vet ju inte kanske spelade hon för mig. Det var så hon 

bemötte personalen. Sen försämrades hon väldigt snabbt. 

 

Initialt mottagande på hospice 

Den läkare Alexandra först fick kontakt med var en läkare med positiv inställning. Denna 

läkare hade sagt att Alexandras mamma nog inte skulle behöva vara kvar så länge på hospice. 

Mottagandet var därför positivt tyckte Alexandra.  

 

Tiden på hospice 

Alexandra och hennes syskon fick aldrig möjlighet att få ett introducerande samtal med 

ansvarig personal. Därför blev det för Alexandra mycket chockartat när en annan läkare tog 

över. Denna läkare skulle visa sig vara både krass och ärlig. 

  

Då hade mamma hunnit bli sämre. Ingen hade sagt nåt men det var den överläkaren som berättade. Hon var 

grymt krass. Det var en chock. Vad menar du sa jag. Mamma får ju fortfarande cellgifter från sjukhuset. 

Vadå, hon skulle ju hem. Bara på ett par dar till att hon skulle få åka hem till att hon kommer att dö inom 

några veckor. Tror det var en vecka mellan de olika beskeden. 
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Alexandra hade gått i tron om att hennes mamma skulle få komma hem. Alexandra åkte till 

och med iväg en weekend med sin man eftersom informationen från den första läkaren på 

hospice hade varit positiv.  

 

Läkaren var så krass. Hon lindade inte in det alls. Vi fattade ju inget. Onkologen gav ju henne cellgifter. 

Läkaren förstod ingenting om det här med cellgifterna. Kommunikationen mellan läkaren på hospice och 

mammas onkolog på sjukhuset verkade ju vara sådär måste jag säga. Och det påverkade ju kommunikationen 

och informationen till mig som anhörig.  

 

Alexandras mamma åkte med taxi mellan hospice och sjukhuset för att få cellgifter. 

Onkologen på sjukhuset hade sagt att detta var bra medan läkaren på hospice undrade vad 

som pågick. Alexandra var otroligt besviken på den dåliga kommunikationen mellan 

sjukhuset och hospice eftersom det drabbade henne som anhörig. (Under vårt samtal ser jag 

hur märkbart upprörd Alexandra blev. Hon var enormt frustrerad och ledsen).  

Alexandra berättar att hon visste mer om situationen än sin mamma vilket gav henne 

skuldkänslor. Alexandra fick ingen hjälp på hospice och hon var oerhört frustrerad. Alexandra 

själv tog initiativ till att personal skulle prata med hennes mamma. 

 

Det är ju så svårt när det handlar om föräldrar. Man skyddar ju varandra. Komplicerat. Mamma hade ingen 

att prata med och inte vi heller. 

 

Alexandra hade velat att en kurator skulle prata med hennes mamma. Då kurator inte fanns på 

plats skickades en präst in till hennes mamma. Alexandra tror att kuratorn var sjuk. Prästen 

var dock inte medveten om att Alexandras mamma trodde att hon var där för att vila upp sig. 

Prästen hade talat om döden med Alexandras mamma.  

 

Vi ville ju ha en kurator som kunde prata med mamma om hennes ångest och som kunde tagit reda på var 

hon befann sig. Istället blev allt ett fiasko. Prästen pratade om döden. Och mamma var helt förstörd efter 

samtalet. 

 

Prästen hade inte pratat med Alexandra innan. Stödet som Alexandra ville ha som anhörig 

fanns inte. Inget erbjudande om information gavs och Alexandra kände sig fruktansvärt 

kränkt från informationen om att det skulle bli bättre till att hennes mamma skulle dö.  
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Det var ingen som frågade hur vi mådde. Med mamma förklarade överläkaren senare däremot vad som hände 

i kroppen, att de inte kunde ge mat. Det var bra, det förklarade de bra. Det var jobbigt eftersom man levde på 

hoppet men det var ju också jobbigt. Men i alla fall var det nån information man fick. 

 

Några dagar innan Alexandras mamma gick bort frågade hon Alexandra vad de skulle göra i 

sommar. Alexandras mamma var vid medvetande fram till och med sista dygnet.  

 

Då är de ju… det är svårt att förklara för sin mamma att du ska dö, det blir ingen sommar och du får inte äta. 

Vi pratade inte så med mamma. Här skulle det varit bra med hjälp från personalen. Jag har alltid velat att nån 

förklarade för mig hur mamma tänkte, varför hon sa som hon sa, vad som pågick i hennes värld.  

 

Alexandra behövde hjälp att lyfta bort behovet som hon hade att förstå att hennes mamma 

skulle dö och hjälpa henne i detta. Alexandra saknade denna typ av information. För 

Alexandra handlar det om öppen kommunikation att hjälpa henne att förstå situationen, hur 

hon skulle agera, eller tänka, som en vägledning. Alexandra hade önskat att det funnits någon 

som varit som en länk mellan henne och hennes mamma. Någon som suttit vid hennes 

mammas sida och läst av hennes mamma för att sedan informera Alexandra om detta. 

Alexandra kände frustration, som om hon stod utanför allt som skedde. Alexandra efterfrågar 

en bättre kommunikation med den sjuke som sedan kan överföras till de anhöriga så att de 

anhöriga kan få tillträde. Alexandra hade velat ha en ”ledsagare” som hon själv uttryckte det.  

 

Jag kan fortfarande inte tänka glädje kring mamma trots att det gått fyra år. Den här sista tiden…. Alla säger 

man kommer över, det är så jävla tungt, allt med hospice fortfarande och så.  Det är sorgligt. 

 

Alexandra tar upp en annan händelse. Personalen visste att hennes mamma ville klara sig 

själv. Detta gjorde att de inte var inne och tittade till henne lika ofta. Vid ett tillfälle hade 

hennes mamma suttit i sitt eget kiss i en halvtimme. Hon hade trillat i badrummet.  

 

De blev så förvånade att detta hände. Att hon blev så sjuk. En sak att jag som anhörig blev chockad men 

personalen ska ju vara så pass rutinerad att det ser att det gick utför, det är konstigt tycker jag. De hängde inte 

med själva. Ja, detta med mantel… 

 

Läkaren var den starka kraften bakom kommunikationen till Alexandra, hon styrde upp. 

Alexandra hade en känsla av att personalen inte kommunicerade med varandra och att det var 

på grund av detta som kommunikationen till Alexandra brast. De gjorde däremot mycket för 
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att Alexandras mamma inte skulle lida fysiskt, Mot slutet när Alexandras mamma fick så ont, 

sista dagen, hade de svårt att få in rätt dos morfin. Men en manlig sjuksköterska hade kommit 

in och gett henne en ordentlig dos morfin. Det kändes tryggt tyckte Alexandra.  

Alexandra bodde på hospice ibland, hon och hennes syskon turades om. Det var bra. 

Däremot tycker Alexandra att hon saknade den där varma stämningen. Hon kände mer en 

känsla av att behöva be om ursäkt för att ta en kopp kaffe än att hon var välkomnad att göra 

detta. Alexandra återkommer till den hjälp hon hade saknat. 

