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Förord 
Ett stort, varmt och innerligt tack till alla närstående som deltagit och generöst bidragit med 

sina berättelser när de befunnit sig i en svår livssituation. Utan deras deltagande hade denna 

uppsats aldrig kunnat bli till. Tack till handledaren Anette Henriksson som med glädje och 

engagemang medverkat och stöttat genom hela processen från början till slut. Hennes 

kunskap har vart ovärderlig. Tack till den psykosociala sjuksköterskan som genomfört 

samtalsinterventionen för ditt bidrag med synpunkter. Tack också till opponent Niclas 

Gustafsson för konstruktiv och utvecklande feedback. Ett särskilt tack till David Herron för 

din hjälp med korrekturläsning och formuleringar i det engelska språket. Sist men inte minst 

tack till min familj som stöttat och uppmuntrat för att uppsatsen ska bli färdig och som till stor 

del ansvarat för markservicen. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Närstående inom palliativ vård har en viktig roll som patientens språkrör och funktion att 
upprätthålla patientens identitet. De antar ofta rollen som vårdare vilket är förknippat med 
många negativa känslor som ångest, rädsla, oro och sorg. Närståendes behov kan vara så 
stora att de överträffar patientens. Det är viktigt att närstående involveras i vården och att 
de får stöd i sin situation för att minska de negativa konsekvenserna. Stödsamtal kan utgöra 
en avgörande skillnad mellan en orimlig situation till en situation som är hanterbar. 
Stödinterventioner har dock begränsad evidens för långsiktiga resultat. Kunskapen om 
närståendes erfarenheter från stödsamtal  är liten.

Syfte: Att undersöka närståendes erfarenheter från en samtalsintervention inom palliativ vård.

Metod: Beskrivande och tolkande design. Datainsamlingsmetoden är kvalitativ forskningsintervju. 
För analysen användes kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Initialt var närstående skeptiska mot stödsamtal som kändes nytt och främmande men ansåg 
efteråt att samtalen var nödvändiga och att de borde vara obligatoriska inom palliativ vård. 
Det kändes viktigt att få prata med någon som kände till patienten och visste hur 
familjesituationen såg ut. Samtalen gav tid för reflektion där man dels pratat om 
existentiella frågor, dels om relationer och olika praktiska saker. Samtalen gav också 
vägledning för hur situationen kunde hanteras såväl under som efter vårdtid samt för att 
kunna gå vidare i livet.

Diskussion: Resultatet diskuteras mot pendlingsmodellen där sorg ses som en stressor i en process som 
kan hanteras genom förlustorientering eller återhämtningsorientering och pendlingen 
däremellan. Samtalen har handlat om saker som kan ses vara förlustorienterande samtidigt 
som de handlat om andra saker som kan ses vara återhämtningsorienterande.

Nyckelord: Palliativ vård, närstående, stöd, samtal, intervention, sorg 



Abstract 

Background: In the context of palliative care, family carers have an important role to play as the 
patients spokesperson and help maintain the patients identity. They often take on the role 
as nursing carer which often is associated with many negative feelings such as anxiety, 
fear, concern and a sense of bereavement. Family carers need for support may be so great 
that they exceed the needs of the patient. It is important to involve family carers in caring 
and to support them in their situation in order to decrease negative consequences. 
Counseling support could make a crucial difference between an unreasonable and a 
manageable situation. However, there is limited evidens to the longterm impact of support 
interventions. Knowledge of family carers experiences of counseling support is limited.

Aim: To examine family carers experiences of a counseling support intervention in palliative 
care.

Method: Descriptive and interpretive research design. Qualitative research interviews used for data 
collection. Qualitative content analysis used for data analysis.

Results: Initially the family carers were skeptical about counseling support which felt new and 
strange but afterwards felt necessary and ought to be mandatory in palliative care. It felt 
important to talk to someone who knew the patient and who knew the family situation. 
Counseling gave time for reflection where they both talked about existential questions, 
relationships and different practical tasks. Counseling also gave guidance on how to 
handle the situation during and after caring and to move on in life.

Discussions: The results are discussed in the context of the dual process modell where bereavement is a 
stressor that can be coped with a loss orientation or restoration orientation and the 
oscillation in between. The counseling has focused on tasks that could be seen as loss- 
orientated and at the same time on tasks that could be seen as restoration-orientated.

Keywords: Palliative care, family carers, support, counseling, intervention, bereavement



INLEDNING 1 .................................................................................................

BAKGRUND 1 .................................................................................................

PALLIATIV VÅRD 2 ....................................................................................................................................
NÄRSTÅENDE 4 ........................................................................................................................................

Närståendes livssituation 5 ................................................................................................................
Stöd till närstående 7 .........................................................................................................................

BERÄTTELSENS OCH SAMTALETS BETYDELSE 9 .........................................................................................

PROBLEMFORMULERING 10 ................................................................................

BESKRIVNING AV SAMTALSINTERVENTIONEN 11 ..........................................................................................

SYFTE 12 .....................................................................................................

FRÅGESTÄLLNINGAR 12 ....................................................................................

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 12 ...........................................................................

PENDLINGSMODELLEN - THE DUAL PROCESS MODEL 13 .............................................................................

METOD 13 ....................................................................................................

DESIGN 14 ..............................................................................................................................................
URVAL OCH DELTAGARE 14 .......................................................................................................................
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 15 ..........................................................................................................................
DATAINSAMLING 15 ..................................................................................................................................
ANALYS 16 ..............................................................................................................................................

FÖRFÖRSTÅELSE 16 .........................................................................................

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 17 .................................................................

RESULTAT 17 .................................................................................................

NÄRSTÅENDES INSTÄLLNING TILL STÖDSAMTAL 18 .....................................................................................
Skepticism mot stödsamtal som kändes nytt och främmande 18 ......................................................
Stödsamtal gör skillnad 20 ................................................................................................................
Ny insikt om behov av stödsamtal 21 ................................................................................................

STÖDSAMTAL GAV TID FÖR REFLEKTION 22 ...............................................................................................
STÖDSAMTAL GAV VÄGLEDNING 23 ...........................................................................................................

Att hantera situationen under och efter vårdtid 24 .............................................................................
Att kunna gå vidare 25 .......................................................................................................................

DISKUSSIONER 26 ............................................................................................

METODDISKUSSION 26 .............................................................................................................................
Trovärdighet 27 ..................................................................................................................................
Tillförlitlighet 28 ..................................................................................................................................
Överförbarhet 29 ...............................................................................................................................

RESULTATDISKUSSION 29 .........................................................................................................................

Innehållsförteckning



KLINISKA IMPLIKATIONER 32 ...............................................................................

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 33 ................................................................

KONKLUSION 33 .............................................................................................

REFERENSFÖRTECKNING 34 ................................................................................

Bilaga 1. Deltagartabell 

Bilaga 2. Inbjudan till deltagande i forskningsstudie 

Bilaga 3. Frågeguide 

Bilaga 4. Analystabell



!  (41)1

Inledning 

Som sjuksköterska inom specialiserad palliativ vård i hemmet möter jag inte bara patienten 

utan ofta också deras närstående. Även om syftet med besöket är att hjälpa och vårda 

patienten i första hand har mitt arbete kommit att handla mer och mer om att även se till de 

närståendes behov. Många gånger märker jag i likhet med vad som kommer framgå senare i 

bakgrunden att de närstående har ett större behov av stöd i sin situation än vad patienten själv 

har. Intresset för just närståendestöd i palliativ vård väcktes första gången då jag fick en 

förfrågan från en närstående. Situationen var mycket ansträngd och den närstående hade ett 

stort behov av att få samtala dels med andra som befann sig i en liknande situation, dels med 

en professionell samtalskontakt. Resurserna inom den egna verksamheten räckte knappt till. 

Jag tänkte att det måste finnas någonstans där närstående kan få stöd i sin situation och 

började leta efter närståendestöd via internet. Jag upptäckte då att det inte fanns direkt 

någonstans dit närstående kunde vända sig och att det överhuvudtaget råder brist på 

evidensbaserade stödinterventioner för närstående. Mitt intresse för närståendestöd gjorde att 

jag kom i kontakt med en vårdenhet som genomförde en samtalsintervention med närstående i 

syfte att ge dem stöd. I denna uppsats kommer dessa närståendes erfarenheter från 

samtalsinterventionen att undersökas. 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer palliativ vård och närstående inom palliativ vård beskrivas och 

definieras. Vidare beskrivs de närståendes situation, vilket befintligt stöd som finns till dem 

samt vilken betydelse berättelsen och samtalet kan ha inom palliativ vård. I litteraturen 

förekommer olika begrepp för närstående så som anhörig, informell vårdgivare eller 

familjemedlem. Närstående kan till exempel vara familjemedlemmar, andra släktingar, 

vänner, partners eller grannar (Brown & Brown, 2014; Harding, 2013; Sand, 2004) som har 

en gemensam ömsesidig känsla av samhörighet genom till exempel lagliga band eller 

blodsband, via institutioner, arbetsplatser eller frivilliga organisationer (Nelson, 2013). På 

engelska används begreppen family member, family caregiver, informal caregiver, informal 

carer och next-of-kin. Ofta används begreppen synonymt med varandra. Harding (2013) 

menar att begreppet anhörig eller familjemedlem är för snävt och riskerar därför att utesluta 

andra närstående som palliativ vård syftar till att stödja. I denna uppsats används därför 
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begreppet närstående som ett vidare begrepp synonymt med dessa vanligt förekommande i 

litteraturen. Den som är sjuk är oftast också närstående, någons livspartner, förälder, barn och 

patient. För att skilja den friska närstående från den sjuka närstående kommer begreppet 

patient användas om den som är sjuk. 

Palliativ vård 

När en sjukdom inte längre går att bota övergår behandling och förhållningssätt över från att 

vara kurativ och botbar till palliativ och lindrande (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010; 

Kaasa, 2001). Den palliativa vården har sitt ursprung från den moderna hospicerörelsen som 

uppstod som en motreaktion och protest mot den högteknologiska vården där döden klassades 

som ett nederlag och misslyckande (Kaasa, 2001; Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 

2012-2014). Dame Cicely Saunders som anses vara den moderna hospicerörelsens grundare 

(Brooksbank, 2009; Fridegren, 2001; Lutz, 2011) öppnade år 1967 St Christopher, det första 

moderna hospicet som erbjöd både undervisning, forskning och omhändertagande av patienter 

med långvarig obotlig sjukdom och deras närstående (Saunders, 2006). Saunders upptäckte att 

döende patienters smärta inte bara är fysisk utan även psykisk, existentiell och social. Smärtan 

är en total smärta utifrån patienten i ett helhetsperspektiv. Därför myntade Saunders begreppet 

total pain (Brooksbank, 2009; Lutz, 2011; Saunders, 2006). Hospicerörelsen medförde att 

läkemedlen förbättrades och symtom och smärtor kunde hållas under god kontroll inom 

slutenvården. Efter utskrivning av en symtomfri patient var dock uppföljningen i hemmet så 

bristfällig att symtomen snart kom tillbaka och återinläggning på hospice där patienten också 

avled blev ett faktum. Därför startade Saunders, två år efter öppnandet av St Christopher 

hospice, ett hemsjukvårdsteam för uppföljning så patienter i större utsträckning kunde lämna 

hospicet och istället vårdas i hemmet enligt mångas egna önskemål (Baines, 2013; Worpole, 

2009). En förutsättning för att patienten ska kunna vårdas i hemmet är dock ofta att patienten 

har närstående som kan och vill delta i omvårdnaden (Ashlinder, Laporte & Coyte, 2013; 

Cantwell et al., 2000; Fukui, Fujita, Tsujimura, Sumikawa & Hayashi, 2011).  

