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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Att inkludera närstående är en viktig del inom palliativ vård.  

SYFTE: Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning närstående till patienter som 

vårdas på en specialiserad palliativ enhet önskar vara delaktiga i omvårdnadsmoment. Vidare 

avsågs att undersöka i vilken utsträckning närstående vill bli informerade om vården, om de 

får tillräckligt stöd för att möjliggöra delaktighet samt om det finns några skillnader 

beträffande vilka omvårdnadsmoment barn och make/maka vill vara delaktiga i. 

METOD: Teorierna ”Delaktighet i ljuset – delaktighet i mörkret” och ”Känsla Av 

SAMmanhang” (KASAM) används som teoretiska referensramar. En enkät där deltagarna 

fick gradera påståenden om delaktighet, information och stöd samt ett fält för övriga 

synpunkter användes för undersökningen. 

RESULTAT: Närstående ansåg att delaktighet vid måltider var viktigt. Att delta i 

omhändertagandet av sin anhörigs kropp efter döden önskades i högre grad av make/maka än 

barn till den som vårdades, men var av samtliga mycket lågt värderat. Att få information om 

vården, förändringar i tillståndet samt den medicinska behandlingen värderades högt, likaså 

att delta i brytpunktssamtal. Närstående fick tillräckligt med stöd för att ha förutsättning att 

delta i vården, även tillräckligt med stöd och tröst efter att deras anhörig avlidit. 

SLUTSATS: Att delta vid måltider värderades högt, förutsättningar för normala 

måltidssituationer bör därför ges. Intresset för att delta vid omhändertagandet av kroppen efter 

att döden inträffat rapporterades som litet. Vårdpersonal bör därför lägga större vikt vid att ge 

förutsättningar för närvarande och delaktighet efter att döden inträffat eftersom att det kan 

underlätta sorgearbetet. 

Nyckelord: Palliativ vård, delaktighet, närstående, information, stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

BACKGROUND: To include relatives is an important part of palliative care. 

AIM: The aim of the study is to identify in what way close relatives to patients treated in 

specialized palliative units wish to participate in provided health care. Furthermore, the 

intention was to investigate to what extent close relatives wants to be informed about the 

patient’s health status, if close relatives receives enough support to participate in the care and 

if there’s any differences regarding in what way close relatives wants to participate, 

depending on if their relation to the patient was stated as child or spouse. 

METHOD: The theories ”Involvement in the light – involvement in the dark” and  ”Sense of 

coherence” was being used as theoretical frames of reference. A questionnaire in which the 

participants was asked to answer questions about participation, information and support, an 

additional  field for comments was used to conduct the survey. 

RESULTS: Close relatives considered it important to take part during meals. Spouses to 

patients reported a higher interest than children to participate in taking care of the person’s 

body after death, but the interest was in general very low. To receive information about care, 

changes in the patient’s health status and medical treatment was highly rated, as well as 

participating in break point interlocutions about the direction of the aim of the care. Close 

relatives received enough support to take part in the care that was provided. They also 

received enough support and comfort after the patient had died. 

CONCLUSION: To take part during meals was highly valued, therefore close relatives and 

the patient should be given opportunities to have normal meal situations together. The interest 

to participate in taking care of the body after the patient had died was reported low. Health 

care staff should optimize the opportunities for being present and participate after the patient 

have passed away since it can have a positive effect on mourning. 

 

Keywords: Palliative care, involvement, relatives, information, support 
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BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

Enligt World Health Organization (WHO) är syftet med palliativ vård att förbättra 

livskvalitén för patienter och närstående som ställs inför livshotande sjukdomstillstånd. 

Palliativ vård innebär att patienten genom omvårdnad och medicinsk behandling i möjligaste 

mån skall vara fri från smärta och andra besvärande fysiska symtom utan att 

sjukdomsförloppet påskyndas eller fördröjs. 

 

En enhet i Sverige där palliativ vård bedrivs är hospice (en specialiserad palliativ enhet) 

(Fridegren & Lyckander, 2013). Inom hospicefilosofin ses döendet som en naturlig händelse 

och som en tid för avstämning av livet i helhet. Hänsyn visas till den sjukes behov av 

värdighet och bekvämlighet även i livets slutskede. Att erbjuda närstående kontinuerligt stöd 

är betydelsefullt inom hospicefilosofin (Sykes, 1994). 

 

Närståendestöd 

Närståendestöd beskrivs i WHO:s definition av palliativ vård (WHO, 2014). Där uppges att 

närstående, de personer som den vårdade anser sig ha en nära relation till (SOS 2004), skall 

erbjudas stöd under sjukdomstiden och i sorgeprocessen. Enligt Socialstyrelsen (2013a) 

innebär det bland annat att närstående skall ges möjlighet att delta i patientens vård. Det är av 

stor vikt att lyssna på och tillgodose närståendes synpunkter och önskemål vid utredning, 

behovsbedömning samt utförande av insatser (SOS 2013:3). 

 

Närstående känner ofta den sjuke väl och bör ses som en tillgång i omvårdnaden (Fridegren & 

Lyckander, 2013). Närståendes stöd till den svårt sjuke är oersättligt. Vad som utgör stöd är 

individuellt och beroende av situationen. Finfgeld- Connett (2005) definierar begreppet som 

en mellanmänsklig process som fokuserar på mottagarens behov. Att ge stöd åt närstående 

innebär att man indirekt förstärker stödet till patienten. Vårdpersonal arbetar stödfokuserat 

mot både patient och närstående för att bibehålla och främja relationen dem emellan (Lislerud 

Smebye, 2005; Andershed, Håkanson & Ternestedt, 2013). 
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Delaktighet 

Närståendes delaktighet i vården jämnar ut maktnivåerna mellan vårdgivare och patient (SOS 

2013:3). Det har visats att närstående uppskattar möjligheten att vara delaktiga i vården av sin 

svårt sjuke anhörig, men även att de kan uppleva outtalad förväntan från vårdpersonal att 

agera vårdgivare i högre grad än närstående (Neergaard, Olesen, Jensen & Sondergaard, 

2008). Detta blev extra tydligt när närstående själva var hälso- och sjukvårdspersonal. 