 

Mer hjälp om hur jag skulle vara mot min mamma hade jag önskat. Jag ville ju förstå vad hon tänkte. 

 

Tiden vid bortgången och efter. 

Alexandra skrev ett brev till ansvarig överläkare på hospice. I brevet skrev hon att hon önskat 

mer psykologisk hjälp. 

 

Mamma var plötsligt i ett kylrum. Alltihopa var så konstigt. Jag var där när hon dog. Men varför skulle hon 

ligga med en blomma i handen och egna kläder. Jätte konstigt. Men visst det är en gullig gest. 

 

Alexandra är medveten om att hon var vuxen men beskriver att det ändå handlade om hennes 

mamma. Alexandras yngre bror som var under trettio fick erbjudande om att delta i en 

efterlevandegrupp, men inte Alexandra. Alexandra sörjde sin mamma lika mycket som sin 

bror. Via sitt arbete fick Alexandra erbjudande om att samtala med en psykolog. 

Under tiden på hospice gavs inget erbjudande om samtal med kurator eller psykolog. 

Alexandra tyckte detta var märkligt och kan fortfarande inte idag förstå hur hon inte fick 

erbjudande om samtalsstöd.  

 

Reflektioner 

Alexandra önskar att det var en ansvarig person som höll i allt, någon som man kunde ringa. 

Under tiden på hospice hade hon ställts inför ett bemötande som inte var bra. Alexandra 

upplever att hon stod med så många frågetecken samtidigt som hon skulle hantera sin sorg.  

 

Ulrika 34 år 

Bakgrund 

Ulrika var 31 år gammal när hennes mamma gick bort i cancer efter att ha varit sjuk i drygt 3 

år. Ulrikas mamma gick bort för tre år sedan. Ulrika arbetar som fotograf. Under tiden på 
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sjukhuset hade Ulrikas mamma klarat cellgifter bra men efter en misslyckad hjärnoperation 

försämrades Ulrikas mammas tillstånd radikalt. Innan övergången till hospice hade sjukhuset 

pratat om att hennes mamma nog skulle må bättre av att vårdas på ett hospice där tillgång till 

bland annat sjukgymnaster och god läkarvård fanns. Ulrika hade uppfattat att detta kunde 

innebära en slags rehabilitering under en period.  

 

Initiala mottagandet på hospice 

Ulrikas mamma remitterades till ett hospice. Vid tiden för hospice var Ulrikas mamma knappt 

vid medvetande. Personalen på hospice började med att samla Ulrika och närmsta familjen för 

ett samtal. Mottagandet var positivt trots att tunga känslor sköljde över Ulrika. 

 

Jag blev helt chockad, det här samtalet var första gången under hela min mammas sjukdomsperiod som 

någon pratade öppet och ärligt. Läkaren och en sjuksköterska sa klart och tydligt att min mamma inte hade 

långt kvar i livet. Det var skönt med information så man visste men ändå hamnade man i ett känslomässigt 

kaos.  

 

Personalen förklarade att Ulrikas mamma hade kort tid kvar även om de inte kunde säga exakt 

vad det handlade om, mellan 1-2 veckor. Mottagandet var otroligt jobbigt känslomässigt och 

Ulrika hade också ouppklarade känslor kvar från tiden på sjukhuset.  

 

Tiden på hospice 

Man gick som i en dimma. Totalförvirrad. Vissa dagar kändes det som om benen inte bar en. Så jävla 

plågsamt att se ens mamma ligga på rygg och knappt vara vid medvetande. Läpparna var ju torra, man var 

tvungen att fukta dem med tops som jag hade doppat i vatten. 

 

Mitt i allt detta hade Ulrika fått för sig att hennes mamma kanske inte hade fått den medicin 

som hon tidigare ätit sedan en operation för många år sedan. Det var medicin som var viktig 

för sköldkörteln.  

 

Jag minns att jag ringde till hospice för att påminna om hur viktig den där medicinen var. Kanske hade den 

inte kommit med från sjukhuset tänkte jag. Och i så fall måste man ju fixa med ett recept. Läkaren svarade att 

det inte var någon större idé med tanke på hennes tillstånd. Den där dan minns jag, jag blev skitsur på 

läkaren. Det hade ju inte gått upp för mig att hon skulle dö. 

 

I efterhand tycker Ulrika att läkaren uttryckte sig lite konstigt utan att ta hänsyn till att Ulrika 

själv befann sig i chock. Sådan information hade varit viktig att få anser Ulrika. Som anhörig 
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var Ulrika i sådan chock att den där medicinen hade betydelse just då. Ulrikas mamma hade 

ätit medicinen under hela Ulrikas uppväxttid och Ulrika hade alltid fått höra hur viktig den 

var. Medicinen skulle alltid med och vid resor packas i både necessär och resväska.  

Annars var bemötandet och kommunikationen för det mesta bra. Hon fick bra information. 

Ulrika tror att det kunde bero på att hon själv var ganska öppen och hade fått bra kontakt med 

de flesta som arbetade där.  

 

Det var som om personalen såg mig också. Ibland ställde jag frågor, ibland inte, men personalen fångade upp 

mig. Både läkaren och sjuksköterskorna fanns där som stöd.   

 

Ulrika ger exempel på situationer där hon kände sig bra bemött och där hon fick stöd av 

personalen. Ulrika upplevde att hon ”borde” vara ständigt närvarande. Personalen visade 

förståelse för detta men menade samtidigt att Ulrika faktiskt kan gå ut under perioder. Att det 

var okej att lämna för att göra annat ett tag. Ulrika kommer plötsligt på i samtalet att den 

förste ansvarige läkaren som hon pratat med angående medicinen byttes ut mot en annan 

läkare. 

 

Jo så var det. Den där manlige läkaren byttes ut mot en kvinnlig läkare. Visserligen fick vi ingen information 

om det men hon var helt fantastisk. Hon kunde fånga upp mig liksom se vad jag tänkte. Men hon var inte för 

på heller.  

 

Ulrika minns informationen som var viktig för henne var att hennes mamma inte led. Under 

sista dagarna blev andningen väldigt tung och oregelbunden och det började ske kroppsliga 

förändringar. Personalen uppmärksammade Ulrika på att hennes mamma nu inte hade så lång 

tid kvar och sa att om Ulrika ville fick hon gärna bo på hospice.  

 

Det kändes så jobbigt att få den informationen samtidigt som jag tyckte det kändes tryggt att sova i mammas 

rum. Man fick ju kontakt med andra anhöriga också till andra patienter. Alla blev en del av varandras sorg. 

Det betydde mycket. Och så var jag glad att personalen ändå var så ärlig. Ibland funderade jag på att prata 

med kuratorn, visste att det fanns en där på hospice. Men det blev inte av, blev inte tillfrågad. Och så hade 

jag inget behov av det i alla fall inte just då.  