Historiskt sett så förlorade patienter som fick en sjukdom med begränsad överlevnadstid 

socialt status vilket kunde vara särskilt svårt för de närstående att bära. Sjukdom ansågs vara 

ett straff och döden var att skämmas för. De döende lämnades ofta åt sig själva utan 
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smärtlindring (Saunders, 2006; Worpole, 2009). Rädslan för att dö på sjukhus var stor fast det 

var där de flesta patienterna dog. De svåra dödsfallen med mycket smärta och lidande skapade 

rädsla och oro hos de närstående vilket ledde till att de startade olika organiserade kampanjer 

för att på så vis säkra patienternas intressen och rätten till en god död för sina nära och kära 

men även för sig själva när den dagen kommer. 

Begreppet palliativ vård myntades år 1975 av Dr. Balfour Mount som var verksam vid St 

Christopher hospice. Han ville undvika begreppet hospice som var starkt förknippat med 

särskilda hus för döende (Brooksbank, 2009; Ryan & Berger, 2013). Palliativ vård har 

utvecklats till en egen specialitet inom medicin och omvårdnad i livets slut (Ryan & Berger, 

2013) och en vårdideologi som kännetecknas av en aktiv helhetssyn på patienten utifrån 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Vården riktar sig mot patienter som har 

en obotlig, progressiv och symtomgivande sjukdom. Döendet ses som en normal process som 

varken ska förlängas eller påskyndas. Målet är att förebygga och lindra lidande, främja 

livskvalitet och välbefinnande för patient och närstående så att patienten kan leva det liv han 

eller hon önskar fram till döden. Målet är även att stödja närstående att hantera situationen 

samt i deras egna sörjande. Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar: symtomkontroll, 

multiprofessionellt teamarbete, kommunikation och relation mellan patient, närstående och 

personal samt stöd till närstående (Faull, 2012; Statens Offentliga Utredningar [SOU], 

2000:6; Zeppetella, 2012). 

Målet med den palliativa vården och de fyra hörnstenarna går i linje med 

Världshälsoorganisationens (WHO) vanligt förekommande definition av palliativ vård som 

översatts till svenska av NRPV: 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten 
för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig 
upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 
andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom (NRPV, 
2010). 
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Närstående 

Närstående har en viktig roll och funktion inom palliativ vård. De fungerar ofta som obetalda 

informella personer som utgör fysiskt, psykiskt, socialt, praktiskt och emotionellt stöd till en 

patient. De bidrar ofta till att upprätthålla patientens oberoende sociala identitet, är aktiva när 

det gäller att hantera sjukdomssituationen samt har en viktig roll som patientens språkrör när 

patienten inte själv längre kan eller orkar föra sin talan. De lägger ofta ner mycket tid och 

energi på att hjälpa patienten med känslomässigt stöd, praktiska hushållsgöromål och andra 

rutinsysslor. Närstående är också värdefulla som följeslagare vid olika konsultationer och 

läkarbesök. Närstående identifierar ofta inte sig själva som vårdare utan den nya rollen blir 

mer som en integrerad del av förhållandet till patienten (Harding & Higginson, 2001). 

Vårdandet blir en del av livet som ett naturligt inslag (Brown & Brown, 2014; Morris & 

Thomas, 2001; Romito, Goldzweig, Cormio, Hagedoorn & Andersen, 2013; Sadler & 

McKevitt, 2013).  

Vem som tillhör familjen till en patient eller vem som räknas som närstående måste på ett 

omsorgsfullt och hänsynstagande sätt beaktas av sjukvårdspersonal då en familj kan se väldigt 

olika ut. Det mest praktiska sättet att definiera närstående som berörs av en patients sjukdom 

är att låta patienten och dennes närstående utse sig själva (Kristjanson & Aoun, 2004; Wright 

& Leahey, 2013). Betydelsen av närstående som definition klargörs i Richter (1995): en man 

drabbas plötsligt och oväntat av en hjärtinfarkt och dör. En okänd kvinna hinner komma till 

sjukhuset och fråga efter mannen innan sjukvårdspersonalen lyckats få tag i anhöriga. 

Kvinnan nekar på frågan om hon är en släkting men uppger att hon är mannens bästa vän. 

Kvinnan får först inte se mannen då anhöriga ännu inte är underrättade. Till slut får 

personalen telefonkontakt med mannens syster varpå de frågar om den okända kvinnan kan få 

ta hand om mannens tillhörigheter då de fortfarande inte kunnat nå någon anhörig, vilket går 

bra. Kvinnan får till slut gå in till mannen och det visar sig att mannen och kvinnan 

visserligen inte var gifta men de var varandras livskamrater sedan 30 år tillbaka (Richter, 

1995).  
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Närståendes livssituation 

När allvarlig svår sjukdom drabbar en patient påverkas inte bara han eller hon utan ofta också 

de som finns nära och runtomkring. De närstående hamnar plötsligt i en situation där de ofta 

kan behöva anpassa sig efter sjukdomen och de krav som den ställer. Närstående kan reagera 

med en rad olika känslor så som ångest och rädsla och kan känna en föregripande sorg inför 

patientens förestående död. Att förbereda sig på en framtid utan patienten är ofta förknippat 

med ångest, rädsla, oro och sorg (Beng et al., 2013). Sjukdomsperioden har beskrivits kantad 

av olika förluster så som förlust av förväntningar, status och självförtroende i och med att 

funktioner hos patienten avtar. En känsla av förlust blir också en känsla av sorg över någon 

eller något som saknas. Sorg kan ses som en process utan tidsbestämt slut som börjar när 

patienten blir sjuk och får sin diagnos och som kulminerar vid den slutliga förlusten då 

patienten dör (Clukey, 2008; Costello, 1999; Olsson, 2013; Parkes, 2000). Sjukdom leder 

också till att relationerna mellan närstående och patient förändras. Det växer fram nya 

relationer, nya roller och nya ansvarsområden som inte funnits tidigare (Bowen, MacLehose 

& Beaumont, 2011; Hasson et al., 2010; Mangan, Taylor, Yabroff, Fleming & Ingham, 2003; 

McConigley, Halkett, Lobb & Nowak, 2010). 

Sand, Olsson och Strang (2010) visar att närstående har en önskan om att patienten ska ha det 

så bra som möjligt och att det kan vara naturligt för närstående att utifrån kärlek, tillgivenhet, 

tillit och respekt gentemot patienten hantera den nya situation som uppstått. Även utifrån 

känslor av plikt och ansvar vill närstående hjälpa till för att på så sätt kunna ge något tillbaka 

för vad de själva fått i ett kärleksfullt liv tillsammans (Sand et al., 2010; Stajduhar & Davies, 

2005). 

Det är vanligt att närstående automatiskt tar över rollen som vårdare och anpassar sig till nya 

dagliga rutiner för att kunna kontrollera situationen och för att kunna fortsätta leva ett så 

normalt och vardagligt liv som möjligt (Brobäck & Berterö, 2003; Sand et al., 2010; Proot et 

al., 2004; Stajduhar & Davies, 1998; Stajduhar & Davies, 2005). Många närstående kanske 

dock känner sig inte ha något val utan antar rollen som vårdare då patienten och andra 

närstående har detta som en outtalad förväntan. Hälso- och sjukvården tar många gånger 

också den närstående för given och förlitar sig på att den närstående ska sköta omvårdnaden. 
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Vårdarrollen kan bli ett krävande uppdrag som den närstående tar på sig med känslor av 

ambivalens, oro och tvivel över att kunna klara situationen (Linderholm & Friedrichsen, 

2010). 

Trots att vårdandet har många positiva effekter och är förenat med känslor av tillfredsställelse 

och meningsfullhet är närstående ofta ambivalenta över sin nya roll kontra sin egna fritid och 

sina egna behov (Given, Given & Sherwood, 2012; Harding, 2013; Harding & Higginson, 

2001; Henriksson, Årestedt, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2013). Att vårda en allvarligt 

sjuk patient är en svår och krävande uppgift som många närstående kan ha svårt att hantera 

(Foreva & Assenova, 2014). Vårdandet innebär ofta att roller och ansvar hela tiden förändras i 

takt med att patienten blir sämre. Det blir därför en svår balansgång för närstående att fördela 

och koordinera tid och ansvar mellan hem, arbete, egen fritid, att vårda samt att säkerställa att 

patienten får ordentlig omvårdnad (Mangan et al., 2003). Brazil, Bédard, Willison och Hode 

(2003) vittnar om att de dagliga aktiviteterna så som förflyttningar, påklädning och personlig 

hygien är de mest fysiskt påfrestande aktiviteter som patienten kan behöva hjälp med. 

Dessutom ökar dessa behov hos patienten och därmed kravet på den närstående de tre sista 

månaderna i livet. Enligt Brobäck och Berterö (2003) saknar närstående dessutom praktiska 

kunskaper för hur en svårt sjuk patient ska vårdas samtidigt som de inte vågar lämna hemmet 

ifall något skulle hända. Okunskap, brist på information och krav på att vårda dygnet runt 

ökar risken att närstående som vårdar drabbas av såväl fysiska som psykiska symtom så som 

fatigue och utmattning (Foreva & Assenova, 2014; Girgis, Lambert, Johnson, Waller & 

Currow, 2013) ångest, oro, depression (Grov, Dahl, Moum & Fosså, 2005; Grunfeld et al., 

2004) och känslor av otillräcklighet, frustration och skuldkänslor (Applebaum, Farran, 

Marziliano, Pasternak & Breitbart, 2014). Brazil et al. (2003) poängterar också liksom flera 

andra att det är känslomässigt och psykologiskt svårt att vårda. Detta innefattar en förlust av 

den egna identiteten, känslor av hjälplöshet och social isolering. Det är svårt att få någon att 

prata med om sina egna behov då man ofta inte vill besvära sin familj eller sina vänner genom 

att beklaga sig över sin situation då man tycker att det är patienten som är sjuk och har det 

svårt (Brazil et al., 2003; Brobäck & Berterö, 2003; Hasson et al., 2010). 
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Många närstående vill gärna vårda men har inte alltid beredskap att vårda fram till livets slut 

(Topf, Robinson & Bottorff, 2013). Förväntningarna från patienten, sjukvården, samhället och 

de närstående själva är höga och det svaga stöd som finns från sjukvården riktas mot patienten 

(Brobäck & Berterö, 2003). Många närstående blir av vårdandet både fysiskt, mentalt och 

känslomässigt utmattade (Hasson et al., 2010; Mangan et al., 2003). En vanlig orsak till att en 

patient blir inlagd på sjukhus eller hospice är att närstående tappar ork och kontroll över 

livssituationen och inte längre förmår att vårda patienten (Kawagoe, Tsuda & Doi, 2013; 

Munk, Fridlund & Mårtensson, 2008; Thomas, Morris & Clark, 2004). När vården blir en för 

stor ansträngning ger det känslor av otillräcklighet (Munk et al., 2008). Många har 

skuldkänslor för att de anser sig ha svikit patienten genom inläggningen och behöver få 

bekräftat att de gjort allt som de kunnat för att ta hand om patienten (Topf et al., 2013). 

De största behoven som närstående har, har visat sig vara att patienten blir väl omhändertagen 

och symtomlindrad, att få hjälp med omvårdnaden samt att få ärliga svar på frågor och 

begriplig information om förändringar i patientens tillstånd. Lägst prioriterat är den egna 

hälsan (Fridriksdottir, Sigurdardottir & Gunnarsdottir, 2006; Fridriksdottir et al., 2011). 

Higginson, Wade och McCarthy (1990) menar att närstående kan ha egna behov som ibland 

till och med kan överskrida patientens behov. Vårdtyngden och känslan av att vårdandet blir 

en börda blir större om behoven inte tillgodoses. De närståendes egna hälsa blir sämre ju 

större bördan är, vilket leder till större vårdkostnader (Given et al., 2012).  