Milberg och medarbetare (2011) visar i sin studie att närstående önskar vara delaktiga i olika 

stor utsträckning och inom olika områden. Det är viktigt att vårdpersonalen finns till hands 

som stöd när vårdsituationerer känns obekväma. 

 

Att inkludera närstående i vården av den svårt sjuke har visat sig öka deras kapacitet för att 

hantera situationen (Milberg & Strang, 2004). Samarbetet skall dock ske på närståendes 

villkor och i den utsträckning de själva vill och kan delta. Om närstående belastas med alltför 

tunga vårdinsatser kan det leda till att upplevelsen av hanterbarhet försämras (Andershed, 

Håkansson & Ternestedt, 2013). 

 

Parker Oliver och medarbetare (2014) beskriver i sin studie vikten av att inkludera närstående 

i vården på Hospice. Närstående till patienter som vårdas i en palliativ fas önskar en högre 

grad av delaktighet, samt mer information för att få förutsättningar att delta i vården 

 (Andershed & Ternestedt, 2000). 

 

Information 

Studier visar att information har en betydande roll i närståendes delaktighet i, och 

tillfredställelse av, vården (Andershed & Ternestedt, 1998; Rhodes, Mitchell, Miller, Connor 

& Teno, 2008; Andershed, 2005). Närstående som hålls välinformerade är nöjda med vården i 

högre utsträckning än andra. Information ses som förutsättning för delaktighet, och ger 

närstående ökad förståelse för vilka omvårdnadsmoment de har möjlighet att delta i. 

Information och kommunikation är av extra stor vikt för närstående inom palliativ vård 

eftersom det kan förbereda dem inför händelsen då döden inträffar. Det kan göra situationen 

lättare att hantera (Andershed & Ternestedt, 1998).  
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Närstående och döden 

Stöd och information om döden genom öppna samtal ger närstående möjlighet att förbereda 

sig inför att deras anhörig skall dö (Andershed et al., 2013). Att låta närstående delta i 

omvårdnaden av den dödes kropp kan mildra den ofta upplevda rädslan vid döendet 

(Anttonen, Nikkonen, & Kvist, 2011). Det är viktigt att få gott om tid och stöd vid avskedet. 

Att vara närvarande efter att döden inträffat och se den dödes kropp kan hjälpa närstående att 

bearbeta sorgen (Fridegren & Lyckander, 2013).  

 

Den sorgeprocess som genomgås i samband med döden är oftast den som upplevs som mest 

krävande av sorgeprocesser. Den innefattar flera olika faser av bearbetning för att till slut nå 

en acceptans av förlusten, vilket tar lång tid. Om alla sorgens faser inte genomgås och 

sorgeprocessen lämnas ofullständigt bearbetad kan det leda till förlängd och komplicerad sorg 

(Curry & Stone, 1991). 

 

Studiens teoretiska referensramar 

Den teori som används för att förankra denna studie i ett vårdvetenskapligt kontext är 

”Delaktighet i ljuset – delaktighet i mörkret” av Andershed & Ternestedt (1998). Teorin 

utgörs av begrepp och metaforer som bygger på två huvudantaganden: ”delaktighet i ljuset” 

som beskriver vilka faktorer som bidrar till ökad livskvalitet och meningsfullhet i livets 

slutskede för patienten och dennes närstående, ”delaktighet i mörkret” beskriver vilka faktorer 

som gör att närstående exkluderas från den professionella vården, vilket försvårar patientens 

och närståendes förmåga att hantera den svåra situation de befinner sig i. 

 

”Delaktighet i ljuset” poängterar vikten av att vårdpersonal inkluderar närstående i vården. 

Detta har stor betydelse för att både patient och närstående skall uppleva vården som 

meningsfull och få hög Känsla Av SAMmanhang (KASAM). Meningsfull och god vård i 

livets slutskede, där personalen inkluderar anhöriga och uppmuntrar dem till delaktighet i den 

utsträckning de själva önskar, kan förstärka patient och närståendes livskvalitet (Andershed et 

al., 2013).  

 

Information till närstående är förutsättning för ”delaktighet i ljuset”. Det möjliggör 

delaktighet i den utsträckning de närstående själva önskar. Information ger en ökad 

medvetenhet i situationen vilket kan minska stress hos de närstående. Det kan också bidra till 
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en ökad kommunikation och öppenhet närstående emellan, vilket för dem närmare varandra 

(Andershed & Ternestedt, 1998). 

 

Delaktighet i mörkret innebär att närstående deltar i den informella vården, men blir uteslutna 

från den professionella vården. De uppmuntras inte till delaktighet och det uppstår inget 

samarbete mellan vårdpersonal och närstående (Andershed et al., 2013). Vårdpersonalens 

attityd har betydelse för närståendes upplevelse av vården; bristande information och 

delaktighet gör att närstående upplever att de ”famlar i mörkret”. ”Delaktighet i mörkret” 

försämrar närståendes självsäkerhet och därmed förmågan att ge stöd åt den sjuke. Det kan 

även göra att närstående tar färre initiativ till kommunikation med vårdpersonalen (Andershed 

& Ternestedt, 2000).  