 

Ulrika pendlade mellan behov av att få information och orkade ibland inte kommunicera med 

personalen. Hon tror att det kanske var ett sätt att försvara sig. Hon visste någonstans att det 

var riktigt dåligt med hennes mamma. Men hoppet fanns där.  
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Tänk om, tänk om mamma skulle bli bra igen. Så kunde jag tänka medan jag satt och matade henne eller 

fuktade hennes läppar.  

 

Personalen hade samlat Ulrika och familjen för ytterligare ett samtal. Läkaren berättade att 

Ulrikas mamma var så dålig att det inte var någon idé att ge henne näring ens intravenöst.  

 

Det var helt overkligt. Totalt. Kunde knappt sitta kvar på stolen. Tror jag fick panik. Det var en känsla av att 

de skulle ta livet av min mamma. Svält, jo så var det svälta henne, det tänkte jag. Minns att jag bara stirrade 

rakt ut och fick den där paniken.  

 

Informationen var svår att höra och enormt plågsamt. Samtidigt tyckte Ulrika att det var bra 

att de berättade. Men då förstod Ulrika egentligen inte vad det var som sas. Ulrika undrar 

egentligen hur det blev förankrat rent känslomässigt.  

 

En morgon när jag skulle gå till jobbet såg jag att min mamma rörde sig på nåt märkligt sätt. Som att hon 

liksom skulle ta sig upp fast hon ju inte kunde såklart. Jag ringde på en sjuksyrra som sa att det nog inte var 

så farligt. Där blev jag irriterad minns jag. Då kallade jag på en läkare. Nåt var ju på gång liksom. Läkaren sa 

direkt att min mamma nog hade en del ångest. Det kunde reta mig att sjuksyrran nonchalerade min oro, men 

det är klart hon kanske inte visste. 

 

Tiden vid bortgången och efter 

Det som Ulrika idag undrar mest över är nog informationen kring dödsögonblicket. Ulrika var 

inne i rummet när hennes mamma började andas konstigt. Ulrika ringde på klockan. 

Sjuksystern sa att hennes mamma nu påbörjat döendet och att Ulrika borde ringa sin syster 

och pappa. 

 

Det gick på några minuter tror jag och det var det värsta jag sett. Är säker på att mamma kvävdes ihjäl. Jag 

frågade till och med sjuksyrran som var med. Hon tvekade lite kändes det som och sa sen att det var hjärtat. 

Jag kan fortfarande undra om det faktiskt var så. Vet inte men de där bilderna sitter kvar. Tänk dig att se din 

förälder kvävas. Hela hennes kropp skakade.  

 

Ulrika berättar att hon frågade sjuksköterskan vad anhöriga brukar göra när den sjuke har 

dött. Sjuksystern hade svarat att det är olika.  
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Jag var helt tom och blev liksom kategorisk. Kom på mitt i allt att jag behövde betala parkeringsavgiften. 

Helt sjukt egentligen. Där klev jag ut ur rummet med bestämda steg mitt ut i mörka kvällen. Minns att jag 

stötte på en annan anhörig och jag sa typ; min mamma dog just. Sen gick jag vidare tog hissen ner till bilen.  

 

I det stora hela var bemötandet bra tyckte Ulrika. Men dödsögonblicket och just efter fanns 

ingen vid hennes sida. Ingen personal tog aktivt kontakt med Ulrika.  

 

Jag vankade av och an, hade ingen lust att sitta inne i rummet själv hela tiden. Gick ut för att ta en cigg stötte 

på andra anhöriga men kunde ju liksom inte basunera ut. Alla anhöriga väntade ju på det där ögonblicket. 

Till slut kom min syster och pappa och sen närmsta släkten. Då kände jag mig inte ensam längre.  

 

Sjuksystern hade nämnt att kroppen fick ligga kvar i rummet över natten.  

 

Haha, minns att jag tänkte att de skulle dra ut min mamma till frukosten och undrade hur andra skulle 

reagera. Snacka om ångest. Men jag vet inte kanske skulle de göra det jättetidigt.  

 

Ulrika önskar i efterhand att hon hade fått erbjudande om att prata med en kurator på hospice. 

Att någon kontakt tagits med henne. Ulrika fick något kort vid julen från hospice. Men det var 

det enda. Ulrika minns inte vad som stod i kortet men allt som hade med julen att göra var 

jobbigt och Ulrika hade bara tittat på det som hastigast.  

 

Trots att jag var så himla nöjd för det mesta med tiden på hospice satt man ändå med funderingar. Till 

exempel det där med medicinerna eller dödsögonblicket.   

 

Reflektioner 

Ulrika har funderat lite på varför ingen kontakt togs i efterhand. Hon hade skapat sig en 

”vardag” på hospice och helt plötsligt tog den slut. Tiden efter handlade om att ordna med 

begravning och sen gick tiden. Ulrika började gå i terapi senare för att bearbeta sin mammas 

bortgång. Framförallt för att arbeta sig igenom de där bilderna från dödsögonblicket. Det 

saknar Ulrika med hospice, att de inte tog tag i en efteråt.  
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Analys 

Jag finner tre återkommande teman i materialet: betydelse av bemötande, kommunikation och 

information för att veta och få insikt samt stöd. 

 

Betydelse av bemötande 

Resultat från tidigare forskning har visat att bemötande är en viktig faktor för känslan av 

delaktighet hos anhöriga till svårt sjuka. De anhöriga i Lundbergs magisteruppsats som var 

kritiska till bemötandet hade upplevt brist på information och öppenhet. Detta bekräftas i 

mina intervjuer. Den attityd som de anhöriga i min studie mötts av har haft stor betydelse för 

upplevelse av bemötande vilket även styrks av de teoretiska utgångspunkterna som uppsatsen 

vilar på. 

 

Maria 

Maria uttrycker besvikelse över personalen gällande deras sätt att kommunicera på. När Maria 

frågade sjuksköterskan om de gav hennes pappa sin hjärtmedicin fick hon till svar: ”nä det får 

han inte vi tar det på måndag”. Hjärtmedicinen gjorde varken till eller från menade 

sjuksköterskan. Fossum betonar att vikten av ett gott bemötande bl.a. innehåller engagemang 

och hjälpsamhet. (Fossum, 2007, s. 34). Att då skjuta upp ett samtal som den anhörige 

uttryckligen har behov av, då hjärtmedicinen tidigare ur medicinsk synpunkt har varit 

livsviktig för patienten, visar tydliga brister i bemötande från den aktuella sjuksköterskan. 

Johnson och Yanca identifierar bl.a. vikten av att mötas av sympati och få respons på sina 

uttryckta känslor, men även att försöka besvara outtalade frågor och funderingar klienten kan 

tänkas ha (Johnson & Yanca, 2002, s.166). I detta fall kan snarare brist på sympati skönjas 

och att vidare samtal skjuts upp alternativt samtal i situationen avfärdas. Vid dödsögonblicket 

upplevde Maria att personalen fanns till hands, ibland fysiskt i rummet eller genom att lämna 

Maria ifred och på så sätt visa hänsyn. Maria var yngre än 30 år och efterlevandesamtal för 

hennes åldersgrupp fanns inte på det hospice hennes pappa vårdades på. 