Desto fler resurser en närstående har desto bättre kan närstående klara vårdgivarrollen samt 

att risken för negativa konsekvenser minskar. Resurserna kan bestå av att de närstående har 

känslor av förberedelse av att vårda, kompetens, samt adekvat information (Hudson et al., 

2008). Harding (2013) menar att närstående har en unik position där de både ger och själva 

behöver stöd. 

Stöd till närstående 

För att förhindra och förebygga de negativa konsekvenserna som vårdandet kan föra med sig 

är det viktigt att sjukvårdspersonal kommunicerar med närstående och med patienten. Genom 

kommunikationen kan närstående få hjälp och stöd till exempel med att prioritera insatser 
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men också minska sin osäkerhet (Given et al., 2012). Det är viktigt att sjukvårdspersonal 

lyssnar och är lyhörd för att kunna ge individuellt anpassat stöd samt att sjukvårdspersonalen 

informerar om patientens tillstånd, vilka åtgärder som sätts in, vad som kan göras och hur 

framtiden kan komma att se ut. Det är viktigt att närstående involveras i vården och att de får 

empati och respekt för livssituationen. Det är även viktigt att närstående får kunskap om 

patientens situation för att på så sätt kunna nå acceptans, bättre copingstrategier samt en ökad 

och mer generell förståelse istället för förklaringar (Albinsson & Strang, 2003). 

Redan Cicely Saunders såg behovet och betydelsen av stöd till närstående i deras sorgearbete. 

Hon menade att närstående behöver få veta vad de har att vänta sig, en uppskattad förväntad 

tid för överlevnad samt att få beskrivet vilka symtom som kan uppstå och hur de kan lindras 

(Saunders, 2006). I Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012-2014) poängteras vikten 

av att närstående är delaktiga i vården och att de får stöd. Sedan år 2009 finns dessutom 

inskrivet i 5 kap., 10§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att ”socialnämnden ska erbjuda stöd 

för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre 

eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. 

Trots att studier visar vilka behov närstående har och vilka konsekvenserna kan bli om 

behoven inte uppmärksammas och möts och trots att stöd till närstående är en stor och viktig 

del inom palliativ vård är stödet till närstående svagt utvecklat (Grande et al., 2009; Hudson 

& Payne, 2011). Utvecklandet av framgångsrika interventioner behöver prioriteras och 

utvecklas (Ferrell, Hanson & Grant, 2012; Harding & Higginson, 2003; Hudson & Aranda, 

2014). Evidensen från olika genomförda stödinterventioner är måttlig men visar att de 

troligtvis kan lindra närstående i sin vårdgivarroll och svåra situation så de känslomässigt kan 

klara sig bättre, minska osäkerhet och psykisk stress, ge en högre livskvalitet och 

själveffektivitet samt ge en större känsla av förberedelse för att vårda och bättre kompetens 

för att vårda (Henriksson et al., 2013; Hudson et al., 2008; Hudson & Aranda, 2014). 

Stödinterventioner har visat sig kunna vara välgörande för närståendes välbefinnande och kan 

ha en positiv inverkan på livet (Candy, Jones, Drake, Leurent & King, 2011; Harding & 

Higginson, 2003; Harding, List, Epiphaniou & Jones, 2012; Hudson, Remedios & Thomas, 

2010; McMillan, 2005; Northouse, Katapodi, Song, Zhang & Mood, 2010). Även Hudson, 
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Aranda och Hayman-White (2005) redovisar att vårdandet mest förknippas med positiva 

aspekter trots att det även associeras med börda samt att deltagarna i en interventionsgrupp 

kände betydligt större tillfredsställelse jämfört med en kontrollgrupp. Interventioner har dock 

visat sig inte ha någon signifikant betydelse när det gäller att reducera känslor av ångest och 

depression eller stärka känslor av hopp och hälsa (Henriksson et al., 2013; Northouse et al., 

2010). McMillan (2005) bekräftar att stödinterventioner har begränsad evidens för långsiktiga 

resultat. 

Berättelsens och samtalets betydelse 

När vi står inför att förlora någon vi sätter värde på för det med sig smärta och känslor av 

sorg. Sorgen går inte att förhandla bort utan måste övervinnas genom att acceptera det som 

händer och därmed inse att något har förändrats och kommer aldrig mer bli sig likt igen. Ett 

sätt att kunna nå en acceptans och försoning för smärtan och sorgen kan vara att sätta ord på 

den, att möta lidandet och ta smärtan till oss och därmed känna den fullt ut (Tutu & Tutu, 

2014). Patienter och närstående vill ofta skydda varandra och kan därför välja att inte prata 

med varandra om det svåra (Sundberg, 2011). När något gör ont kan det dock hjälpa att aktivt 

välja att ta steget från att förneka smärtan till att acceptera det som drabbar oss. Om vi inte 

berättar eller pratar om det som gör ont blir det svåra ännu svårare. När vi berättar om det som 

gör ont kan det få konsekvensen att det får mindre makt över oss. Det är ofta svårt att uthärda 

smärtan ensam. Om vi däremot delar bördan kan det kännas lättare och vi kan läka 

tillsammans (Tutu & Tutu, 2014). För att kunna läka krävs även att man hittar en ny balans, 

en ny kärna för vem man är i förhållande till andra människor samt att skapa och berätta en ny 

historia om sig själv (Stanley & Hurst, 2013). Genom berättelsen förmedlar vi vem vi är nu, 

hur vi kom hit samt var vi är på väg. Oftast tror vi att livet och framtiden är förutsägbar men 

när någon i ens närhet drabbas av sjukdom förändras situationen och nutiden leder inte längre 

till samma framtid som gårdagen skulle ha gjort. Framtiden blir otänkbar, okänd och 

oförutsägbar (Frank, 1997; McAdams & McLean, 2013). I sådana krissituationer kan 

människor känna ett särskilt starkt behov av att orientera sig och tvingas ta ställning till 

föränderligheten i världen. Det kan innebära både svåra påfrestningar men också en 

intensifierad livskänsla att orientera sig till de förändrade livsvillkoren. Samtal i sådana 

livsskeden kan ge möjligheter att bearbeta en svår livssituation. De kan också innebära 
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förvandlingar av mer vitt gående slag, kanske livsavgörande förändringar. Samtalet är 

skapandets åter och åter igen uppståndna plats. Få samtal innebär förvandlingar men de 

innehåller möjligheten till dem (Crafoord, 2005). Genom att inbjuda närstående till samtal där 

de kan göra sjukdomen till en berättelse kan de få hjälp att göra något åt det föränderliga och 

oförutsägbara och på så sätt återfå kontroll över sin situation. Berättelsen kan vara något att 

leva upp till och i så fall skapas en framtid. Sjukdom kräver berättelser, oavsett om viljan att 

berätta finns där eller ej. Familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal undrar, vill veta och 

behöver få veta hur den sjuke mår. Sjukdom behöver också få bekräftelse. När historien 

berättas, både för andra och för en själv, blir den värd att lyssnas på (Frank, 1997; Parkes, 

2000). 

Återkommande egna samtal för närstående kan utgöra en avgörande skillnad mellan en 

orimlig livssituation till en situation som är svår men möjlig att hantera. Professionellt 

samtalsstöd kan därför vara angeläget för den psykiska överlevnaden. Det är inte patientens 

sak att godkänna närståendesamtalen men bör veta om att de sker (Sundberg, 2011). Genom 

att få berätta om det som varit svårt kan det bli lättare för närstående att förutsäga hur de 

själva kommer må i framtiden efter att de återhämtat sig efter förlust. Bearbetning genom 

samtal kan bidra till bättre återhämtning, stresshantering och läkning. Detta kan leda till att en 

ny livshistoria kan berättas där livet får en ny mening (Tutu & Tutu, 2014). McAdams och 

McLean (2013) vittnar om att de som kan uttala en detaljerad och eftertänksam berättelse över 

sina förluster i livet har ett högre självständighetsindex och högre mognadsgrad. 

Problemformulering 

Närstående har fått en allt mer framträdande och betydelsefull roll i palliativ vård. Det är 

vanligt att närstående antar rollen som vårdare, mer eller mindre frivilligt, vilket är förknippat 

med en del positiva effekter men betydligt fler negativa. Närstående befinner sig i en okänd 

och oförutsägbar livssituation som kantas av känslor av sorg, förlust, ångest och depression. 

Det är viktigt att närstående kan erbjudas möjlighet att bearbeta sina känslor och få 

individuellt anpassat stöd i sin situation. Ett sätt att ge stöd på är att närstående får någon att 

samtala med där en svår livssituation kan bearbetas. Att få samtala om sin situation kan ha en 
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avgörande betydelse för att situationen ska kunna hanteras. Kunskapen om närståendes 

erfarenheter från stödsamtal i palliativ vård är dock liten. 

Beskrivning av samtalsinterventionen 

Syftet med samtalsinterventionen är att stödja närstående i den livssituationen de befinner sig 

i, det vill säga stödjande samtal under sjukdomstiden för att hantera livssituationen med sjuk 

patient och att förbereda den närstående på att förlora sin patient. De stödjande samtalen 

syftar specifikt till att normalisera upplevda känslor och tankar hos den närstående för att 

bättre kunna hantera den förändrade livssituationen det innebär att leva med en patient med 

allvarlig sjukdom.  

Interventionen riktas till närstående till patienter inskrivna i palliativ vård, 

slutenvårdsavdelning och avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, under och efter vårdtid. De 

närstående som deltar har antingen själva efterfrågat stödsamtal eller blivit erbjudna 

stödsamtal av det palliativa vårdteamet. De närstående som tackar ja till att delta kan antingen 

själva kontakta sjuksköterskan eller meddela vårdpersonalen om de hellre vill bli uppringda 

för att planera in en samtalstid. Ofta blir de närstående aktivt kontaktade för att få en bokad 

tid som de har möjlighet att boka om eller tacka nej till. Samtalsinterventionen pågår 

fortfarande som en del av ordinarie vård. De deltagande närstående i denna studie har deltagit 

i interventionen under år 2012. 

Den person som genomför de stödjande samtalen var sjuksköterska med vidareutbildning i 

psykosocial frågor. Sjuksköterskan var även under utbildning till psykoterapeut. Stödsamtalen 

äger rum i ett rum tillhörande hospiceenheten eller i den närståendes hem. För samtalen 

beräknas en tid på 45-60 minuter. Samtalsinterventionen utgår från närståendes behov utan 

tidsbegränsning varför durationen kan variera men genomförs i genomsnitt under tre till fyra 

månader med två till tre veckors mellanrum mellan varje samtal. Stödsamtalen kan se olika ut 

och struktureras på olika sätt utifrån den närståendes önskemål och utifrån en professionell 

bedömning. Samtalsstödet fasas oftast ut efter cirka fyra månader då den närstående kan 

erbjudas att delta i leva-vidare-grupp, en sorgegrupp för efterlevande. Samtal med par under 

vårdtiden inleds ofta med att de tillsammans får berätta om sjukdom och sjukdomstid och hur 
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det påverkat deras relation och livssituation. Samtal med en enskild närstående inleds ofta 

med att han eller hon får berätta om sin partners sjukdom, sjukdomstid, hur situationen 

upplevs, det egna måendet, att vara närstående och om att vara frisk och leva med någon som 

är sjuk. Innehållet i stödsamtalen efter att patienten avlidit inriktas ofta på sorg, saknad, 

livsomställning och vad det innebär att förlora en patient. Frågor som uppmärksammar den 

närstående på det egna måendet ställs; hur mår du? hur har du det? finns tid att sörja? vem kan 

du få stöd av i ditt sociala nätverk? Samtalen kan också handla om praktiska saker så som 

begravning och att städa bort saker efter den avlidne. I samtalen erhåller närstående också 

information, boktips och broschyrer om sorg och livsomställning (U. Melcher, personlig 

kommunikation, 17 april 2015). 

Syfte 

Att undersöka närståendes erfarenheter från en samtalsintervention inom palliativ vård. 