 

Begreppen att veta, att vara och att göra är centrala för teorin. Att veta innebär att både 

närstående och den som är sjuk söker kunskap och information om sjukdomen och den 

situation de befinner sig i. Kunskap är viktigt för närståendes förmåga att hantera situationen. 

Att vara, handlar om psykosocialt stöd, att den sjuke och närstående skall ges möjlighet att 

vara tillsammans, och att få existentiella behov tillgodosedda. Görandet beskriver aktiviteter 

som den som vårdas utför eller numera får hjälp att utföra, av vårdpersonal eller närstående 

(Andershed et al, 2013). 

 

Antonovskys (1987) teori om KASAM är en faktor som påverkar upplevelsen av ”delaktighet 

i ljuset” och ”delaktighet i mörkret”. Även denna teori kommer därför att användas för att 

förankra studien i dess vårdvetenskapliga kontext. KASAM består enligt teorin av tre 

komponenter; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Delaktighet ger närstående 

möjlighet att känna meningsfullhet, att man är ett stöd och bidrar med någonting positivt. 

Även upplevelser och aktiviteter som närstående värderar bidrar till meningsfullhet. Att 

uppleva meningsfullhet gör svåra situationer lättare att hantera. Vid svåra händelser har man 

genom stark KASAM en förstärkt förmåga att hantera och se meningsfullhet i situationen. 

Närstående till personer som drabbas av svår sjukdom kan känna orättvisa och obegriplighet. 

 Känslan av obegriplighet förvärras av bristande information från vårdpersonalen. Faktorer 

som ökar närståendes förmåga att se begriplighet i sådana situationer är bland annat tydlig 

information och kunskap (Antonovsky, 1987).  
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Problemformulering 

Det finns mycket forskning inom området närstående och delaktighet i vården av svårt sjuka 

patienter, däremot finns det begränsat med studier som beskriver på vilket sätt närstående 

önskar vara delaktiga. I en tidigare studie utförd på en specialiserad palliativ enhet tillfrågades 

närstående om sin uppfattning av delaktighet i vården. Resultatet visade att delaktigheten kan 

förbättras samt att närstående önskar mer information för att ges förutsättning att delta i 

vården (Tholander & Lundh, 2013). Det är därför av intresse att undersöka på vilket sätt 

närstående vill vara delaktiga i den palliativa vården av patienter på föreliggande enhet samt 

vilken information de efterfrågar. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning närstående till patienter som 

vårdas på en palliativ enhet önskar vara delaktiga i omvårdnadsmoment. Vidare avses att 

undersöka vad närstående vill bli informerade om angående vården, om närstående får 

tillräckligt stöd för att möjliggöra delaktighet samt om det finns några skillnader beträffande 

vilka omvårdnadsmoment barn och make/maka till den som vårdas vill vara delaktiga i.  

 

Frågeställningar 

Vilka omvårdnadsmoment vill närstående till patienter på en palliativ enhet vara delaktiga i? 

Vad vill närstående till patienter på en palliativ enhet ha information om? 

Uppfattar närstående till patienter på en palliativ enhet att de får tillräckligt med stöd av 

personalen för förutsättning till delaktighet? 

Vilka skillnader finns beträffande vilka omvårdnadsmoment make/maka och barn till den som 

vårdas vill vara delaktiga i? 

METOD 

Forskningsdesign 

Undersökningen utfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med en deskriptiv design 

eftersom ett generaliserbart resultat, med möjlighet att ur en mindre grupp dra slutsatser för en 

större population eftersträvades (Eliasson, 2006). Enkäten innehöll en öppen fråga som 

analyserades kvalitativt. Den kvantitativa designen valdes med ämnet i åtanke, då det anses 

vara ett känsligt område. Det kan upplevas lättare att svara på känsliga frågor via enkät 
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eftersom det inte innebär ett personligt möte. Enkätstudier ger även deltagarna högre 

anonymitet än intervjustudier (Ejlertsson, 1996). 

 

Urval 

I studien tillämpades ett retrospektivt konsekutivt urval. Undersökningsgruppen var 

närstående till patienter som avlidit på en specialiserad palliativ enhet i Mellansverige. 

Inklusionskriterier för deltagande: Att vara angiven som närmast anhörig i journalsystemet på 

den specialiserade palliativa enheten, de närstående skulle ha varit med om den palliativa 

vården för minst tre månader sedan och inom de senaste tolv månaderna. Tidsramen valdes 

med respekt för närståendes sorgearbete de tre första månaderna efter dödsfallet, samt att mer 

än tolv månader senare inte behöva bli påmind om händelsen efter att ha gått vidare i livet. 

Risken att senare än tolv månader efteråt inte minnas vårdperioden i lika stor utsträckning 

fanns också i åtanke.  Exklusionskriterier för deltagande var personer under 18 år. Möjliga 

deltagare för studien var 81 personer. Icke inkluderade i studien var 36 personer vars 

hemadress ej gick att hitta (15 personer), de som tidigare tillfrågats om deltagande i en 

intervjustudie som genomfördes på samma palliativa enhet och inom samma tidsperiod av 

andra sjuksköterskestudenter (20 personer), samt de som inte var skrivna på en adress i 

Sverige (1 person). Enkäten skickades ut till totalt 81 personer. Av dessa valde 33 personer att 

inte skicka tillbaka enkäten, se tabell 1. 

 

Tabell 1: Urval och bortfall för studien. 