 

Kristina 

Kristina var den enda intervjupersonen som genomgående kunde uttrycka att hon hade 

upplevt ett gott bemötande under tiden hennes mamma vårdades på hospice. Kristina berättar 

att personalen kom fram till henne mycket. Hon fick även bra kontakt med en sjuksyster som 

kunde svara på det Kristina funderade över. Det fanns även en tillit till personalen, de dolde 
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inget. Tydligt är att Kristina och framförallt den sjuksköterska hon framhåller hade skapat en 

förtroendefull relation. Fossum specificerar hjälpsamhet, engagemang och korrekta besked 

som kriterier för ett gott bemötande. Sjuksköterskan förde ett samtal med Kristina innan 

hennes mammas bortgång, där hon förklarade vissa kroppsliga tecken på att mamman snart 

skulle dö. Kristina var samtidigt rak i sin kommunikation och frågade rent ut hur man kan se 

detta på en människa. Fossums beskrivning av bemötande utifrån bland annat vänlighet, 

hjälpsamhet, respekt, värme stämmer väl överens med Kristinas upplevelse (Fossum, 2007, s. 

34). Möten präglades av hjälpsamhet och engagemang. Intressant nog var Kristina också den 

enda av intervjupersonerna som erbjöds efterlevandesamtal utifrån Lundbergs redogörelse av 

sårbarhetsfaktorer som Stockholms Sjukhem arbetar efter och som jag tidigare redogjort för 

(Lundberg, 2008, s. 9).  

 

Alexandra 

Alexandra upplevde under kort tid två olika former av bemötande av två läkare på hospice. I 

den första kontakten upplevdes läkaren som positivt inställd, medan läkare nummer två 

upplevdes som krass och ärlig. Till saken hör den information som gavs i samband med 

mötena. I det första fallet trodde läkaren att Alexandras mamma inte skulle vara kvar på 

hospice så länge, vilket naturligtvis upplevs som positivt, men även är direkt felaktigt vilket 

analyseras närmare nedan. Det andra mötet med läkare nummer två, gestaltade sig 

annorlunda. Då fick Alexandra beskedet att hennes mamma skulle dö. Likt Maria upplevde 

hon snarare en avsaknad av bemötande, då rätt information inte hade delgivits henne i det 

första mötet. Payne anser att det initiala mötet skall inriktas på att få fram nödvändig 

information, det vill säga att vårdgivaren i detta fall skulle ha vinnlagts sig om att Alexandra 

förstod innebörden av hospice (Payne, 2002, s.233). Detta styrks av Johnson och Yanca som 

menar att en viktig uppgift för vårdgivaren är att förklara vad hospice kan göra. Mötet bör 

struktureras efter klientens referensram. (Johnson & Yanca, 2002, s. 166). Den andra läkaren 

var ärlig, men krass, vilket kan tolkas som att det fanns brister i sensitivitet från läkarens sida, 

något som både Lishman och Payne ser kan vara ett hinder när en relation skall skapas. 

(Payne, 2002, s. 233). 

 

Ulrika 

Ulrika beskriver i intervjun hur hon tvekade mellan att gå från hospice för ett tag eller stanna 

kvar. Vid det tillfället uppmärksammades våndan av en sjuksyster, som la en lugnande hand 

på Ulrikas arm och försäkrade sig om att hon hade kontakt med Ulrika, när hon förklarade att 
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det är okej att lämna mamma för en stund. Fossum beskriver att ett gott bemötande handlar 

om att uppmuntra, lugna och trösta. Det kan även sägas finnas ett stort mått av närvaro i 

sjuksköterskan agerande. (Fossum 2007, s. 32). Ulrika berättar å andra sidan att hon var orolig 

för att hennes mamma inte fick sin medicin för sköldkörteln med sig från sjukhuset till 

hospice. Av det skälet ringde hon hospice, där läkaren svarade att det inte var någon idé att ge 

hennes mamma medicinen med tanke på mammans tillstånd. Ulrika upplevde samtalet litet 

konstigt, då hon själv faktiskt var i chock. Läkaren kan sägas vara ärlig utifrån ett medicinskt 

perspektiv men iakttog rimligtvis inte en empatisk hållning utifrån Ulrikas värld, vilket 

Fossum menar är viktigt för upplevd känsla och kontakt. (Fossum 2007, s. 24).  

Ulrika borde ha ingått i gruppen med särskilda behov eftersom hon bevittnade ett svårt 

dödsögonblick, antagligen genom kvävning. Detta fångades dock aldrig upp av personal.     

Personbemötande i Whitakers avhandling förknippades starkt med den omvårdnad som 

den gamla fick men det kopplades även ihop med de anhörigas upplevelser av relationen 

mellan den gamla, personal och anhöriga. Som en del av bemötandet var det för de anhöriga 

viktigt att få sina upplevelser och känslor bekräftade av personalen (Whitaker, 2004, s. 170-

173). 

     Varken Maria eller Alexandra fick ta del av ett introducerande samtal med läkare när deras 

föräldrar hade blivit remitterade till hospice. Det initiala mottagandet blev ett misslyckande 

gentemot dem som anhöriga eftersom de från början saknade information som de hade önskat 

få som dessutom resulterade i en negativ spiral kantad av besvikelse.  

Kristina och Ulrika fick båda ta del av ett introducerande närståendesamtal vilket 

möjligtvis lade grund för ett större förtroende gentemot läkare och sjuksköterskor. 

 

Kommunikation och information för att veta och få insikt 

Maria 

Maria önskade att ett inledande samtal på hospice hade ägt rum. Hon saknade även 

information kring hur hennes pappa mådde. Sista veckan innan hennes pappa gick bort bad 

Maria om ett samtal med läkaren då hon upplevde att hon inte hade fått tillräckliga svar. 

Johnson och Yanca menar att samspelets kvalitet formas redan vid första mötet, där 

vårdgivaren ska bilda sig en uppfattning om klientens behov. En tydlig vilja att hjälpa 

klienten är viktigt likväl som att förklara hur hospice är uppbyggt och vilken hjälp 

institutionen ger. Maria var i avsaknad av ett inledande samtal och var i behov av en bra 

introduktion (2002, s. 166). Det inverkade även på den vidare kontakten med personal och att 

hon själv drog sig undan på grund av detta. Payne pekar på att det åligger socialarbetaren (läs 
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personal på hospice) att skapa ett fungerande kommunikationsmönster för att kunna avgöra 

om information verkligen har nått fram och att skapa en kontakt. Det inledande samtalet har 

särskild vikt i sammanhanget (2002, s. 233).  Vinthagen beskriver att vårdgivaren innehar 

makt och det finns risk för att en ojämlik relation utvecklas. Får makten överhand kan det 

inverka negativt på vården. Ett fungerande kommunikationsmönster kan överbrygga denna 

asymmetri och kan leda till förståelse och gemensam kunskap. Att utestänga och ignorera 

minskar ömsesidigheten mellan parterna. Genom kommunikation blir människan delaktig. 

Maria upplevde maktlöshet och ensamhet. 