Frågeställningar 

Vilken betydelse har samtalen haft för att kunna hantera livssituationen under sjukdomstiden? 

Vilken betydelse har samtalen haft för att kunna hantera livssituationen efter sjukdomstiden? 

Hur har närstående upplevt innehållet i samtalen? 

Vilken betydelse har samtalen haft för relation och kommunikation med patienten. 

Teoretisk utgångspunkt 

Under tiden som interventionen pågick var de närstående mycket nära att förlora någon de 

höll kär och vid tiden för intervjuerna i denna studie var samtliga patienter avlidna. De 

närstående har på grund av patientens sjukdom och död befunnit sig i en livssituation som 

inneburit många förluster och förändringar som kan vara svåra att hantera och förhålla sig till. 

Det är rimligt att anta att de närstående också befunnit sig i sorg och att det påverkat deras 

upplevelser av situationen. Stödinterventionen har samma syfte som palliativ vård, det vill 

säga att stödja närstående i att hantera deras livssituation samt i deras sorg. Därför har den 

teoretiska utgångspunkten valts med fokus på sorg vilket förväntas underlätta förståelsen och 

bidra i diskussionen av de resultat som framkommer. Stroebe och Shut (1999) 
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pendlingsmodell kommer användas med fokus på de närstående och deras situation inom 

palliativ vård. 

Pendlingsmodellen - The dual process model 

Stroebe och Schut (1999) har utvecklat en modell, the dual process model, som på svenska 

kallas pendlingsmodellen (Lenner-Axelsson (2010) där sorg förstås som en kognitiv process 

där närstående pendlar i känslor av förlust och återhämtning. Ibland konfronteras sorgen, 

ibland undviks den. Sorgen är nödvändig och måste konfronteras för att den egna hälsan inte 

ska ta skada, men behöver också doseras i lagom mängd. Det centrala i modellen är just 

pendlingen mellan förlustorientering och återhämtningsorientering. I förlustorientering 

konfronterar och hanterar närstående känslor som riktar sig mot själva förlusten i sig där man 

till exempel grubblar över livet tillsammans och över sin patient. Återhämtningsorienteringen 

fokuserar mer på stressorer vilka är sekundära till förlusten men som också är en konsekvens 

av sorg. Fokus ligger mer på vad som behöver göras och hur det hanteras, till exempel att 

upprätthålla välbefinnande och social återanpassning. Ibland finns inget annat alternativ än att 

sköta andra saker som till exempel hushållsgöromål eller att tjäna sitt levebröd än att fokusera 

på sorgen. Att hantera sorgen tar ofta inte all tid i anspråk för en sörjande. Sorgen kan vara 

inbäddad i vardagslivet vilket innebär att man ibland tar ledigt från sorgen och istället 

fokuserar på andra saker, till exempel vid tv-tittande, läser en bok eller pratar med vänner. 

Pendlingarna mellan förlust och återhämtning är nödvändiga för optimal anpassning över tid 

samt viktigt för den mentala och fysiska hälsan. Orsaker till pendlingarna kan vara att andra 

saker kräver uppmärksamhet eller att det är för smärtsamt att möta sorgen. Från början 

utvecklades modellen för att förstå hur en patients dödsfall kan hanteras men kan även 

appliceras på de närståendes känslor och reaktioner över förluster under en patients svåra och 

obotliga sjukdom, till exempel i studier av Beng et al. (2013) och Bennet, Stenhoff, Pattinson 

och Woods (2010).  

Metod 

Kvalitativ metod används då forskare vill beskriva en händelse, eller som i detta fall 

erfarenheter. Kvalitativ forskning strävar efter att nå en djupare förståelse av en händelse och 
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för helheten. Studierna syftar till att förstå människors erfarenheter så som de levs genom 

noggrann insamling och analys av kvalitativ data vilket resulterar i fördjupad information och 

kunskap som belyser olika dimensioner av ett komplext fenomen. Data hämtas från 

människors erfarenheter. Resultatet kan bekräfta eller berika en teoretisk utgångspunkt (Polit 

& Beck, 2004). 

Design 

Uppsatsen har en beskrivande och tolkande design. Som datainsamlingsmetod användes 

kvalitativ forskningsintervju då det anses på ett bra sätt kunna fånga kunskap om närståendes 

erfarenheter från en samtalsintervention inom palliativ vård. Kvalitativ forskningsintervju har 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) en unik möjlighet att komma åt och ge nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter ur en persons levda vardagsvärld. För analysen 

användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ 

innehållsanalys analyserar innehållet av narrativ data för att identifiera framträdande teman 

och mönster i teman (Polit & Beck, 2004). 

Urval och deltagare 

Deltagarna var närstående till patienter som vårdats på hospice eller inom det egna hemmet 

med stöd av ett specialiserat hemsjukvårdsteam. Dessa närstående hade tidigare även deltagit 

i en stödintervention där de haft samtal med en psykosocial sjuksköterska, som även 

fungerade som interventionsledare, vid hospicekliniken under och/eller efter vårdtid. Denna 

studie bygger på erfarenheter från dessa deltagande närstående. En förteckning över deltagare 

som medverkat i stödinterventionen de senaste tre månaderna innan studiens start 

tillhandahölls av interventionsledaren. Samtliga elva närstående som fanns med på 

förteckningen tillfrågades. Åtta närstående tackade ja till att delta. Dessa åtta representerade 

sex patienter vilket innebär att två patienter hade två deltagande närstående vardera. Tre 

närstående tackade nej. Av de närstående som tackade nej var det två som ansåg att det skulle 

bli för påfrestande att delta. En var inte intresserad av att delta. I genomsnitt hade deltagarna 

haft 2,75 samtal i stödinterventionen under en period av totalt ett år. Tre av deltagarna hade 

samtal endast efter vårdtiden. Deltagarna var alla vuxna mellan åldrarna 39 och 70+ år, fem 

var män och två var kvinnor. Deltagarna var antingen make/maka, sambo eller barn till 
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patienten. De närstående hade vid tidpunkten för intervjun varit sörjande efter förlust i 

genomsnitt 7 månader. En av patienterna till de närstående hade avlidit till följd av 

amyotrofisk lateralskleros och de övriga i olika cancersjukdomar (bilaga 1). 

Tillvägagångssätt 

Samtliga deltagare som fanns med på förteckningen över deltagare i samtalsinterventionen 

kontaktades initialt med ett brev med inbjudan till deltagande i forskningsstudie (bilaga2). 

Efter en vecka ringdes deltagarna upp via telefon för att efterfråga om de fått brevet samt om 

de ville delta. Några deltagare som först inte gick att nå fram till fick ett påminnelsebrev om 

studien och blev åter igen uppringda efter en vecka. Samtliga deltagare gick till slut att nå. Tid 

och plats för var och när intervjuerna skulle ske bestämdes i telefonsamtalen. 

Datainsamling 

Insamling av data gjordes genom semistrukturerade kvalitativa öppna intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes efter överenskommelse med deltagarna i ett litet konferensrum tillhörande 

hospiceenheten utom i ett fall där intervjun ägde rum i deltagarens hem. Intervjuerna 

genomfördes av författaren under tidsperioden 2013.04.19 - 2013.09.09 med ett uppehåll över 

sommaren. Intervjuerna varade mellan 20 minuter och 90 minuter. En frågeguide (bilaga 3) 

användes med den inledande frågan berätta om samtalen som du haft i samband med att din 

närstående var sjuk. Övriga frågor var inriktade bland annat på hur närstående erfarit 

samtalen under och efter vårdtid, om samtalen kunnat påverka situationen på något sätt samt 

om närstående kunnat ta med sig något från samtalen i det fortsatta livet. Intervjuerna 

genomfördes med lyhördhet, öppenhet och medveten naivitet (Kvale & Brinkmann, 2009) för 

det som de närstående ville berätta men även för om de ville ta en paus eller avbryta intervjun. 

För att få fördjupad förståelse för  de närståendes erfarenheter från samtalen ställdes 

följdfrågor som kan du berätta mer om det? och vilken betydelse hade det för dig? 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant inklusive hummanden, 

upprepningar och stakningar samt med uttryck för pauser och känsloyttringar. 
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Analys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) valdes för analysen. 

Analysenheten utgjordes av den transkriberade texten. Initialt lästes hela texten igenom för att 

få en förståelse och känsla för helheten. Sedan lästes texten systematiskt igenom upprepade 

gånger för att identifiera meningsbärande enheter som innehöll information som motsvarade 

syftet. De meningsbärande enheterna lyftes ur texten för att kondenseras till en kortare text 

men fortfarande med innehållets kärna i behåll. De meningsbärande enheterna och den 

kondenserade texten bestod i största möjliga omfattning av de verkliga orden som de 

närstående uttryckt och utgjorde det beskrivande i uppsatsen. De kondenserade meningarna 

granskades och jämfördes för att hitta den centrala kärnan och delades därefter in i koder på 

en mer abstrakt nivå. Koder med liknande innehåll grupperades utefter likheter och skillnader.  

Med hjälp av tolkning bildades sedan fem subteman och därefter tre teman (bilaga 4). Koder, 

subteman och teman utgjorde det tolkande i uppsatsen. För att säkerställa att innebörden av 

innehållet bibehölls jämfördes de kondenserade meningarna, koderna, subteman och teman 

med de meningsbärande enheterna vid flera tillfällen. Analysprocessen har diskuterats 

regelbundet med handledare och viss analys har genomförts av författare och handledare 

oberoende av varandra för att öka resultatets trovärdighet. 

Förförståelse 

Med tanke på författarens bakgrund som sjuksköterska inom palliativ vård fanns en 

förförståelse om att närstående behöver stöd i sin situation men att det råder en kunskapsbrist 

över hur stöd till närstående kan erbjudas på bästa sätt. Förförståelsen har hanterats genom att 

i intervjuerna ställa så öppna frågor som möjligt. Detta har underlättats av att författaren inte 

har arbetat inom kliniken där stödinterventionen utfördes och ej heller deltagit i varken 

utveckling eller genomförandet av interventionen. Författaren har ett stort och genuint intresse 

av stödinterventioner för närstående och för hur betydelsefulla de kan vara i palliativ vård och 

därför känns det värdefullt att genom denna studie kunna undersöka närståendes erfarenheter 

av stödinterventionen. 
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Forskningsetiska överväganden 

Det kan vara känslomässigt svårt att berätta om svåra saker. Även fast det har gått en tid sedan 

patientens bortgång vid tiden för intervjuerna kan deltagarna befinna sig i en känslig period 

där de försöker gå vidare i livet. Att i en intervjusituation bli påmind om det som varit kan 

återuppväcka känslor och tankar som kan vara svåra att hantera och som därigenom kan 

orsaka lidande. För att undvika att de närstående inte skulle skadas, utnyttjas eller såras 

genom deltagande i denna studie och för att garantera deras säkerhet, välbefinnande och 

rättigheter har hänsyn tagits till de etiska principerna godhet, att inte skada, respekt för 

deltagarnas autonomi, rättvisa och konfidentialitet (Beauchamp & Childress, 2009; 

Kjellström, 2012). Studien har genomförts med tanke på godhetsprincipen för att få ta del av 

närståendes erfarenheter av en stödsamtalsintervention som kan ge värdefull kunskap för hur 

stödet till närstående kan utvecklas i framtiden. Med tanke på principen att inte skada och 

med respekt för deltagarnas autonomi har informerat samtycke inhämtats både skriftligt och 

muntligt. Samtliga deltagare har fått information om studiens syfte och metod samt att 

deltagandet var helt frivilligt med möjlighet att avbryta när som helst under studiens gång 

utan att behöva ange orsak och utan att det skulle medföra några negativa konsekvenser. 