 Antal personer 

Urval 81 

Bortfall 33 

Antal svar  48 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Författarna till studien utformade en enkät med vad som ansågs vara relevanta påståenden. 

 Enkäten handlade om delaktighet, information och stöd och omfattade nio frågor, varav fyra 

om delaktighet, tre om information och två om stöd (se bilaga 2). Deltagarna presenterades 

olika påståenden om delaktighet och information och ombads sedan ange hur väl påståendet 

stämde överens med deras uppfattning, genom att sätta ett kryss på en linje där längst till 
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vänster på linjen hade påståendet ”instämmer inte alls” och längst till höger ”instämmer helt”. 

Denna metod valdes ut för att underlätta graderingen för deltagarna. Svaren mättes med linjal 

och graderades till siffror mellan 0-10 med en decimal. Genom en öppen fråga gavs 

respondenterna också möjlighet att lämna övriga synpunkter. 

 

Tillvägagångssätt 

Enkäten skickades ut tillsammans med ett informationsbrev som också var framtaget av 

författarna till studien. Mottagarna av materialet var närstående till patienter som vårdats på 

den specialiserade palliativa enheten under perioden oktober 2013 – juni 2014. Materialet 

skickades ut via post tillsammans med ett frankerat svarskurvert.  Enheten kontaktades för 

hjälp med adressuppgifter. Närståendes adresser hämtades ur en pärm på enheten. I de fall 

adress inte fanns angiven söktes den om möjligt upp via internetsidorna www.eniro.se och 

www.hitta.se. Enkäten ombads återsändas i svarskuvertet adresserat till den palliativa enheten 

inom tio dagar om mottagaren av enkäten valde att delta i undersökningen.  

 

Bearbetning och analys 

Insamlad data sammanställdes i dataanalysprogrammet SPSS. Påståendena i enkäten var 

utformade utifrån ordinalskala, men när påståendena mättes med linjal omformades de till 

kvotskala. Resultatet redovisades med hjälp av deskriptiv statistik. 

 

Tre fjärdedelar av alla som dör på hospiceavdelningar i Sverige är över 75 år (Andershed et. 

al 2013). Med detta som bakgrund drogs slutsatsen att barn och make/maka skulle utgöra de 

två största grupperna av närstående, och därför valdes att göra en analys av skillnader 

angående önskan om delaktighet vid omvårdnadsmoment mellan de två grupperna. Analysen 

utfördes med oberoende t-test. Signifikansnivån valdes till 0.05. 

 

Svaren i de öppna frågorna analyserades, och det som ansågs relevant för att besvara 

föreliggande studies frågeställningar valdes ut och redovisades i resultatdelen.  

 

Etiska överväganden 

Insamlat material behandlades enligt personuppgiftslagen (CODEX, 2013). Materialet 

behandlades konfidentiellt och deltagarna blev informerade om att deltagande var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta studien. Enkäten skickades inte ut till de som haft en 
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närstående som avlidit på den specialiserade palliativa enheten för mindre än tre månader 

sedan med hänsyn till sorgeprocessen. Den skickades inte heller ut till dem där det gått över 

tolv månader sedan dödsfallet av anledning att inte behöva bli påmind om händelsen i de fall 

man gått vidare i livet.   

 

Enkäten behandlade grad av delaktighet i vården, vad de tillfrågade ville ha information om 

under vårdperioden samt hur de uppfattade stödet och trösten från personalen. Således var 

frågorna inte av känslig karaktär, och risken för att orsaka skada bedömdes som liten. Att 

fråga anhöriga om deras upplevelse av vården visar att deras åsikter är värdefulla och att 

förbättring av verksamheten eftersträvas, därför kan frågorna upplevas positiva för de 

anhöriga. 

 

Studier som genomförs under högskoleutbildning på grundnivå ingår ej i “Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor”. Denna studie krävde därför inte någon 

granskning av en etikprövningsnämnd (SFS 2003:460). 

 

RESULTAT 

 
Enkäten återsändes till den palliativa enheten av 48 personer, 29 kvinnor och 17 män vilket 

gav en svarsfrekvens på 56%. Respondenterna var mellan 37 och 79 år, och den vanligaste 

relationen till den som vårdades var make/maka (23 st), barn (13 st), syskon (6 st), förälder (3 

st) och annan (4 st). I en enkät var relation till den vårdade angiven som både”make/maka” 

och ”barn”, och får därmed anses vara ogiltigt ifylld. 

Närståendes önskan om delaktighet i omvårdnaden 

Av de olika omvårdnadsmoment respondenterna värderade i enkäten ansåg de att delaktighet 

vid måltider var viktigast. Det fanns ett visst intresse för att få hjälpa till vid moment som 

sjukgymnastik/fysisk aktivitet och personlig hygien. Intresset för möjligheten att få delta vid 

omhändertagande av kroppen efter döden rapporterades som mycket lågt. Resultatet för de 

närståendes önskemål om delaktighet vid specifika omvårdnadsmoment presenteras i tabell 2. 