 

Ett återkommande tema som jag har funnit i den tidigare forskning som jag har redogjort för 

visar på vikten av kommunikation och information för att få insikt. Detta var även ett 

återkommande tema i mina resultat.  Information till de anhöriga bidrog till en känsla av 

delaktighet. Andershed använde sig av metaforerna delaktighet i ljuset och delaktighet i 

mörkret (1998). Delaktighet i mörkret syftar på anhöriga som saknade information om den 

sjuke medan delaktighet i ljuset syftar till de anhöriga som välinformerade (a.a, s.29, 32-33).  

Maria beskrev att hon hade stort behov av att få information om sin pappas fysiska och 

psykiska status. För Maria innebar information ett sätt att förbereda sig inför sin pappas 

bortgång. Maria efterfrågade information om sin pappas fysiska och psykiska status för att 

förstå och känna delaktighet. Utifrån Andersheds forskning ökar de anhörigas möjlighet till 

delaktighet om de har blivit införstådda i den sjukes prognos och diagnos (Andershed, 2001, 

s. 18). Maria uttryckte tydligt att hon var i behov av information samtidigt som hon inte ville 

belasta sin pappa.  

 

Kristina 

Kristina möttes av ett humanistiskt förhållningssätt. Hon fick under tiden på hospice 

information om sin mammas prognos och status. Kristina beskrev också att hon blev sedd och 

bekräftad. I hennes fall upplevdes inga brister i informationen. En sjuksköterska hade 

beskrivit för Kristina vad som sker fysiskt med en människa som skall dö. Kristina var 

förberedd på att döden var nära. Kristinas mamma gick fortfarande på cellgiftsbehandling 

vilket föranledde läkaren att prata med Kristina och uttryckte en vilja att vara ärlig med 

Kristinas mamma. Läkaren var tydlig med att försöka ge ett korrekt besked (Fossum, 2007, s. 

34). Cellgiftsbehandlingen avslutades först två dagar innan Kristinas mamma gick bort och då 

var mamman inte vid medvetande. 
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Kristina upplevde att hospice verkligen hade tagit hänsyn till hennes önskan om att 

mamman trodde på dem. Relationen mellan Kristina och läkaren kan utgöra ett exempel på 

när en komplementär relation blir symmetrisk (Payne, 2002, s. 231). Läkaren sitter på 

medicinsk kunskap och handlingens makt men valde att lyssna på Kristina och i 

förlängningen Kristinas mammas tro om lindring. 

 

Alexandra 

Alexandra upplevde likt Maria stora brister i information angående hennes mamma. 

Alexandra fick från början information av en läkare med en positiv inställning och ett varmt 

förhållningssätt. När en ny läkare tog över ansvaret för Alexandras mamma möttes Alexandra 

av en mer negativ inställning till mammans prognos. Kommunikationen mellan hospice och 

sjukhus hade inte heller fungerat önskvärt. För Alexandra var det därför oerhört svårt att bli 

införstådd i hennes mammas diagnos och prognos. Vad Andershed kallar för ett humanistiskt 

förhållningssätt kan enligt Andershed kompensera ogynnsamma förhållanden i den mening att 

de anhöriga blir sedda och får tillräcklig med information (Andershed, 1998, s. 36). Likt 

Kristinas mamma gick Alexandras mamma fortfarande på cellgiftsbehandling under vistelsen 

på h ospice. Den andra läkaren ställde sig frågande till detta. Läkaren sågs även av Alexandra 

som den starka kraften bakom kommunikationen på hospice med henne. Men hon ville ha en 

ledsagare in i mammans värld. Det är något annat än ren informationsgivning. Enligt 

Vinthagen bör vårdaren förstå patientens behov, situation, kunskap och önskemål. Det krävs 

ett engagemang, visad sympati och sensivitet enligt Lishman och Payne (2002, s. 231). 

 

Ulrika 

Ulrika var den av intervjupersonerna som av resultatet att döma hamnade mitt emellan. Ulrika 

hade dåliga erfarenheter av bristande information från sjukhusets sida och var därför till en 

början imponerad över den ärliga information hon fick av personal på hospice. Däremot var 

Ulrika frustrerad över att hon inte hade fått information om att man på hospice inte gett 

hennes mamma mediciner som hon hade tagit på grund av en tidigare sjukdom. Ulrika hade 

själv fått påminna läkarna om hur viktig medicinen var. Å andra sidan hade Ulrika likt 

Kristina fått information om vad som sker med kroppen när slutet är nära. Kunskap om 

situationen menar Andershed kan hjälpa de anhöriga till ökad begriplighet (Andershed, 2001, 

s. 17-18). Den anhörige får mer kontroll. Detta är en oerhört viktig aspekt som Andershed tar 

upp och som jag fann i mina intervjuer. Som ovan beskrivet fick Ulrika inte information om 

att hennes mammas sköldkörtelmedicin var borttagen. Hon fick söka den informationen själv. 
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Det aktualiserade även medvetenheten om varför Ulrikas mamma befann sig på hospice, att 

hospice vård inte innefattar bot. I det inledande samtalet med hospice gavs ingen information 

om att medicinen skulle tas bort. Ulrika upplevde dock att de var öppna och ärliga med att 

hennes mamma inte hade så lång tid kvar. Enligt Habermas utgör ett samtal ett försök till 

förståelse mellan människor men det är ingen garanti för att förståelse inträffar. (Vinthagen ur 

Fossum, 2007, s 68-71) Johnson och Yanca menar att det första mötet mellan klient och den 

professionelle kan ha avgörande betydelse för hur kvaliteten på samspelet kommer att se ut. 

(Johnson & Yanca, 2002, s. 166). För att nå klienten måste den professionelle försöka sätta 

sig in i den känslovärld klienten upplever och försöka besvara outtalade frågor. I det här fallet 

finns det skäl att hävda att personalen har talat och informerat men att förståelse inte uppnåtts 

i tillfredställande utsträckning. 

 

Både Maria och Alexandra upplevde att de inte hade kontroll över situationen och härledde 

detta till brist på information. Glaser och Strauss beskriver betydelsen av tydlig information 

till de anhöriga. Beroende på vilken information de anhöriga har fått kan det påverka deras 

möjlighet att förbereda sig för bortgången (Glaser & Strauss, 1965, s. 14).  

Whitaker (2004) beskrev i sin avhandling vilken betydelse anhöriga tillmätte information 

om hur den gamle mådde eller om det hade skett några förändringar. Att få veta blir även i 

Whitakers avhandling ett huvudtema där kommunikation är en förutsättning (Whitaker, 2004, 

s. 157, 162-164). Denna information var viktig för mina intervjupersoner, även om några av 

dem dessvärre inte blev delaktiga. Kontinuitet i samtal med anhöriga och anpassad 

information är betydelsefulla faktorer för att de anhöriga ska kunna ta till sig information och 

hantera sin situation. De anhöriga bör få information som harmoniserar med den nivå de 

befinner sig på (Milberg ur Beck-Friis & Strang, 2005, s. 152-153). 