Enligt rättviseprincipen har ingen deltagare valts eller valts bort på grund av etniskt ursprung, 

kön, religion eller funktionshinder. Deltagandet har inte inneburit varken några förmåner eller 

några krav på motprestationer. Samtliga deltagare har dock fått erbjudande om uppföljande 

samtal om behov skulle uppstå. Konfidentialitet har garanterats samtliga deltagare genom att 

allt material förvarats på sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem samt att de 

avidentifierats för att minska risken för igenkänning (Beauchamp & Childress, 2009). Denna 

studie ingår som en del i ett större projekt som studerar närståendes situation och stöd till 

närstående vilket har etiskt tillstånd från Stockholms etiska prövningsnämnd med 

diarienummer (2012/377). 

Resultat 

Analysen resulterade i tre teman och fem subteman. Temat Närståendes inställning till 

stödsamtal med subtemana skepticism mot stödsamtal som kändes nytt och främmande, 

stödsamtal gör skillnad och ny insikt om behov av stödsamtal, temat stödsamtal gav tid för 
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reflektion samt temat stödsamtal gav vägledning med subtemana att hantera situationen 

under och efter vårdtid och att kunna gå vidare. För att belysa och förstärka används 

representativa citat i resultatet. 

Närståendes inställning till stödsamtal 

Närstående var från början skeptiska och tveksamma till stödsamtal och vad de skulle vara bra 

för. När de däremot väl hade övertalat sig själva att delta ändrades inställningen snabbt och de 

blev mer och mer positiva för att till slut anse att stödsamtal borde vara obligatoriskt för alla 

närstående som befinner i samma situation. 

Skepticism mot stödsamtal som kändes nytt och främmande 

I en svår situation var det svårt att veta hur man skulle vara, fungera och bete sig. Det var 

jobbigt att prata om och ta i svåra saker. Närstående kände sig skeptiska och tveksamma till 

erbjudandet om stödsamtal varför de initialt tackade nej. Det fanns en rädsla för att bli 

besviken och för att samtalen skulle vara meningslösa, att de inte skulle leda någonstans. En 

närstående uttryckte att ”sorgen och problemen är så stora så det går ju inte att lindra mycket 

genom att sitta och snacka men lite grann” (Närstående 1). En annan närstående uttryckte att 

”jag kände liksom inget behov men det var väl det jag tänkte att det finns liksom ingenting 

som hon kunde göra” (Närstående 2). Det fanns dock närstående som kände det naturligt att 

tacka ja i den ansträngande situation de befann sig i. De ansåg det vara självklart med 

Tabell över teman och subteman
Tema 1 Tema 2 Tema 3

Närståendes inställning 
till stödsamtal

Stödsamtal gav tid för 
reflektion

Stödsamtal gav 
vägledning

Subtema 1 Skepticism mot 
stödsamtal som kändes 
nytt och främmande

Att hantera situationen 
under och efter vårdtid

Subtema 2 Stödsamtal gör skillnad Att kunna gå vidare

Subtema 3 Ny insikt om behov av 
stödsamtal



!  (41)19

stödsamtal och hade inga tveksamheter till att delta. Ett citat får exemplifiera: ”på nåt vis 

förväntar man sig nån form av sån här hjälp också då liksom. Det hade vart konstigt om det 

bara var tack och hej liksom (Närstående 7). 

För hälften av de närstående krävdes flera försök och ombokade tider för att de till slut efter 

många upprepade inbjudningar skulle känna sig manade att acceptera erbjudandet om samtal. 

Ingen av de närstående hade själva aktivt sökt hjälp eller stöd då det varken fanns tid eller ork 

till att för det första att hitta rätt kontakt och för det andra att prata om svåra saker då det fanns 

andra viktigare saker som de hellre prioriterade, jobbet till exempel. Några av de närstående 

visste inte heller att det fanns hjälp att få och förväntade sig därför inte heller stöd i form av 

samtal. Om initiativet till kontakt inte hade kommit från vården hade samtalen troligtvis 

aldrig blivit av, vilket detta citat illustrerar: 

Initiativet kom härifrån. Det är man ju glad för faktiskt så att, i den här situationen så 
orkar man ju inte ta tag i det där liksom, utan då är det mer överlevnadsnivå på det då. 
Initiativet kom inte från oss i den situationen och det är tur det för då hade det inte 
blivit nånting liksom… När man är i den här situationen kanske man inte orkar aktivt 
hålla på med det också…, så det var bra då, man slapp tänka på det också… 
(Närstående 7). 

En närstående ansåg att det var svårt att veta hur man själv kan ta upp saker i en stressande 

situation: 

Man är inte så bra på att ta initiativ till kontakt i den situation som uppstår. Man tycker 
synd om sig själv och man mår dåligt. Det är massa sådana andra saker som skärmar 
av att själv ta initiativ till att ta den kontakten (Närstående 8). 

Följande citat uttrycker att det även fanns en ”låt-gå”-anda där man ansåg att ett samtal inte 

kunde göra saken värre eller att det inte skulle skada: ”jag var väl lite avvaktande och så där 

men tänkte det kan väl inte skada så där” (Närstående 2) samt ”tillvaron var ju ganska 

ansträngd sedan ett tag tillbaka och jag visste inte vad det skulle leda till men jag tänkte att 

om man får en chans så varför inte?” (Närstående 6). 
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Stödsamtal gör skillnad 

Närstående kunde redan efter första samtalet känna en lättnad och tacksamhet över 

möjligheten till att få samtal. Även de som från början var mest skeptiska var glada över att de 

ändå till slut tackade ja. Det kändes lättare i hjärtat, skuldkänslor lyftes bort och oron för 

familjen släppte på slutet. Det kändes skönt att få ha pratat med någon som kände till 

patienten och som visste hur familjesituationen såg ut, särskilt där det fanns små barn i 

familjen. Närstående 7 beskriver: 

Det samtal som hade börjat kunde fortsätta på nåt sätt för hon hade träffat min fru. 
Eftersom det här drabbar hela familjen och barnen och barnen är ju så central del så 
tyckte jag att det var jätteviktigt att vara insatt i familjeförhållandena (Närstående 7). 

Detta kändes som en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat samtal och för att kunna 

fortsätta och avsluta en påbörjad process. Att samtalen blev givande och meningsfulla, väldigt 

jobbiga men välbehövliga beskrivs av en närstående:  

För varje gång jag går in igen och börjar berätta om det sista året som var så jobbigt 
så var det bara helt slut när jag kom därifrån och bara helt orkade egentligen 
ingenting… Även om jag tyckte det var skitjobbigt och har känt att nu får det vara 
nog så har jag gärna kommit tillbaka (Närstående 4). 

De närstående berättade om att det skulle ha känts svårare att prata om sin situation med 

någon som aldrig träffat patienten och att det skulle ha känts svårare att kunna gå vidare. 

Egentligen hade det ingen större betydelse vem man pratade med men det kändes bra att det 

var en oberoende och professionell person. Huvudsaken var att de kände varandra och att alla 

visste vem man pratade om. Det var också skönt att få träffa samma person både under och 

efter vårdtiden. Det var en närstående dock som hade tankar om att det skulle kännas bra att 

ha flera kontakter för att på så sätt kunna få olika infallsvinklar på de olika problem han hade 

behov av att prata om. En närstående beskriver hur viktigt det kändes att få prata med någon 

som visste vem samtalen handlade om: 
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Det är nånting som jag verkligen kan framhålla faktiskt, det här om en sån person 
som man sen kan fortsätta tala med och som har funnits med och sett den personen 
som man faktiskt talar om. Det är jätteviktigt (Närstående 4). 

Det var lätt och kändes positivt för de närstående att prata. Det kändes inbjudande och de fick 

kloka svar på olika frågor. En närstående tyckte dock inte det var lika lätt att prata då han 

kände att det var svårt att komma överens under samtalet om vilken betydelse det kunde ha att 

delta i gruppträffar.  

Samtalen upplevdes vara nödvändiga och blev en hjälp i att hantera en krisig livssituation och 

för att kunna gå vidare i livet. Närstående ansåg att stödsamtal borde vara obligatoriska och 

sågs också som en fin gratis social förmån att få komma till samtal och att få komma tillbaka 

till ett välkänt ställe oavsett hur mycket eller lite det hjälpte. Det ansågs jätteviktigt att vården 

erbjöd sin hjälp och att det är en otrolig uppgift vården har att skapa relationer. Det kändes 

viktigt att initiativet till kontakt kom från vårdgivaren, att samtalen verkligen blev av och att 

det inte får skjutas upp till någon annan dag. Detta illustreras i följande citat: 

Vården har en otrolig uppgift om det är nu så att man ska satsa på anhöriga att 
faktiskt se till att skapa relationer och erbjuda sin hjälp. Annars kan man bli väldigt 
ensam. Även om man har många omkring sig kanske inte dom har lust att prata om 
såna saker som man själv har (Närstående 4). 

Ny insikt om behov av stödsamtal 

Trots att många angav att de inte hade behov av att prata med någon kunde närstående 

bekräfta att de hade behov av samtal och sorgbearbetning och att behoven var helt 

individuella. Insikten om att behov av samtal fanns kom inte förrän efteråt och var en 

mognadsfråga i förhållande till kunskap om prognos och situation. Betydelsen och vikten av 

samtal blev uppenbar då man plötsligt förstod allvaret i situationen. Två av de närstående 

beskriver att denna insikt kom för sent: 

Det är det enda jag ångrar att jag inte fattade det där tidigare. Jag visste inte att man 
kunde få anhörigdagar så det var också en konsekvens av att jag fått samtal för sent…
Jag hade nog behövt samtal tidigare för då hade jag hunnit prata om mig själv. Nu 
blev det inte så… (Närstående 8). 
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När det är så här pass svåra patienter då vet man ju att det liksom egentligen är en 
tidsfråga mer eller mindre och då hade det vart bra att få mer kvalificerad hjälp kanske 
tidigare runt familjen och sånt… (Närstående 7). 

Det var svårt att se det egna behovet, att veta hur stort behovet var och hur mycket stöd som 

skulle behövas. Det var också svårt för de närstående att veta hur de själva skulle reagera på 

förlusten. De närstående som var mer resultat- och målinriktade hade därför svårt att se 

helheten. Sorgen pågick hela tiden men reaktionerna kom inte förrän efteråt. De behövde få 

hjälp med olika strategier och att ha någon att prata med under en svår period och att få 

kontakt med någon i ett tidigt skede. En akut situation och känslomässig börda krävde 

samtalsstöd. I början kändes behovet akut för en närstående som beskriver: ”jag kände 

verkligen press och strunt samma om det inte leder någonstans för jag behövde försöka göra 

något åt situationen. Det kändes akut på något sätt” (Närstående 6). 

Det fanns närstående som kände ett behov av att få prata men inte förrän efter vårdtiden. 

Detta exemplifieras i detta citat: ”jag hade kanske haft behov av att prata mer om mina 

känslor men jag hade inget behov då faktiskt för den jag pratade allra mest med var med min 

man” (Närstående 4). Efter att den närstående hade haft ett par samtal efter vårdtiden blev det 

till slut bara mer besvär att ta sig dit: 

Det blir till slut mer besvär, alltså jag kände mer så här jobbigt att behöva ta mig dit 
liksom… Sorgen bär man ju med sig hela tiden men jag tycker ändå att det funkar 
ganska bra nu eller det funkar mycket bättre i alla fall och jag känner mig starkare och 
allt det här samtidigt som jag fortfarande känner mig oerhört trött. Jag är jätte jätte 
trött liksom så att det var därför jag kände att nu kanske det är dags och det behöver 
ju inte betyda att man stänger forever… Det måste kännas som att det verkligen ger 
någonting (Närstående 4). 