Under den öppna frågan om övriga synpunkter uppgav en respondent att hen tog med sin 

anhörigs favoritmat och åt tillsammans med sin närstående, för att uppmuntra till att äta. En 

respondent uttryckte önskan om att hela familjen skulle ges möjlighet att äta tillsammans med  
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Tabell 2: Närståendes önskan om delaktighet vid omvårdnadsmoment 

Påstående Svar  Bortfall Medelvärde  SD Median  Min-max 
 

Det var viktigt för 
mig at få hjälpa min 
anhörig/vän vid 
måltider 
 

42 6 6.55 3.21 7.75 0-10 

Det var viktigt för 
mig att få hjälpa min 
anhörig/vän med 
den personliga 
hygienen 
 

42 6 4.55 3.75 3.45 0-10 

Det var viktigt för 
mig att få hjälpa min 
anhörig/vän vid 
sjukgymnastik/fysisk 
aktivitet 
 

40 8 4.42 3.75 5.0 0-10 

Jag ville delta i 
omhändertagandet 
av min 
anhörig/väns 
kropp när denne 
avlidit, såsom att 
tvätta och klä 

46 2 1.65 2.90 0.5 0-10 
 

 

sin anhörig. En annan respondent uttryckte uppskattning för möjligheten att kunna dricka ett 

glas vin tillsammans med sin anhörig utan att det kändes annorlunda, ”precis som om det vore 

hemma”.   

Det framgick från den öppna frågan att en av de närstående hade efterfrågat sjukgymnastik, 

och gärna varit delaktig i det, men upplevt att sjukgymnastik inte fanns tillgängligt. 

Närståendes önskan om information 

De närstående ville i hög grad bli informerade om vården av patienten. Att bli informerad om 

alla förändringar i sin anhörigs/väns tillstånd samt att få information om den medicinska 

behandlingen värderades högt. Att få delta i brytpunktssamtal var också viktigt för närstående, 

se tabell 3. 
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Tabell 3: Närståendes önskan om information från vårdpersonalen 

Påstående Svar Bortfall Medelvärde SD Median Min-
max 

Jag ville delta i 
brytpunktssamtal 
innan min 
anhörig/vän kom 
till Hospice  
 

44 4 8.33 2.54 9.60 0-10 

Jag ville att 
personalen höll 
mig informerad 
om alla 
förändringar i 
min anhörig/väns 
hälsotillstånd 
 

46 2 9.55 0.75 9.75 6.1-
10 

Jag ville ha så 
mycket 
information som 
möjligt om min 
anhörig/väns 
medicinska 
behandling 

46 2 9.30 1.24 9.75 4.8-
10 

 

Fyra av sex respondenter som lämnat kommentarer om information var positivt inställda. 

Närstående uppfattade att de fick bra information om innebörden av vård i livets slutskede. En 

respondent skrev: 

”De gånger jag var på besök och träffade personalen fick jag veta det jag ville, de berättade 

om utvecklingen av sjukdomen, medicinering matlust, humörsvängningar.” 

En respondent beskrev att hen under en längre tid varit tvungen att argumentera för sin 

anhörigs vård, men vid vistelsen på den specialiserade palliativa enheten fördes istället ett 

resonemang tillsammans med personalen kring hur vården skulle lösas på bästa sätt, vilket 

upplevdes som mycket positivt. 

I en negativ kommentar om information uppgav respondenten att hen önskade delta vid 

brytpunktssamtal, men inte fick erbjudande om det. 
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Närståendes Stöd 

Respondenterna ansåg att personalen stöttade dem tillräckligt mycket för att delta i vården av 

sin anhörig. De fick även tillräckligt med stöd och tröst efter dödsfallet, se tabell 4. 

Tabell 4: Närståendes uppfattning om stöd 

Påstående Svar  Bortfall Medelvärde SD Median Min-max 
 

Jag kände att jag 
fick tillräckligt stöd 
från personalen för 
att ha möjlighet att 
delta i vården av 
min anhörig/vän i 
den utsträckning 
jag ville 
 

45 3 9.07 1.70 9.80 3.0-10 

Jag kände att jag 
fick tillräckligt med 
stöd och tröst från 
personalen efter 
att min 
anhörig/vän avlidit 

47 1 9.20 1.36 9.80 4.7-10 

 

En önskan om längre samtalstid med personal efter dödsfallet lyftes fram i den öppna frågan. 

Även att uppföljningen med telefonsamtal från den specialiserade palliativa enheten borde 

kommit tidigare än en månad efter dödsfallet, för att kännas mer aktuellt i tiden. 

En närstående berättade att hen kände sig mycket otillräcklig i rollen som stödjande 

närstående på grund av att hen själv genomgick behandling för sjukdom, men att personalen 

gav gott stöd och goda möjligheter till samtal om detta. Personen beskriver: 

”Personalen gav mig ett underbart stöd även i detta (…). Min syster fick ett lugnt och värdigt 

slut tack vare X”. 

Skillnader mellan barns och make/makas önskan om delaktighet i omvårdnaden 

 Make/makar önskade generellt större delaktighet än barn i alla omvårdnadsmoment. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan barn och make/maka beträffande önskan om 

delaktighet vid måltider, personlig hygien och fysisk aktivitet. Dock fanns en signifikant 

skillnad mellan barn och make/maka i önskan om delaktighet vid omhändertagande av 

kroppen efter döden. De som har relationen make/maka önskar i högre grad att delta vid 
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omhändertagandet av kroppen efter döden än de som är barn till personen som vårdades, se 

tabell 5. 