Delaktighet i mörkret – där de anhöriga var i avsaknad av information eller bekräftelse från 

personalen var mycket tydligt i Marias och Alexandras fall och detta hade påverkat deras 

uppfattning om hospice på ett påtagligt sätt. Kristina hade erfarenhet av delaktighet i ljuset 

där hon upplevde sig vara välinformerad och kände förtroende för personalen. Ulrika 

pendlade mellan dessa poler. 

 

Stöd och förståelse 

Av intervjumaterial framgår att det stödbehov de anhöriga sökte efter framförallt var stöd i 

form av information om den sjuke. Bra information blev i princip till ett fullgott stöd.  
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Jag hade ett implicit antagande om att kuratorn som ett samtalsstöd skulle få mer plats i 

intervjupersonernas utsagor. Kuratorn skulle det visa sig fanns, men i bakgrunden, dock utan 

att ha intagit någon framträdande roll. Trots att kuratorn ingår i det palliativa teamet nämndes 

hon mest i förbifarten av de anhöriga. 

Whitaker försökte i intervjuer med anhöriga fånga ämnet om hur anhöriga hade upplevt 

stödet och vilken typ av stöd som hade erbjudits på sjukhemmet. Whitaker beskrev hur hon 

för att förtydliga ämnet bröt ner det i konkreta frågeställningar men likväl hade anhöriga 

reagerat med förvåning över att någon belyste deras behov av stöd (Whitaker, 2004, s. 162). 

 

Maria 

Maria upplevde att hon inte fick stöd under tiden hennes pappa vårdades på hospice. Den 

enda gången hon upplevde att hon fick stöd var precis när hennes pappa hade gått bort, då 

fanns personal i rummet.  

     Efter Marias pappas bortgång saknade hon uppföljning från hospice. Men även under tiden 

på hospice önskade hon att kuratorn hade varit mer aktiv och kontaktsökande gentemot Maria. 

Hon uttrycker explicit avsaknaden av stöd som en brist. Fossum beskriver delvis ett gott 

bemötande som tröst, öppenhet och närvaro. (Fossum, 2007, s. 32) Närvaro kan tolkas på 

flera sätt, dels fysiskt men även mentalt i samtalet. Maria saknade båda delarna med 

undantaget för tiden vid dödsögonblicket. 

 

Kristina 

Kristina hade positiva upplevelser av stöd. Kristina uttryckte att hon under tiden på hospice 

hade stöd från personalen. När Kristina satt och vakade över sin mamma precis strax innan 

bortgången kom kuratorn och presenterade sig, det var första gången Kristina träffade 

kuratorn. Sjuksköterskan fanns med i rummet med jämna mellanrum under dagen. Kristina 

uttryckte det som att personalen guidade henne och hennes styvfar under dessa timmar. 

Fossum anser att närvaro är viktigt för ett gott bemötande (2007, s. 32). Johnson och Yanca 

anser att personalen skall visa en vilja att hjälpa klienten och indikera att kunskap finns (2002, 

s. 167). Kuratorn samt övrig närvarande personal medverkade till att Kristina kunde känna sig 

trygg, förstådd och hon fick det stöd hon behövde i situationen. Efter mammans bortgång 

återkopplade dessutom kuratorn och erbjöd Kristina stöd i form av deltagande i en grupp för 

anhöriga till avlidna föräldrar. 
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Alexandra 

Alexandra upplevde i likhet med Maria att stödet till henne som anhörig var näst intill 

obefintligt. Hon gick med skuldkänslor för att hon visste mer om sin mammas situation än 

vad hennes mamma hade insikt om. Enligt Alexandra skyddade hon sin mamma vilket 

känslomässigt var betungande. Stöd för Alexandra hade varit om en kurator hade förmedlat 

till Alexandra hur hennes mamma tänkte, Alexandra ville få stöd för att kunna hjälpa sin 

mamma och nå sin mamma. Alexandra uttryckte det mycket klart under intervjun: ”jag 

behövde en ledsagare”, jag ville förstå vad hon tänkte”. Alexandra var den av 

intervjupersonerna som upplevde minst stöd såväl under hennes mammas vistelse på hospice 

som efter bortgången. Alexandra efterfrågade stöd från en kurator såväl till hennes mamma 

som till henne själv. Kontakten mellan anhörig och vårdgivande personal formas enligt Yanca 

och Johnson vid första mötet där en klient (läs anhörig) ges möjlighet att känna förtroende för 

vårdgivarna (2002, s. 166).  Alexandra fick ingen möjlighet till ett introducerande samtal, 

ingen respons på sin egen upplevelse av situationen, inget gensvar på funderingar och frågor. 

Samspelet mellan Alexandra och hospice fungerade inte alls eftersom den information 

Alexandra fick påverkade hennes känslor och tankar negativt. Stödet var i Alexandras fall 

obefintligt. Balans mellan de olika systemen (läs anhörig och hospice) uppstod inte eftersom 

Alexandras behov inte tillgodosågs (Johnson & Yanca, 2002, s. 165). Utförandet av hjälp till 

Alexandra var misslyckat i hennes ögon. Alexandra uttryckte behov av vägledning under 

tiden på hospice. Hon upplevde brist på tillit där vårdgivaren enligt Yanca och Johnson bör 

visa ett äkta och genuint beteende (a.a, s. 168). 

 

Ulrika 

Ulrika saknade stöd framförallt när hennes mamma just hade gått bort. Whitaker har beskrivit 

att stöd till de anhöriga åsidosattes av de anhöriga själva, Whitaker syftar på att fokus låg på 

den sjuka. Den form av stöd som efterfrågades handlade snarare om en bekräftelse, att som 

anhörig få sina observationer bekräftade snarare än stöd i form av egna samtal med en kurator 

(Whitaker, 2004, s. 165, 168). 

Detta stämmer till viss del överens med Lundbergs redogörelse för den checklista som 

används vid Stockholms Sjukhem och som ger indikationer för personalen vilka anhöriga som 

är extra sårbara (Lundberg, 2008, s. 9). Möjligtvis finns risk att checklistan fokuserar på 

anhöriga som tydligt passar in på kriterierna för sårbarhet. Detta i sin tur kan medföra att 

anhöriga som inte uppfyller under kriterierna glöms bort. Varken Maria eller Alexandra 
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uppfyllde kriterier för anhöriga med särskilda behov. Det var även de två av mina 

intervjupersoner som upplevde minst stöd under tiden deras föräldrar vårdades på hospice. 

 

Stöd efter bortgången var tre av intervjupersonerna i avsaknad av. Kristina var den enda 

som fick erbjudande om efterlevandestöd eftersom hon var under 30 år gammal. Maria hade 

troligtvis också ingått i den gruppen om hennes pappa hade vårdats på Stockholms Sjukhem. 

Maria uttryckte att hospice borde varit mer aktiva i kontakt med henne och hon var besviken 

på att hon inte fick erbjudande om samtalsstöd i efterhand. Önskan fanns om att kuratorn 

aktivt skulle kontakta Maria. Maria var av den tron att samtal med kuratorn i efterhand kunde 

hjälpt henne att förstå och få en helhetsbild av arbetet på hospice.  