Stödsamtal gav tid för reflektion 

Under samtalen kunde problem i situationen identifieras, avvägas och bedömas i förhållande 

till vad som behövde göras och hur bråttom det var. De närstående fick inkännande, relevanta 

och lämpliga frågor som väckte viktiga idéer och funderingar hos dem vilket exemplifieras av 

närstående 3: ”hon väckte ett antal idéer och funderingar som var viktiga. Man är så uppfylld 

av förlusten så att man tänker inte riktigt” (Närstående 3).  
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Samtalen fungerade som ett andningshål och respit. Närstående fick under samtalen tid till 

egen reflektion och att dryfta och ventilera olika saker för att kunna gå vidare. En närstående 

berättade att det framförallt var mellan samtalen som reflektionen blev som störst då hon 

kunde åka hem och fundera över olika förhållningssätt och över tankar som gav insikter om 

den egna orken och viljan: ”egentligen hade man kunnat prata med vem som helst men det 

gäller bara att ta sig tid att tänka efter att ha den här reflektionstiden och tänka vad pallar jag, 

var står jag i det här?” (Närstående 6). Reflektionerna kunde beröra existentiella frågor om 

sorg, liv och död och vad som är kvar i livet. En närstående gav uttryck för att sorgen både är 

individuell och generell och att det är svårt att veta hur man reagerar: ”det är klart man är 

ledsen men det är inte bara mörkt om man säger så” (Närstående 3). En annan närstående 

berättar: ”vad man än diskuterade om livets allvar och hur man skulle komma över sorgen har 

jag haft fantastisk glädje och nytta av…” (Närstående 5). Reflektionerna kunde också handla 

om relationer, hur relationerna mellan de efterlevande skulle komma att förändras samt om 

många funderingar inför framtiden och hur den skulle komma att se ut. 

Samtal hade ofta i början fokus på praktiska göromål men hade en tendens till att glida över 

till att handla mer om framåtriktade och känslomässiga saker och ledde till reflektion kring 

dessa ämnen. I ett fall där en av patienterna haft samtal kunde patientens attityd till den sista 

tiden i livet förändras och stärkas från en negativ inställning till en mer positiv. Den positiva 

känslan spred sig till den närstående och till övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Den 

närstående kunde känna tacksamhet över att det sista halvåret blev ett bra halvår och beskrev 

att slutfasen blev dräglig:  

Mamma var ju lite besviken på vården innan om man säger men hon var så otroligt 
nöjd med vården härifrån och sen så fick hon stöd i det mentala där också så det har 
så klart påverkat hur jag ser på hela den här grejen…. Vilket gjorde att jag hade nån 
sorts förtroende kapitalt…. (Närstående 8). 

Stödsamtal gav vägledning 

I en ansträngande och svår situation som alla närstående befunnit sig i har samtalen varit 

betydelsefulla såväl under som efter vårdtid och har gett vägledning för att situationen lättare 



!  (41)24

ska kunna hanteras och för att den närstående skulle kunna gå vidare i livet efter förlusten. 

Under vårdtid underlättades situationen inte bara för den närstående men även för deras 

patienter och övriga familjemedlemmar. 

Att hantera situationen under och efter vårdtid 

Närstående fick många individuellt anpassade tips och råd som kunde underlätta i situationen. 

I de familjer där det fanns minderåriga barn kunde det till exempel handla om boktips att läsa 

tillsammans med barnen. I andra familjer kunde det handla mer om möjligheten att få 

närståendepenning och om olika tillgängliga försäkringar. Ett exempel: 

Jag tyckte det var bra att ha nån att stämma av med just kring rent praktiska saker 
faktiskt. Hon vet var man ska vända sig och kom med mycket bra saker till exempel 
om försäkringar och hit och dit om sånt som man inte hade nån koll på (Närstående 
4). 

En familj var orolig för sonen och hur han skulle reagera efter dödsfall då familjen tidigare, 

innan sonens födelse, erfarit en svår förlust. Samtalen kunde hjälpa den närstående att hantera 

oron:  

Det kommer ändå följa med han hela livet då men det ska inte bli en begränsning i 
livet utan kanske tvärtom då liksom i bästa fall. Dödsfallet hade en sån otrolig 
inverkan på deras familj under alla år och det har inte blivit bättre egentligen. Ja, det 
är ju det man vill i möjligaste mån undvika (Närstående 7). 

Samtalen kunde också vara en hjälp i att sortera och prioritera olika saker, vad som var viktigt 

att utföra och vad som var mindre viktigt. De närstående fick uppdrag med sig hem där en 

beskriver att det var som en checklista: ”hon hade en bestämd inriktning på vad som borde 

göras…Vi hade ett väldigt konkret uppdrag…Det var i princip en checklista och det var precis 

vad som behövdes då” (Närstående 8). På så sätt blev det lättare att ta tag i saker i hemmet 

och att få olika uppgifter utförda i rätt tid. Ett av samtalen ledde fram till att patienten skrev 

ner sina önskemål om begravning vilket underlättade enormt för den närstående. För en annan 

närstående blev en princip som han kallade rostsfläcksprincipen tydlig. Han lärde sig i 

efterhand att ta hand om problem i tid, en lärdom han kommer ha med sig även i andra 

situationer. Han berättar: 
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Det är lite som när bilen börjar rosta så är det dags att lacka den direkt innan det blir 
värre. Den grejen kommer jag ha med mig lite i andra situationer både med barnen 
och jobb och överhuvudtaget. Rostsfläcksprincipen liksom (Närstående 8). 

I samtalen kunde närstående, utifrån en professionell och individuell bedömning av 

närståendes behov, också få hjälp med olika kontaktuppgifter till andra personer och instanser 

dit de kunde vända sig med olika problem. En närstående fick kontakt med en psykolog. En 

närstående kunde fortsätta sina samtal hos en präst. Ytterligare en annan fick kontakt med en 

familjeterapeut där hela familjen kunde få hjälp att prata om sina relationer sinsemellan. 

Alla närstående fick erbjudande om att delta i gruppträffar. Några tyckte det kunde vara 

väldigt bra att träffa andra som varit med om samma sak och som befinner sig i samma 

situation. Det kunde vara bra att lyssna på andra och dela erfarenheter. Andra var mer 

tveksamma till att träffas i grupp och tyckte inte om det förslaget. De kände att det räckte med 

det stöd de hade från vänner och hade inte ork till att medverka i grupp. Det skulle riva upp 

för mycket tankar och negativa saker att behöva lyssna på saker som man kanske inte ville 

höra. En närstående beskrev att det skulle bli allt för påfrestande att prata om det som var 

jobbigt och svårt: ”man skulle träffas och prata med varann om vad som var jobbigt och svårt 

och jag kände inte för att jag orkade det” (Närstående 5). 

Att kunna gå vidare 

De närstående fick också hjälp att hitta strategier och individuella förhållningssätt. Många 

samtal handlade om sociala och relationella frågor, om hur relationen till barnen förändras 

och hur rollerna och relationerna förändras i familjen. Till exempel fanns en oro över hur det 

skulle bli efter patientens bortgång där det var mest hon som tagit hand om sonen och den 

närstående mest hade tagit hand om dottern. Ett annat exempel var de funderingar som fanns 

kring patientens make som var en betydelsefull annan närstående till den närståendes barn och 

vad som händer i deras relation efter patientens bortgång. I de fall där det fanns äktenskapliga 

problem kunde samtalen hjälpa till att reda ut saker för den närstående och därigenom kunde 

långdragna skuldkänslor minska och lämna plats för annat som länge fått stå tillbaka. En 

närstående beskriver: 
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För mig var det den skillnaden att lyfta en skuldbörda men så där i direkt själva 
sorgearbetet hade det ju ingen inverkan, men indirekt hade det ju det. Den största 
betydelsen var att det var tillåtet att ha dom här kritiska tankarna om min döda 
hustru… Det var en stor lättnad i det fortsatta livet (Närstående 2). 

De närstående som deltagit i samtal och som tillhörde samma familj valde att inte berätta för 

de övriga i familjen om vad samtalen handlat om då de ansåg att det inte fanns någon 

anledning att berätta om det inte var någon som frågade. I de fall där flera familjemedlemmar 

haft samtal ville de närstående inte heller fråga vad övriga familjemedlemmar hade pratat om 

i sina samtal. Familjemedlemmarna fick ändå lättare att prata med varandra då de närstående 

fick verktyg och tips på hur svåra samtal inom familjen kan initieras. Samtalen gav mod och 

styrka för att kunna ta upp saker gentemot övrig familj, glädje och nytta av att diskutera livets 

allvar, en djup tillfredsställelse, själslig ro och frid. Samtalen var betydelsefulla då de gav 

kraft och styrka att kunna gå vidare samt underlättade för vidare samtal med övriga 

närstående. En närstående berättar: ”bara en känsla av att det blev lättare att ta upp saker som 

behövdes tas upp och att jag blev modigare liksom inför dom. Det var nog mer att jag fick 

styrka i mig” (Närstående 6). I de nya situationerna har de närstående lyckats hitta nya 

normaliteter på en nivå som kändes acceptabel. 

Diskussioner 

Metoddiskussion 

En verklighet kan enligt Graneheim och Lundman (2004) tolkas på många olika sätt och 

förståelsen är beroende av den subjektiva tolkningen. En text har alltid flera olika betydelser 

och innehåller alltid ett visst mått av tolkning. I denna uppsats har en beskrivning av texten 

skett och som sedan i sin tur tolkats till olika koder, subteman och teman. Tystnader, gester 

och känslouttryck under intervjusituationerna kan ha påverkat tolkningen av den 

underliggande meningen och därmed skapandet av koder, subteman och teman. Då tolkningen 

är subjektiv är det möjligt att en annan författare med samma textmaterial hade tolkat 

annorlunda och därmed fått ett annat resultat. Samtalsinterventionen skulle också kunna ha 

utvärderats med hjälp av mätningar av olika variabler före och efter vårdtid och/eller i 

jämförelse med en kontrollgrupp. Studier som har varit utvärderande har haft frågeformulär 
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som datainsamlingsmetod som deltagarna fyllt i vid flera tillfällen (Hudson et al., 2008) eller 

haft en kontrollgrupp att jämföra en interventionsgrupp med (Hudson et al., 2005). 

Schildmann och Higginson (2010) menar att det är utmanande att utvärdera interventioner 

inom palliativ vård delvis relaterat till generella forskningsproblem, delvis för att 

interventioner kan vara komplexa. Det är ändå viktigt att utvärdera interventioner med olika 

metoder. På den magisternivå som denna uppsats skrivs i fanns dock inte möjligheten att göra 

en utvärdering av den pariteten. Författarens metodval stöds också av Graneheim och 

Lundman (2004) som menar att kvalitativ innehållsanalys kan vara en värdefull metod att 

använda för sin första forskningsstudie.  

För att en studie ska kunna bli så tillförlitlig som möjligt behöver den värderas och diskuteras 

i relation till den procedur som till slut genererat ett resultat. Graneheim och Lundman (2004) 

föreslår begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet vilka är kopplade till den 

kvalitativa traditionen och som belyser olika aspekter på tillförlitlighet.  

Trovärdighet 

Under analysprocessen när meningsbärande enheter ska kondenseras och abstraheras finns 

alltid en risk för att en del av innehållets kärna går förlorad. För att minimera den risken och 

för att hålla sig så nära textmaterialet som möjligt har koder, subteman och teman hela tiden 

jämförts med meningsbärande enheter och kondenserad text. Ingen relevant data har 

oavsiktligt eller systematiskt exkluderats. Ingen irrelevant data har heller inkluderats. För att 

öka trovärdigheten av uppsatsen visas exempel på hur analysprocessen gått till i en tabell 

(bilaga 4). 