Tabell 5: Medelvärden för önskan om delaktighet vid omvårdnadsmoment 

Omvårdnadsmoment Barn (n=13) Make/maka (n=23) P-värde 

Måltider 6,25 6,75 0,344 

Personlig hygien 4,32 5,30 0,714 

Fysisk aktivitet 4,06 4,79 0,726 

Omhändertagande av 
kroppen 

0,86 2,17 0,017 

 

DISKUSSION 

 
Beträffande delaktighet vid olika omvårdnadsmoment ansåg närstående att det var viktigast 

att få hjälpa sin anhörig vid måltider. Det fanns även ett måttligt intresse att vara delaktig vid 

sjukgymnastik/fysisk aktivitet och personlig hygien. Att delta i omhändertagandet av sin 

anhörigs kropp efter döden värderades mycket lågt. Att vara väl informerad om vården; 

förändringar i hälsotillståndet samt den medicinska behandlingen värderades högt av 

närstående, likaså att få erbjudande om att delta i brytpunktssamtal. De närstående fick 

tillräckligt med stöd för att ha förutsättning att delta i vården. De fick även tillräckligt med 

stöd och tröst efter att deras anhörig avlidit. Vid alla omvårdnadsmomenten fanns en generell 

skillnad där make/maka önskade högre delaktighet än barn till de som vårdades. En 

signifikant skillnad fanns beträffande önskan om delaktighet vid omhändertagande av 

kroppen efter döden där make/ maka önskade högre grad av delaktighet än barn till den som 

vårdades, även om resultatet får anses som lågt för båda grupperna. I övrigt fanns ingen 

signifikant skillnad beträffande önskan om deltagande vid de olika omvårdnadsmomenten 

mellan grupperna barn och make/maka. 

 

Resultatdiskussion 

Inget av de olika omvårdnadsmomenten värderades högre än 7,0 av de närstående. Det 

måttliga intresset för delaktighet vid sjukgymnastik/fysisk aktivitet och personlig hygien fann 

även Neergard (2008) i sin studie, där det framkommer att närstående upplevde att de fick en 

oönskad roll som vårdgivare gentemot sin anhörig. I likhet med Neergaards (2008) resultat 

pekar föreliggande studies fynd på att närstående vill vara delaktiga men inte ha hela ansvaret 
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själva. Personal bör därför, i enlighet med teorin “Delaktighet i ljuset – delaktighet i mörkret”, 

uppmuntra närstående och skapa förutsättningar för att delta i omvårdnaden i den utsträckning 

de önskar (Andershed et al., 2013). 

 

Av de olika omvårdnadsmomenten skattades högst att få hjälpa sin anhörig vid måltider. Som 

beskrivs i resultatet uttryckte en deltagare i studien en önskan om att hela familjen skulle ges 

möjlighet att äta tillsammans med sin anhörig, en annan deltagare uttryckte uppskattning för 

möjligheten att kunna dricka ett glas vin tillsammans med sin anhörig utan att det kändes 

annorlunda, ”precis som om det vore hemma”.  Enligt Andershed och Ternestedts (1998) teori 

”Delaktighet i ljuset – delaktighet i mörkret” bidrar detta till att det psykosociala behovet ”att 

vara” tillgodoses. 

 

Att delaktighet vid måltider värderas högt kan även relateras till Antonovskys (1987) teori om 

KASAM där meningsfullhet i svåra situationer främjas av upplevelser och aktiviteter som de 

närstående värderar högt. Att närstående och patienter ges möjlighet att umgås på ett 

alldagligt sätt, trots att de befinner sig i en svår situation, kan öka deras känsla av 

meningsfullhet och hanterbarhet. Utifrån resultatet av påståendet om måltider samt 

kommentarer i den öppna frågan bör främjas att närstående får så normala måltidssituationer 

som möjligt med sin anhörig.  

 

Att hjälpa till vid fysisk aktivitet, som sjukgymnastik, är enligt Andershed och Ternestedts 

(1998) teori en del av görandet, det vill säga moment som den som vårdas numera får hjälp av 

personal eller anhöriga att utföra. Utförda i den omfattning som alla inblandade är bekväma 

med så bidrar det till en positiv upplevelse av vårdperioden, men det är inte självklart att 

närstående önskar vara delaktiga i dessa moment. I föreliggande studie framkommer att 

intresset för att delta är relativt lågt. Deltagande skall ske på närståendes villkor och får inte 

bli betungande. Om närstående förväntas delta mer än de förmår eller har intresse av så 

påverkar det deras upplevelse av hanterbarhet negativt, något som poängteras i Andershed 

(1998) och Nergaards (2008) studier. 

 

Intresset för att hjälpa sin anhörig med den personliga hygienen var relativt lågt. En tänkbar 

förklaring till det låga intresset för att hjälpa till med personlig hygien skulle kunna vara att 

det är intimt och något som inte förekommit i den tidigare relationen, och därför kan kännas 

onaturligt.  
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Enligt föreliggande studies resultat är intresset för att ta hand om kroppen efter att den 

anhörige avlidit mycket litet. En tänkbar förklaring är att resultatet speglar den samtida synen 

på döden och döendet, som enligt Andershed och medarbetare (2013) samt Anttonen och 

medarbetare (2011) är präglat av tabu, osäkerhet och rädsla. I det moderna Sverige är 

omhändertagande av kroppen efter döden inte vanligt förekommande (Andershed, et al., 

2013).  

 

Som Fridegren och Lyckander (2013) beskriver kan närvaro hos den avlidne underlätta 

närståendes sorgearbete. Information och kunskap om döden kan öka närståendes förmåga att 

uppleva begriplighet i händelsen (Andershed et al., 2013). Därmed stärks närståendes 

förutsättningar för att vara delaktiga eller närvarande vid omhändertagandet av den avlidne. 

Med detta i åtanke bör goda förutsättningar till delaktighet efter den vårdades död med fördel 

eftersträvas.  

 

Enligt Andershed och Ternestedts (1998) teori ”Delaktighet i ljuset – delaktighet i mörkret” är 

det av stor vikt att personalen stöttar närstående till patienter som vårdas i en palliativ fas, för 

att ge närstående möjlighet att delta i omvårdnaden i den utsträckning de önskar, och för att 

vara psykosocialt stöd åt den sjuke. Föreliggande studie visar att närstående är mycket nöjda 

med stödet från vårdpersonalen och att personalen stöttade närstående tillräckligt mycket för 

att de skulle kunna delta i omvårdnaden i den utsträckning de önskade. Resultatet visar att 

“delaktighet i ljuset”, med fokus på stöd, har tillämpats. 