Alexandra är likt Maria besviken på att hon inte fick samtalsstöd varken under tiden 

hennes mamma vårdades på hospice eller efter mammans bortgång. Alexandra skrev ett brev 

till överläkaren på hospice där hon bland annat ifrågasatte det faktum att hon inte erbjudits 

något samtalsstöd. Hennes yngre bror fick erbjudande om att delta i efterlevandegruppen, han 

var vid tillfället under trettio år. Alexandra menar att hon sörjde sin mamma lika mycket som 

sin bror och anser hela förfarandet från hospice sida märkligt. 

Ulrika hade också en önskan om att prata med en kurator på hospice. Hpn fick under tiden 

hennes mamma vårdades på hospice ett relativt bra stöd. Ulrika nämnde i intervjun att hon 

hade funderingar på att prata med kuratorn men att det inte blev av, kanske för att hon inte 

heller blev tillfrågad om det.  

Samspelet mellan Ulrika och hospice var för det mesta ett gott sådant. Möjligtvis kan detta 

vara en förklaring till att Ulrika upplevde stöd och förståelse som positivt i de flesta fall. 

Obalans mellan de olika systemen (Yanca & Johnson, 2004, s. 165) uppstod vid några 

tillfällen och detta ledde till upplevelse av brist på stöd eller förståelse. Samspelets kvalitet 

som nämns kan förbättra relationen mellan de olika systemen (a.a). Vid dödsögonblicket 

fungerade inte samspelet mellan Ulrika och den närvarande sjuksköterskan. Ulrika upplevde 

brist på information om vad hennes mamma egentligen dog av, enligt Ulrika kvävdes 

mamman till döds medan sjuksköterskan hävdade att hjärtat lade av. Strax efter ögonblicket 

gick Ulrika ut ur rummet, ut på parkeringen för att betala parkeringsavgift. Då fanns inget 

stöd, ingen frågade om Ulrika behövde ha sällskap. Upplevd känsla av kontakt och förmåga 

till empati kan enligt Fossum vara olika utifrån de olika systemen (vårdgivarens och den 

anhöriges system) (Fossum, 2007, s. 24). Det var först när Ulrikas syster och pappa kom till 

hospice som hon inte kände sig ensam längre. Stödet fann hon i familjen. Likt Alexandra och 

Maria sökte Ulrika stöd genom terapi på egen hand för att bearbeta sin mammas bortgång. 
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Efterlevandestöd erbjöds inte. Den enda kontakten Ulrika hade med hospice var genom ett 

julkort som skickades till henne innehållande information att man kunde kontakta hospice om 

man hade frågor.  

 Maria, Alexandra och Ulrika gick på terapi på egen hand för att bearbeta sina förluster av 

sina föräldrar. Detta tyder på att det fanns behov av samtalsstöd för att bearbeta sorgen. 

Kristina som fick efterlevandestöd var också den intervjuperson som inte gick i terapi i 

efterhand. Anhöriga till sjuka som befinner sig i det palliativa stadiet skall agera som 

emotionellt stöd till den döende samtidigt som de skall hantera egna känslor inför förlusten 

(Carlsson, 2007, s.138). Stöd till anhöriga är av den anledningen viktigt för att minska risken 

för ett plågsamt sorgearbete (Eckerdal ur Beck-Friis & Strang, 2005, s. 190).  

 

Slutsatser 

Tidigare forskning visar på behovet av gott bemötande. Två av intervjupersonerna i denna 

studie uttryckte en önskan om ett bättre bemötande. En hade exempel på både bra och sämre 

eller dåligt bemötande, medan en var nöjd med bemötandet. Analysen visar en tydlig 

diskrepans mellan teori om hur bemötande bör gestalta sig och det upplevda bemötandet 

bland studiens intervjupersoner. Anförd tidigare forsknings slutsatser harmoniserar väl med 

denna uppsats slutsatser. Det finns ett ej tillgodosett behov av ett bättre bemötande från 

personal hos de anhöriga. Framförallt märks det genom intervjupersonernas vilja att vara 

delaktiga, att få korrekta besked och information.  

Mottagandet, det första mötet, verkar ha spelat en avgörande roll. Exempel gavs på felaktig 

information, ej delgiven information och ett krasst bemötande, som faktorer som inverkade på 

upplevelsen av bemötandet. En intervjuperson beskrev det som om att hon stod utanför, hon 

kunde inte medverka i vården av den sjuke, vilket gav upphov till frustration. En av 

intervjupersonerna kände att hon fick den information hon behövde. Hon upplevde att 

personalen engagerade sig och att hon hade skapat en särskilt god relation med en av 

sjuksköterskorna. Hon tror inte personalen dolde något för henne. 

Samtliga intervjupersoner tog/mottog hjälp att bearbeta sin sorg efter bortgången. En 

erbjöds hjälp genom hospice försorg, övriga tog ett privat initiativ till professionell hjälp. 

Samtliga intervjupersoner hade förmågan att motta eller ordna hjälp på egen hand, men tre av 

de anhöriga uttryckte en önskan om att bli uppfångade, dels under vistelsen och dels efter 

vistelsen på hospice. En av intervjupersonerna fick de facto ett kort hemskickat till sig från 

hospice efter vistelsen. Trots att kontakt togs genom att hospice skickade ett kort upplevdes 
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det inte som tillräckligt ur den anhöriges perspektiv. Detta visar på hur svårt och sammansatt 

upplevelser av bemötande är. Northouse betonar att det bör göras en bedömning av de 

anhörigas behov, de bör erbjudas hjälp och stöd. (web-dokument 4). 

Sammantaget kan det mest bärande resultatet från studien vara att i de fall de anhöriga 

hade upplevt ett gott bemötande så uttryckte de sig mer positivt kring tiden på och efter 

hospice. Upplevelsen av ett gott bemötande är också ett avsevärt mycket vidare begrepp än 

ren informationsgivning.  

 

Egna reflektioner kring kuratorns roll 

Kuratorns roll är att ta hand om själen, sjuksköterskan och läkaren tar hand om fysiska besvär. 

Det är den traditionella uppdelningen av heltäckande vård. Idag har gränserna mellan 

professionerna suddats ut.  På ett sjukhus finns medicinskt hopp om bot eller förlängning av 

livet, på hospice återstår lindring. Det kan sägas reducera eller förflytta över fokus från 

medicinsk vård till själslig vård. Kuratorns roll bör då beredas större plats särskilt om vården 

skall omfatta stöd under tiden på hospice och efterlevandestöd. Det faller sig naturligt att 

anhöriga vill ha information kring den sjukes tillstånd, ofta det medicinska tillståndet, vilket 

gör sjuksköterskan och läkaren till naturliga kontakter. Lika naturligt utrymme bör den 

själsliga vården beredas vare sig den vården utförs av läkare, sjuksköterskor eller kuratorer. 