Två av de närstående valde att tacka ja till studien av tacksamhet över vården och som ett sätt 

att ge något tillbaka. Orsaken till att de andra närstående tackade ja är okänd. Det kan tänkas 

att de redan var positiva till att delta i olika studier och som för stunden mådde så bra att de 

orkade delta. Det kan också tänkas att de hade kvarstående behov av att få samtala om sin 

situation och att de såg denna studie som en möjlighet till det. Alla närstående var positiva i 

en sorgens tid och berättade öppenhjärtigt om sina erfarenheter. De som valde att tacka nej till 

denna studie kanske inte upplevde samtalen i interventionen lika positivt som de närstående i 
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denna studie gjorde och hade förmodligen gett helt andra berättelser i intervjusituationen som 

i sin tur hade gett ett helt annorlunda resultat. De som valde att inte delta i 

samtalsinterventionen överhuvudtaget är kanske de som har sämst förutsättningar för att orka 

samtala om sin situation men kanske är de som skulle behöva det mest. En möjlighet är också 

att dessa närstående hade ett gott socialt nätverk eller andra copingstrategier och att de därför 

inte hade behov av att delta. De närstående som deltog i denna studie intervjuades vid olika 

tidpunkter vilket också kan ha påverkat deras vilja att delta.  

Författaren hade inte träffat någon av de närstående tidigare och de visste inte mer om 

författaren än vad brevet med inbjudan till deltagande i forskningsstudie angav. Det fanns en 

naturlig nyfikenhet hos de närstående över vem författaren var och de fick alla en kort 

presentation. Detta kan ha varit något positivt då det kan vara lättare att prata med en okänd 

och oberoende person vilket kan ge en känsla av trygghet och tillit att prata öppet om 

samtalsinterventionen. Visserligen är författaren sjuksköterska inom samma vårdområde men 

för en annan vårdgivare så det fanns ingen beroendeställning mellan deltagarna, författaren 

och vårdgivaren. Intervjuerna hölls på hospiceenheten som utgjorde en neutral mark utom i ett 

fall där intervjun hölls i den närståendes hem där den närstående kanske kände sig mer trygg 

och bekväm vilket också kan ha påverkat relationen mellan de närstående och författaren. 

Tillförlitlighet 

Samtliga intervjuer inleddes med samma öppna fråga för att stimulera deltagarna till att 

berätta om sina erfarenheter. En frågeguide användes med frågor för att täcka in ett 

förutbestämt område. Samtliga frågor ställdes till alla närstående men i olika ordning vilket 

avgjordes av det som den närstående berättade och för att få en så bra följsamhet till 

berättelsen som möjligt. Även andra öppna följdfrågor ställdes under intervjuns gång för att 

följa upp berättelsen och för att bibehålla en öppenhet och lyhördhet för det som berättades. 

Vilka följdfrågor som ställts kan också ha påverkats av att författaren fått nya insikter under 

intervjusituationerna då Graneheim och Lundman (2004) menar att intervjusituationen är en 

utvecklande process. Frågeguiden var redan utarbetad innan intervjuerna startade och hade 

inte prövats i en pilotstudie. Frågorna som ställdes och ordningen på dem kan ha påverkats av 

författarens ovana att genomföra en intervjustudie eftersom detta var den första gången. 



!  (41)29

Frågorna upplevdes ändå landa väl hos deltagarna som var positiva och motiverade till att 

svara på ett så bra sätt som möjligt. 

För att öka tillförlitligheten har representativa citat använts för att belysa och illustrera 

resultatet. Analysprocessen har genomgående diskuterats vid upprepade tillfällen med 

handledare tills överenskommelse om hur data sorterats och kodats har nåtts samt att 

uppsatsen diskuterats vid uppsatsseminarium. 

Överförbarhet 

Att närstående utsätts för en livsomställning som en förlust av en patient innebär inträffar ofta 

och över hela landet och även i andra länder. Den samtalsintervention som genomförts vid 

hospiceenheten skulle väl kunna utvecklas och genomföras även vid andra enheter som 

bedriver palliativ vård där andra närstående befinner sig i samma eller liknande situation som 

deltagarna i denna studie befinner sig i. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de närstående som deltagit i en samtalsintervention inom palliativ vård 

initialt kände sig skeptiska till att delta och att stödsamtal kändes nytt och främmande. De 

närstående berättade att det kändes svårt och jobbigt att prata om svåra och smärtsamma saker 

och att det för stunden kunde vara lättast att låta bli för att istället försöka tänka på andra 

saker. Samtalen är dock nödvändiga enligt Tutu och Tutu (2014) för att det svåra inte ska bli 

ännu svårare och för att det enda sättet att komma över smärtan är att sätta ord på den, att 

möta den och känna den fullt ut. De förluster och den sorg närstående erfarit i och med en 

patients sjukdom och död var det som uppfyllde hela tillvaron varför de varken orkat eller 

prioriterat att själva söka kontakt för att kunna ta tag i sina egna behov i den situation de 

befann sig i. Närstående var så uppfyllda av förlust att de inte heller kunde tänka att de 

behövde hjälp att bryta ett mönster för att komma vidare. Många visste inte heller om 

möjligheten till att få hjälp och stöd. Hade inte erbjudande om samtal då inte kommit från 

vården hade de närstående därför blivit utan stöd. Efter samtalsinterventionen kunde 

närstående känna att behovet av samtal visst hade funnits där men att det var svårt att veta 

vilka och hur stora behoven var då de varit undanträngda. Ellifritt, Nelson och Walsh (2003) 
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menar att sörjande närstående inte heller söker hjälp förrän problem redan uppstått. Efter 

samtalen kände de sig lättade i sinnet och tacksamma för möjligheten till samtal som de fått. 

Med facit i hand upplevde närstående att samtalsstödet kom för sent. Alla närstående var i 

slutänden positiva till samtalsinterventionen och ansåg att det borde vara ett obligatoriskt 

inslag inom palliativ vård. Det som närstående ansett vara mest betydande för ett 

framgångsrikt samtal är att den som hållit samtalen varit en oberoende och professionell 

person som har utbildning, kunskap och erfarenhet att hålla samtal samt haft god kännedom 

om vem patienten var och som kände till familjeförhållandena. Närstående erfor att det var 

lätt och positivt att prata och kunde känna en lättnad efteråt. Att samtal kan kännas lättande 

och hjälpsamma styrks av Milberg och Strang (2011). De bekräftar att samtal kan ge viktig 

information och en möjlighet att uttrycka känslor i ord som ger en känsla av lättnad. De visar 

också att samtal även kan skydda mot känslor av maktlöshet och hjälplöshet inte bara under 

sjukdomstid men även efter att patienten avlidit. Denna uppsats resultat visar i likhet med 

Milberg och Strang (2011) att samtal kan underlätta att hantera en situation både på en 

praktisk och en existentiell nivå. Att erbjuda samtalsstöd eller inte kan dock vara ett delikat 

avvägande då det i Stroebes (2010) studie har visat sig att det inte är säkert att alla sörjande är 

betjänta av stödinterventioner bara för att de har förlorat någon de håller kär. Samtal kan 

tvärtom vara skadliga ur den synpunkten att de river upp negativa känslor och därmed orsakar 

ökad ångest och depression (Stroebe, 2010). För att en stödintervention ska kunna ge så bra 

stöd för närstående som möjligt menar Ellifritt et al. (2003) att det är viktigt att bedöma vilka 

närstående som har störst risk att utveckla negativa konsekvenser, vilket kräver en personal 

som är trygg och säker i sin profession men säger ingenting om vilken profession det bör 

vara. 

Resultatet visar att stödsamtalen också fungerade som en ventil där närstående fick egen tid 

för reflektion. I de samtal som ägde rum efter vårdtiden väcktes viktiga frågor och 

funderingar som fick de närstående att reflektera över existentiella frågor om liv, död, sorg 

och förlust och vad som återstår i livet efter förlusten. Dessa frågor och de känslor som 

uppstår förknippas enligt Stroebe och Shut (1999) med själva förlusten i sig. De närstående 

som reflekterade mest över dessa frågor var också de som mest nyligen, vid tidpunkten för 
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intervju, hade förlorat sin patient. Det kan vara så att dessa närstående befann sig mer åt den 

förlustorienterande fasen enligt Stroebe och Shuts (1999) pendlingsmodell.  

Att samtalen i stödinterventionen som här har studerats handlat om existentiella frågor som är 

mer förlustorienterande samtidigt som de handlat om praktiska saker, relationer och framtiden 

och hur den skulle bli som kan räknas som mer återhämtningsorienterande visar på de 

svängningar mellan förlust och återhämtning som Stroebe och Schut (1999) talar om. Dessa 

svängningar kan ske från dag till dag men Hansson och Stroebe (2007) menar att svängningar 

mellan förlust och återhämtning även sker under hela sorgprocessen under vilken det 

utforskas och upptäcks vad som har förlorats och vad som återstår i livet. Caserta och Lunds 

(2007) och Richardsons (2006) studier tillstyrker att svängningarna enligt pendlingsmodellen 

är som störst direkt efter och den närmsta tiden efter förlusten. Hansson och Stroebe (2007) i 

likhet med Richardson (2006) menar dock att både förlustorienterande och 

återhämtningsorienterande aktiviter är viktiga under hela sorgprocessen samtidigt som de 

även sker samtidigt och parallellt med varandra, att många samtidigt som de pratar om sin 

patient som gått bort och besöker graven fixar med att byta jobb eller boende. Richardson 

(2006) menar också att vissa aktiviteter ägnas mest åt i en tidig fas i sorgen och andra 

aktiviteter ägnas mest åt i ett senare skede. Att pendla fram och tillbaka kan hjälpa närstående 

att ställa in sig på förlust utan att för den skull sörja hela tiden (Richardson, 2006).  

Att de olika känslorna som framkommit under samtalen pendlar mellan de två orienteringarna 

förlust och återhämtning kan enligt Hansson och Stroebe (2007) också hanteras med 

copingmekanismerna problem- och känslofokusering. Hansson och Stroebe (2007) menar att 

ett uppenbart problemfokuserat beteende i själva verket kan vara känslofokuserat. Problem- 

och känslofokusering är olika copingmekanismer som handlar om hur stressorer kan hanteras. 

Den huvudsakliga stressoren är känslan av sorg i sig men som kan vara svår att kontrollera 

där skillnaden mellan känslor och problem i sorgen är oklar. Sorgen innefattar även många 

olika stressorer där några är föränderliga och några är det inte där både känslofokuserad 

coping och problemfokuserad coping kan vara tillbörliga (Hansson & Stroebe, 2007). 
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De närstående i denna studie kan i enlighet med Caserta och Lunds (2007) studie antas 

befinna sig mestadels i återhämtningsfasen då de varit sörjande efter förlust i snitt i 7 månader 

och har därmed lägre nivåer av sorg, depression och ensamhetskänslor. Det är också möjligt 

att intervjun i sig påverkade närstående i pendling mot återhämtningsfas då Richardson 

(2006) visar i sin studie att mötet med nya människor och att umgås med andra människor får 

människor att så småningom må bättre. Att förstå var i processen den närstående befinner sig 

kan vara en delikat uppgift då den närstående ofta inte vet själv var i processen denne befinner 

sig. Caserta och Lund (2007) menar att närstående skulle vinna på att bli mer medvetna om 

sin egna pendling för att på så sätt kunna få bättre kontroll över processen där den närstående 

kan välja att till exempel fördjupa sig i sorgen eller undvika att ta på sig uppgifter eller ansvar 

som i en period av förlustorientering skulle bli för övermäktigt. I enlighet med Folkman och 

Greer (2000) bör personal även ge stöd för att uppmuntra närstående till att acceptera hjälp 

och att inte känna negativa känslor vid tillfällen då de borde känna positiva känslor. 

Resultatet visar till sist att stödsamtal gav vägledning, dels för att de närstående skulle kunna 

hantera situationen både under och efter vårdtiden, dels för att kunna komma vidare i livet. De 

praktiska verktyg närstående fick kunde hjälpa dem att kunna komma vidare i livet, att våga 

prata om svåra saker med andra familjemedlemmar som i sin tur gjorde att situationen 

förbättrades i familjen, att det blev lättare att släppa tankarna på den svåra förlusten, att släppa 

skuldkänslor och kunna lämna dem bakom sig och därmed pendla över från 

förlustorienterande fas till att få plats för andra tankar och aktiviteter som mer tillhör den 

återhämtande fasen och därmed minska känslor av stress och ångest. 