 

Närstående ansåg att det var mycket viktigt att bli informerade rörande förändringar i sin 

anhörigs hälsotillstånd samt den medicinska behandlingen. De ville även i stor utsträckning 

delta i brytpunktssamtal. Kommentarerna i enkätens öppna fråga pekar på att majoriteten av 

deltagarna var mycket nöjda med både informationen och vården av sin anhörig på den 

specialiserade palliativa enheten. Informationen kan vara en av orsakerna till den positiva 

responsen deltagarna gett. Att bli informerad ofta och att få information på flera olika sätt ger 

tydlighet och kunskap som enligt Antonovskys (1987) teori ökar närståendes förmåga att 

uppleva begriplighet i en svår situation. Det kan bidra till att närstående ser händelsen som 

mer begriplig och därför ser tillbaks på det utifrån ett positivt perspektiv.  

 

I enlighet med Milberg och medarbetare (2011) visar skillnaden mellan make/maka och barn 

till den anhörige, i önskan om delaktighet vid omhändertagandet av kroppen efter döden att 
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närstående önskar vara delaktiga inom olika områden. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan 

skilja sig då ökad delaktighet inte ökar hanterbarheten eller underlättar sorgeprocessen om 

den närstående blir delaktig i högre grad än önskat (Andershed et al., 2013; Milberg & Strang, 

2004). 

En tidigare studie utförd på den specialiserade palliativa enheten visade att närstående varit 

nöjda med informationstätheten (Tholander & Lundh, 2013). Föreliggande studies resultat 

visar att närstående ansåg att de fått tillräckligt med stöd på den specialiserade palliativa 

enheten. Dessa resultat pekar på att närstående fått förutsättning till ”Delaktighet i ljuset”. 

 

Metoddiskussion 

Enkätens nio påståenden är formulerade för att kunna förstås av alla respondenter, oavsett 

personliga förutsättningar som exempelvis utbildningsnivå. Enkäten är på svenska och 

förutsätter därmed att respondenten förstår svenska i skrift. Något som istället kan tänkas 

påverka enkätens reliabilitet är det faktum att några respondenter har kryssat tio på alla 

påståenden rakt av. Det ger intrycket att respondenten inte har läst frågorna ordentligt, och 

svaren blir i sådant fall missvisande. 

En del av studiens syfte är att undersöka vilka moment närstående önskar vara delaktiga i, 

samt i vilken utsträckning. Enkätens påståenden är precist formulerade för att mäta 

respondenternas intresse för att delta vid olika omvårdnadsmoment. Enkätens validitet får 

därmed anses vara god. 

Enkäten som användes är egentillverkad och användes för första gången. Den är inte 

validitets- och reliabilitetstestad, och kan således inte betraktas som ett standardiserat 

mätinstrument. I efterhand upptäcktes att ett visst antal respondenter hade angett sin relation 

till patienten på ett felaktigt vis, till exempel angav en person att hen var förälder till 

patienten, men talade senare i enkäten om sin mor som personen som vårdades på den 

specialiserade palliativa enheten. Med tanke på att fler än en respondent har fyllt i frågan om 

relation till patienten felaktigt kan slutsatsen dras att frågan kunde ha formulerats på ett 

tydligare vis. Dessa brister hos enkäten hade möjligtvis kunna upptäckas i en pilotstudie, där 

ett antal försökspersoner ombads fylla i enkäten och sedan utvärdera. 

De olika momenten som behandlades i enkäten hade med fördel kunnat vara mer specifika 

och författarna hade kunnat säkerställa momentens relevans i högre utsträckning. Det finns 
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risk att betydelsefulla moment för de närstående missats. En öppen fråga efter varje del i 

enkäten hade kunnat minska risken för detta.  

Personerna som deltog i studien fick besvara påståenden genom att markera ett kryss på en 

kvotskala. När författarna fick tillbaka enkäterna mättes i millimeter exakt var på skalan 

krysset fanns. På så vis omvandlades respondentens markering till ett tal mellan 0-10, med en 

decimal. Nackdelen med denna metod är att svaren som kan antas vara högsta gradering, 10, i 

praktiken blir strax under 10 eftersom det krävs att respondenten har satt krysset så långt ut på 

skalan som är möjligt för att det skall räknas som 10. 

Enligt Ejlertsson (2012) är påminnelsebrev den viktigaste åtgärden för att minska en 

enkätstudies bortfall. Två påminnelsebrev kan öka antalet svar med 30-50% . I denna studie 

skickades inget påminnelsebrev ut vilket får betraktas som en del av orsaken till den låga 

svarsfrekvensen (56%). Enligt Polit & Beck (2012) bör svarsfrekvensen överstiga 65% för att 

resultatet skall anses generaliserbart för den population man uttalar sig om. Med detta i åtanke 

kan man inte med säkerhet dra slutsatsen att studiens resultat är reproducerbart. 

Studiemetoden är huvudsakligen kvantitativ. Enkätens utrymme för övriga synpunkter är 

utformat utifrån kvalitativ metod. 58% av studiens deltagare valde att lämna övriga 

synpunkter, något som gav ytterligare material till resultatet. Enkätens kvantitativa del gav 

begränsad information om anhörigas upplevelse av delaktighet. Möjligen är detta ett ämne 

som bäst kunde studerats med en kvalitativ ansats. 