Kuratorns specifika funktion inom hospice förtjänar ytterligare efterforskningar. I efterhand 

undrar jag om det var så att de anhöriga i min studie hade önskat samtal med en kurator för att 

bearbeta sorg över att ha en döende förälder på hospice och av efterföljande bortgång eller 

behov av att få uttrycka besvikelse över ett mindre gott bemötande?  Denna fråga ställdes inte 

under intervjuerna utan har uppkommit i efterhand, men väl värt att fundera över och som 

även leder in på nedanstående avsnitt om nya forskningsfrågor.  

 

Nya forskningsfrågor 

Uppsatsen ger upphov till flera nya forskningsfrågor, med kuratorns roll i åtanke. Vilken roll 

ska kuratorn och kuratorns kunskaper ha inom hospice?  

 Flera av intervjupersonerna var konfunderade kring varför sjukvården hade remitterat den 

sjuke till hospice. Det kan vara intressant att undersöka hur överlämnandet mellan till 

exempel sjukhus och hospice gestaltar sig. Hur fungerar samverkan mellan sjukhus och 

hospice och på vilket sätt skapas förståelse hos de anhöriga om beslut och situationen för den 

sjuke? De olika systemen (sjukhus, hospice och anhöriga) möts och jag tror att det kan vara 

intressant att se hur man kan skapa en samstämmighet mellan de olika systemen. 
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Samstämmighet mellan olika system skulle även kunna vara av vikt inom hospice. En 

forskningsfråga skulle därför kunna vara om behov av samtal med en kurator minskar om de 

anhöriga upplever ett gott bemötande från de medicinskt utbildade professionerna? Ytterligare 

en forskningsfråga är om kuratorns kunskaper skall vara av mer vägledande karaktär för 

läkare och sjuksköterskor i sin kontakt med de anhöriga eller om kuratorns kunskaper främst 

skall vara tillgänglig för att möta de anhörigas behov? Eller båda delarna? 

Behovet av efterlevandestöd var tydligt oavsett skäl till detta. Borde efterlevandestöd vara 

en naturlig del inom hospiceverksamheten? 
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Definition av palliativ vård enligt WHO, 2002:  

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. 

Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem.  

* Lindrar smärta och andra plågsamma symtom. 

* Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process. 

* Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden. 

* Integrerar psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård. 

* Erbjuder organiserat stöd till hjälp för patienter att leva så aktivt som  

  möjligt fram till döden. 

* Erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under 

  patientens sjukdom och efter dödsfallet. 

* Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och familjers 

  behov samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och rådgivande 

  samtal.  

* Befrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv 

   bemärkelse. 

* Är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med terapier som syftar till att 

  förlänga livets såsom cytostatika och strålbehandling. Palliativ vård omfattar även 

  sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hand om  

  plågsamma symtom och komplikationer.  

 

Ref: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2
nd

 ed. Geneva, World Health 

Organization, 2002 

Svensk översättning: Kenne-Sarenmalm E, Fürst CJ, Strang P, Ternestedt BM 
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BILAGA 2 

Informationsbrev 

Mitt namn är Charlotte Dahlhjelm och jag studerar till socionom på Ersta Sköndal Högskola. 

Under våren 2011 kommer jag att slutföra min utbildning genom ett examensarbete i form av 

C-uppsats. Uppsatsen kommer att behandla anhörigas upplevelse av bemötande inom palliativ 

vård. Fokus på de jag ämnar intervjua är anhöriga som har haft en cancersjuk förälder som 

vårdades på hospice vid livets slutskede. 

Syftet med föreliggande arbete är att öka kunskap om anhörigas upplevelse av bemötande 

inom palliativ vård för att öka förståelse för vilka behov de anhöriga hade för att kunna 

hantera sin situation.  

Jag hoppas att min uppsats kan vara ett bidrag till såväl tidigare som pågående forskning 

inom palliativ vård med avseende på anhörigas upplevelse av bemötande.  

Jag undrar om du skulle vara intresserad av att delta i min studie genom att bli intervjuad. 

Intervjun kommer att genomföras på en plats enligt ditt önskemål. Samtliga intervjuer 

kommer att spelas in på band som jag därefter kommer att transkribera. Skäl för inspelning av 

intervjun är att det är ett viktigt komplement till mina stödanteckningar för att undvika 

missuppfattningar i största möjligaste mån. Det inspelade och därefter transkriberade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Innan uppsatsens publicering kommer du 

även att ges möjlighet att ta del av det skriftliga materialet för att säkerställa att du är helt 

anonym. Uppsatsen kommer att publiceras i digital form i Ersta Sköndals elektroniska 

bibliotek och därmed vara åtkomlig via Internet. 

Medverkan i studien är frivillig och din medverkan kan avbrytas närsomhelst. 

Om du är intresserad av att delta i min studie vore jag tacksam för kontakt så snart du har 

möjlighet. Dock innan 13 maj.  

Innan eventuell intervju kommer jag per telefon att berätta närmare om studiens innehåll. 

Vid ytterligare frågor går det bra att även kontakta min handledare Johan Gärde, Lektor, 

högskoleövergripande internationell samordnare vid Ersta Sköndal högskola: 

E-post………………….  Telefon………………….. 

Med vänliga hälsningar 

Charlotte Dahlhjelm 

E-post…………………. Telefon………………….. 
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Innan intervjuns början förklarar jag studiens syfte och innebörd av informerat samtycke (som 

tidigare meddelats såväl skriftligt som muntligt). Jag förklarar att intervjupersonerna när som 

helst kan avbryta sitt deltagande om de tycker att intervjun blir känslomässigt påfrestande 

eller av annan anledning. Jag förklarar även att ingen annan än jag kommer att ha tillgång till 

det inspelade materialet.  

 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Ålder? Arbete? Hur gammal var du när din förälder gick bort? Under hur lång tid hade din 

förälder varit sjuk innan han/hon kom till hospice? 

 

Initiala mottagandet på hospice. 

När din förälder hade remitterats till hospice vilken förförståelse hade du av den kommande 

omvårdnaden?  

Kan du kortfattat beskriva hur du mottogs på hospice?  

Fanns öppenhet och tydlighet angående din förälders kommande vistelse på hospice?  

Fick du god introduktion om det palliativa teamet och vilka du kunde vända dig till? 

 

Tiden på hospice 

På vilket sätt tror du att bemötandet vid mottagandet du fick påverkade dig att hantera den 

kommande tiden på hospice som anhörig till en cancersjuk förälder?  

Kan du beskriva vilka behov du hade med avseende på information om din förälders fysiska 

och psykiska status? 

Hur upplevde du personalens förhållningssätt gentemot dig som anhörig med avseende på 

kommunikation, uppriktighet och närvaro?  

Kände du dig sedd i din situation och upplevde du att ni etablerade en kontakt under 

perioden?  

Vilken typ av stöd gav de olika yrkesgrupperna inom hospicevården? 

 

Tiden vid bortgången och efter 

På vilket sätt upplevde du att du fick stöd och tröst efter din förälders bortgång?  

Kan du beskriva om det var något du saknade eller uppskattade i bemötandet av dig som 

anhörig? 
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Reflektioner 

Finns det något mer som du vill ta upp, som är av betydelse för dig? 