Kliniska implikationer 

Samtalsinterventionen har resulterat i en positiv utgång med nöjda närstående som känner att 

de fått adekvat hjälp och stöd. Det kräver dock stort engagemang och tålamod från hälso- och 

sjukvårdspersonal att erbjuda stödsamtal trots att närstående upprepade gånger tackar nej. 

Implikationen är att det är hälso- och sjukvårdspersonalen som bjuder in till samtal till en 

angiven bokad tid men med möjlighet för den närstående att avboka om tiden inte skulle 

passa. Stöd i form av en variation av muntlig och skriftlig information om vilken hjälp som 

finns att få i tidigt skede och vilken hjälp och stöd som finns att tillgå när patienten bli sämre 
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och behoven ökar bör initieras i samband med att närstående formellt påbörjar sin vårdarroll. 

Hälso- och sjukvårdspersonal bör också uppmuntra närstående till att acceptera hjälp och att 

de inte ska behöva känna negativa känslor vid tillfällen då de borde känna positiva känslor. 

Innan stöd erbjuds bör också en riskbedömning göras om den närstående kan vara betjänt av 

en intervention eller inte. 

Förslag till fortsatt forskning 

Det är viktigt att fortsätta utvärdera samtalet som stödintervention inom palliativ vård till 

exempel genom att utvärdera med mätbara verktyg till exempel enkäter där närstående får 

svara på olika frågor vid olika tidpunkter om vilken betydelse stödsamtal haft under vårdtid 

men också efter vårdtid för att på så sätt kunna förbättra och utveckla stödet för närstående. 

Att utveckla stödinterventioner som inriktar sig på att medvetandegöra sorgprocessen för den 

närstående skulle kunna bidra till att denne kan göra mer medvetna val hur de vill välja att 

pendla mellan de förlustorienterande och återhämtningsorienterande polerna i 

pendlingsmodellen. Det skulle kunna göras med en longitudinell studie där närstående i sorg 

följs först under pågående vårdtid och sedan över en längre tid efter vårdtid. Mer forskning 

skulle också behövas för att bättre kunna förstå hur pendlingarna fungerar. Om pendlingarna 

blir bättre kartlagda skulle närstående kunna fångas upp i en optimal pendlingsfas där de 

lättast skulle kunna tillgodogöra sig stödinterventioner. Därmed skulle kanske 

stödinterventioner även få en mer positiv effekt när det gäller närståendes känslor av ångest 

och depression. 

Konklusion 

Närstående kan behöva stöd trots att de upprepade gånger tackar nej då de initialt anser att 

behovet inte finns. Närstående i denna studie ansåg att stödsamtal borde vara obligatoriskt för 

alla. Vårdpersonal behöver vara mer enträgen och fortsätta att erbjuda stödsamtal och se till 

att de verkligen blir av. Innan samtal erbjuds kan det vara av betydelse att känna till 

sorgeprocessen, att närstående pendlar mellan förlust och återhämtning i sina känslor samt ha 

en förståelse för var i processen den närstående befinner sig för att utfallet för samtalet ska bli 

så bra som möjligt. Stödsamtal måste därför också ses som en resurs och inte ett krav.  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Bilaga 1. Deltagartabell

Deltagartabell
Närstående Antal

Totalt antal 8

Kön Män 6

Kvinnor 2

Ålder < 40 1

40-59 4

>60 3

Relation Sambo/make/maka 6

Son/dotter 2

Sysselsättning Anställd 6

Pensionär 2

Antal samtal gemensamt med 
patient under vårdtid

0 4

1 1

2 1

3 1

Okänt 1

Antal samtal enskilt under vårdtid 0 6

2 1

3 1

Antal samtal gemensamt med 
andra närstående efter vårdtid

0 7

1 1

Antal samtal enskilt efter vårdtid 0 1

1 3

2 1

5 1

Okänt 2

Som haft samtalskontakt före 
interventionen

3

Som fortsatt hos annan 
samtalskontakt efter interventionen

2

Patients sjukdom Cancer 7



ALS 1

Patients sjukdomsperiod 1-6 månader 2

7-12 månader 6

Förfluten tid mellan patientens död 
och intervjusituation

1-5 månader 3

6-11 månader 4

12 månader eller mer 1

Närstående Antal



Bilaga 2. Inbjudan till deltagande i forskningsstudie 

Inbjudan till deltagande i forskningsstudie  

Du har deltagit i samtal med sjuksköterska vid Ersta sjukhus i samband med att Du 
haft en svårt sjuk närstående. Syftet med denna studie är att undersöka vilken 

betydelse dessa samtal har i palliativ vård.  

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Det är jag, Anneli Jedholt som 
kommer att intervjua. Intervjun är som ett vanligt samtal under ca en timmes tid. Det som 
sägs kommer vara och förbli helt anonymt . För att lättare kunna hantera information och 
underlätta för bearbetningen av det som sägs kommer samtalet att spelas in och sedan 
ordagrant skrivas ut på papper. Allt material som samlas in kommer förvaras inlåst och på ett 
sätt så att endast de undertecknade har tillgång till materialet. Resultaten av studien kommer 
att sammanställas i en uppsats samt i en artikel på ett sätt så att det inte går att identifiera Dig 
eller Din närstående som enskilda personer. När uppsatsen är klar kommer allt insamlat 
material att förstöras. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som 
elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek 

Ditt deltagande i denna undersökning är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 
medverkan utan någon som helst förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta 
någon av nedanstående personer. 

Ett etiskt tillstånd att genomföra undersökningen finns från Stockholms Etiska 
Prövningsnämnd i Stockholm. 

Jag, Anneli Jedholt, kommer att kontakta dig per telefon om ca en vecka för att fråga om Du 
vill delta och i så fall överenskomma om tid och plast för en intervju. 

Vänliga hälsningar 

Anneli Jedholt , leg sjuksköterska., fil kand Anette Henriksson, leg. Sjuksköterska., Med.dr. 
Anneli.jedholt@brommageriatriken.se anette.henriksson@esh.se 
Tel. 070 – 353 43 87  076 – 720 85 42 

mailto:anneli.jedholt@brommageriatriken.se


Bilaga 3. Frågeguide 

Huvudfråga: 

Berätta om samtalen du haft i samband med att din närstående var sjuk! 

Följdfrågor: 

Vilken betydelse har samtalen haft under vårdtiden? 

Vilken betydelse har samtalen haft efter vårdtiden? 

Berätta om samtalen kunnat påverka hur sjukdomssituationen hanterats. I så fall hur? 

Vad har samtalen kunnat handla om? 

Var det någon skillnad på innehållet i samtalen beroende på om samtalen var enskilda eller 

gemensamma? I så fall på vilket sätt? 

Hur har samtalen påverkat relationen och samtalen med varandra hemma? 

Vad har du kunnat ta med dig från samtalen? 

Vilka förväntningar fanns innan samtalen? 

Hur kändes det efter samtalen? 

Hur tror du det hade vart utan samtal? 



Bilaga 4. Analystabell

Analystabell
Meningsbärande 
enhet

Kondenserad text Kod Subtema Tema

Det säger väl sunda 
förnuftet att om 
man har det svårt 
och sorgligt kan det 
kännas bra att prata 
med någon men det 
kan aldrig göra så 
stor skillnad för 
sorgen och 
problemen är så 
stora så det går ju 
inte att lindra 
mycket genom att 
sitta och snacka, 
men lite grann. Det 
känns skönt att 
berätta om saker 
och ting.

Samtal kan kännas 
bra i svåra 
situationer men kan 
aldrig göra 
underverk eller så 
stor skillnad då 
sorgen är för stor.

Samtal kan kännas 
bra men inte 
tillräckligt

Närståendes 
inställning till 
stödsamtal



Sorgreaktioner och 
sorgbearbetning är 
något som har 
kommit efteråt fast 
jag tror samtidigt att 
det här pågår hela 
tiden. Det är 
ingenting som man 
liksom skjuter upp 
utan den är ju där 
hela tiden. Men sen 
så det är klart att jag 
har ju naturligtvis 
beskrivit olika 
reaktioner för henne 
och så och det är väl 
en del i 
bearbetningen också 
fast jag kanske inte 
har sett det så därför 
att jag är så här 
resultatinriktad som 
person, så. Vill ju 
gärna se ett mål och 
liksom hur man ska 
kunna lösa det här 
och så, så att och 
det är mycket 
möjligt att jag inte 
har sett helheten 
men det, och det är 
därför jag menar att 
det är bra o gå prata 
med nån oavsett och 
då kanske man 
ändå, man kanske 
dryftar mer 
praktiska saker och 
så men att det 
kommer ut 
någonting av det 
ändå för man har 
behov utav o prata.

Sorgreaktioner och 
sorgbearbetning har 
kommit efteråt men 
håller samtidigt på 
hela tiden. Det är 
ingenting man 
skjuter upp. Har 
beskrivit olika 
reaktioner under 
samtalen som en del 
i bearbetningen fast 
har inte sett det på 
det sättet. En mer 
resultatinriktad 
person vill se ett 
mål och en lösning 
och har därför inte 
sett helheten. Därför 
bra att prata med 
någon. Om man 
dryftar mer 
praktiska saker 
kommer det ut 
något av det ändå 
för man har behov 
av att prata.

Sorgen pågår hela 
tiden och kan inte 
skjutas upp. 
Reaktionerna 
kommer dock inte 
förrän efteråt. 
Därför finns ett 
behov av att prata 
då det är svårt att 
själv se helheten.

Ny insikt om behov 
av stödsamtal

Närståendes 
inställning till 
stödsamtal

Den första tiden var 
en konstig lättnad. 
Det hade fyllt ut 
hela tillvaron och de 
sista veckorna var 
ganska svåra så det 
var skönt att det tog 
slut då. Men sen 
kom andra tankar 
in… Men det känns 
okej. Det är klart 
man är ledsen men 
det är inte bara 
mörkt om man 
säger så.

Samtalen har 
handlat om 
reflektioner över 
sorgreaktioner och 
sorgbearbetning

Stödsamtal gav tid 
för reflektion

Meningsbärande 
enhet

Kondenserad text Kod Subtema Tema



Det kändes bra att 
få prata och så 
väckte hon ett antal 
idéer och 
funderingar som var 
viktiga. Jag tror inte 
jag hade kommit så 
långt i tankarna. 
Man är så uppfylld 
av förlusten så man 
tänker inte riktigt.

Förlust gör att 
tankarna blockeras 
för andra viktiga 
idéer och 
funderingar

Stödsamtal gav tid 
för reflektion

Första gången vi 
träffades hade vi 
väldigt konkret 
uppdrag… och ett 
konkret samtal där 
det fanns en 
bestämd uppfattning 
om hur olika saker 
borde göras och vi 
gjorde precis så… 
….det var princip 
en checklista. Ta det 
imorrn, berätta det 
då, se till att han får 
träffa patienten 
inom några dagar 
när det har smält 
och sen så, ja det 
var mer som en 
checklist och det 
var precis vad som 
behövdes då.

En bestämd 
uppfattning om hur 
och vad för något 
som måste göras 
blev till en 
välbehövlig 
checklista.

Praktiska tips och 
råd för hur 
situationen kunde 
hanteras

Att hantera 
situationen under 
och efter vårdtid

Stödsamtal gav 
vägledning

Vi hade en del 
äktenskapliga 
problem så för mig 
var den största 
betydelsen att det 
var tillåtet att ha 
kritiska tankar. Det 
blev en stor lättnad 
eftersom man var 
full av dåligt 
samvete.

Samtalen lyfte en 
skuldbörda

Att kunna gå vidare Stödsamtal gav 
vägledning

Meningsbärande 
enhet

Kondenserad text Kod Subtema Tema