Att studien var begränsad till en specifik tidsperiod (max 12 månader efter dödsfallet) ökar 

deltagarnas möjlighet att minnas och återge korrekta svar. En nackdel är att urvalets storlek 

begränsas. 

13 respondenter angav att de var barn till personen som vårdats, och 23 angav att det var deras 

make/maka. Optimalt förhållande för att analysera skillnader mellan nämnda grupper hade 

varit att grupperna var lika stora. Detta påverkar analysens generaliserbarhet negativt. Något 

som även påverkar analysen negativt är de små grupperna, vilket gör det svårt att få 

signifikanta resultat. Den signifikanta skillnaden som påvisades får bedömas ha svag evidens 

på grund av detta. 
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Kliniska implikationer 

Vårdpersonal kan med fördel underlätta närståendes delaktighet genom att vara 

tillmötesgående vid måltider. Det tabu som omger döden kan normaliseras genom att ge 

närstående förutsättningar att närvara hos sin anhörig efter att döden inträffat, något som kan 

underlätta sorgearbetet. 

Förutsättning för delaktighet bör alltid ges, men vårdpersonal bör ha i åtanke att det kan 

finnas skillnader i önskan om grad av delaktighet.  

 

Slutsats 

Att delta vid måltider värderades högt, förutsättningar för normala måltidssituationer bör 

därför ges. Intresset för att delta vid omhändertagandet av kroppen efter att döden inträffat 

rapporterades som litet. Vårdpersonal bör därför lägga större vikt vid att ge förutsättningar för 

närvarande och delaktighet efter att döden inträffat eftersom att det kan underlätta 

sorgearbetet. 
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INFORMATIONSBREV                                Bilaga 1 

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie beträffande vården på en specialiserad 

palliativ enhet. 

 

Bakgrund och syfte 

Studien genomförs av studenter som läser termin sex på sjuksköterskeprogrammet vid 

institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, under handledning av 

lektor Maria Carlsson. 

 

Vi vill gärna ta del av dina upplevelser som närstående till din anhörig/vän som har vårdats på 

den palliativa enheten. Tidigare studier visar att närståendes delaktighet inom vården kan 

förbättras. Syftet med den här studien är därför att undersöka hur närstående till patienter som 

vårdas på en specialiserad palliativ enhet önskar vara delaktiga i vården. 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi har fått dina kontaktuppgifter via den palliativa enhetens avdelningschef. Dina 

kontaktuppgifter hämtades från avdelningens sekretessbelagda journalsystem och kommer 

behandlas konfidentiellt under hela perioden som studien pågår. 

Enkäten skickas till alla vars närstående vårdats på avdelningen för tre till tolv månader 

sedan.  

 

Hur studien går till 

Hantering av data och sekretess 

Medverkandet i studien innebär att du fyller i ett formulär med nio påståenden. Det insamlade 

materialet kommer sammanställas och redovisas i ett examensarbete vid Uppsala universitet. 

Materialet behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen och kommer förstöras när 

uppsatsen är avslutad. Enkäten tar max fem minuter att fylla i. Om du väljer att delta ber vi 

dig skicka tillbaka det besvarade frågeformuläret i det medskickade frankerade kuvertet inom 

tio dagar. Deltagande i studien är helt frivilligt. 

 

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta oss:  

Felicia Löfberg: felicialofberg@hotmail.com, tel: 070 422 57 17 

Erik Nilsson: erik.nilsson01@gmail.com, tel: 070 567 72 79 

mailto:felicialofberg@hotmail.com
mailto:erik.nilsson01@gmail.com
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Bilaga 2 

 

ENKÄTFORMULÄR – Erfarenheter som närstående på en specialiserad 

palliativ enhet oktober 2013 – juni 2014 

Min ålder:__________ Mitt kön:____________ 

Min relation till personen som vårdades på den palliativa enheten: 

Make/maka  □ 

Barn  □ 

Förälder  □  

Syskon  □  

Annan:_______________________________ 

 

Markera din gradering av hur väl påståendena stämmer överens med din egen uppfattning 

med ett kryss längs linjen 

Delaktighet 

Det var viktigt för mig att få hjälpa min anhörig/vän vid måltider 

 

 

               Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

 

Det var viktigt för mig att få hjälpa min anhörig/vän med den personliga hygienen 
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               Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

Det var viktigt för mig att få hjälpa min anhörig/vän vid sjukgymnastik/fysisk aktivitet 

 

 

               Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

Jag kände att jag har fick tillräckligt stöd från personalen för att ha möjlighet att delta i 

vården av min anhörig/vän i den utsträckning jag ville 

 

 

               Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

Jag ville delta i omhändertagandet av min anhörig/väns kropp när denne avlidit, såsom att 

tvätta och klä 

 

 

               Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

Jag kände att jag fick tillräckligt med stöd och tröst från personalen efter att min anhörig/vän 

avlidit 

 

               Instämmer inte alls   Instämmer helt 
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Information 

Jag ville delta i brytpunktssamtal innan min anhörig/vän kom till den palliativa enheten – ett 

samtal patient och läkare emellan där det tas ställning till en eventuell övergång till palliativ 

vård 

 

 

               Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

Jag ville att personalen höll mig informerad om alla förändringar i min anhörig/väns 

hälsotillstånd 

 

 

               Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

Jag ville ha så mycket information som möjligt om min anhörig/väns medicinska behandling 

 

 

               Instämmer inte alls   Instämmer helt 
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Har du något annat du vill tillägga som kan vara värdefullt för personalen på 

den palliativa enheten att känna till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tack för ditt medverkande! 


