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Abstract: 
 
Bakgrund: Det finns ett ökat behov av närstående, som vårdar den palliativa patienten i 

hemmet. Antalet vårdplatser inom slutenvården har minskat och andelen äldre ökar i 

befolkningen. Det palliativa teamet är av betydelse som stöd till närstående i hemmet i vården av 

den palliativa patienten. Syfte: Att kartlägga närståendes beskrivning av det stöd de fått från 

palliativa teamet under den tid de vårdade den palliativa patienten i hemmet och vilka förslag till 

förbättringar anger närstående, som skulle kunna stärka stödet från det palliativa teamet. 

Metod: En kvantitativ och kvalitativ registerstudie. Data hämtades från Svenska 

palliativregistrets (SPR) närståendeenkät, bearbetad av SPRs registerhållare och översänts till 

författaren i Microsoft Exelfil. Deskriptiv analys med frekvensberäkningar, procent samt 

medelvärde, standardavvikelse och variationsvidd. Kvalitativ data med närståendes kommentarer 

analyserades med summativ innehållsanalys. Nyckelord räknades och därefter genererades fem 

koder. Samtliga närståendes kommentarer i citat har redovisats med följande fem koder; 

informationsbehov, kommunikation och dialog, stödinsatser, närståendes ansvar och anpassad 

vårdnivå. Resultat: Majoriteten av närstående var nöjda med stödet de fått från palliativa teamet 

och med information om efterlevandesamtalet, var de skulle vända sig i en akutsituation, 

närståendepenningdagar, vem som är den patientansvarige läkaren under den palliativa 

patientens sista dagar i livet och hur få tag på denne vid behov och förväntat dödsfall. De förslag 

på förbättringar som närstående redovisade var; förbättringar om ett ökat informationsbehov, 

bättre kommunikation och dialog, stödinsatser, närståendes ansvar och vårdnivå för den 

palliativa patienten. Konklusion: Majoriteten av närstående var nöjda med det stöd de fått från 

palliativa teamet under tiden de vårdade den palliativa patienten i hemmet. De förslag på 

förbättringar, som närstående angav omfattade behov för ökad information, bättre 

kommunikation, stödbehov och anpassad vårdnivå för den palliativa patienten. 
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Abstract. 

 
Background: There is an increased need for caregivers to provide in home care for the palliative 

patient. The number of hospital beds have decreased and the proportion of elderly in the 

population is expected to increase. The palliative team has an important role in providing support 

for the palliative patient and their caregivers during in home care. Purpose: Compilation of 

caregivers’ perception of the support from the palliative team during in home care for the 

palliative patient and their suggestions for improvements in support from the palliative team. 

Method: A quantitative and qualitative registry study. Data received from the Swedish Palliative 

Registry caregiver survey, summarized by the registry technician, was sent via a Microsoft Word 

file to the author. Descriptive analysis by calculations of frequency, percent, standard deviation 

and variation width. In the qualitative section all suggestions from caregivers’ were analyzed 

with summative content analysis. Keywords counted and divided into five codes; information 

needs, communication and dialogue, support interventions and level of care for the palliative 

patient. Result: A majority of the caregivers’ were satisfied the support received from the 

palliative team and information received regarding the follow-up interview after the passing of 

the palliative patient, knowledge of who was the primary care physician during the palliative 

patient’s last week of life and how to contact him/her, where to turn in an acute situation and the 

expected death of the palliative patient. Caregivers’ suggestions for an improvement in support 

included needs for increased information, better communication and dialogue, actions for 

support and level of care for the palliative patient. Conclusion: A majority of the caregivers 

were satisfied with the support received from the palliative team during the time they cared for 

the palliative patient at home. Caregivers’ suggestions included needs for increased information, 

better communication and dialogue, actions for support and level of care for the palliative 

patient. 
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BAKGRUND. 

 

Palliativ vård. 

World Health Organisation (2005) definierar palliativ vård som en omfattande process, där 

lidandet skall förebyggas och lindras genom symtomkontroll, fysiska, psykosociala och andliga 

planet, som smärtlindring, ökad livskvalitet och en helhetssyn av individen. Den palliativa 

patienten är en person med en livshotande sjukdom, vars liv skall varken förkortas eller 

förlängas.  Ett system för stöd skall finnas för både den palliativa patienten och närstående. Detta 

stöd skall utföras av ett multiprofessionellt arbetslag, där sjuksköterskan har en viktig roll. Enligt 

World Health Organisation (2016) behöver 40 miljoner palliativ vård i världen, men endast 14% 

erhåller det.  

I Sverige definierar Nationella Rådet för palliativ vård (2012) palliativ vård som en helhetssyn av 

den palliativa patienten, där det palliativa förhållningssättet stöder individen till ett värdigt slut 

av livet. Den palliativa vården kan påbörjas i ett tidigt skede och ges tillsammans med annan, 

eventuell livsförlängande vård. Statens Offentliga utredning (SOU 2001:1) tar upp begreppet de 

fyra hörnstenarna inom palliativ vård; symtomkontroll, fysiska, psykiska och 

andliga/existentiella behov. Däremot uppgav Lundh, Hagelin, Tishelman, Rasmussen och 

Lindqvist (2013) att de fyra hörnstenarna inte är tillräckliga, utan ytterligare tre områden är 

nödvändiga. Dessa tre är beröring, kroppsvård och en trygg och behaglig miljö. Icke-

farmakologiska aktiviteter skall inte bara lindra lidande, utan även kunna leda till ett ökat 

välbefinnande. 

 

Palliativa teamet definieras enligt Socialstyrelsen (2011a) som ett “multiprofessionellt 

konsultteam” som utför rådgivning, utbildning och handledning och är involverad i specialiserad 

palliativ vård. Axelsson (2016) uppgav att i Sverige dör cirka 90 000 personer per år och av 

dessa avlider 15% i egna hemmet. Enligt Socialstyrelsen (2013) hade 80% av de avlidna ett 

behov av palliativ vård. 
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Jacobsson (2006) framhäver att flera studier av friska populationer har visat att de flesta vill 

vårdas och dö i hemmet. Däremot har studier av svårt sjuka individer påvisat att det finns  

farhågor om att kunna få tillräcklig vård i hemmet, samt att inte vilja vara till en börda för sina 

närstående. 

Socialstyrelsen (2008) betonar att allt fler behöver vårdas i hemmet, då antalet vårdplatser inom 

slutenvården har minskat. Ingvar, Lagercrantz, Lynoe, Furst, Frostegård och Rynning (2009) 

uppgav att palliativ vård inte är likvärdigt tillgänglig för alla i Sverige p.g.a. glesbygd med stora 

avstånd eller med ett otillräckligt utbyggt vårdsystem. 

Statens Offentliga utredning (SOU 2001:1) understryker vikten av ett fungerande vårdsystem, 

som skall vara tillgängligt dygnet runt. Stöd skall erbjudas till närstående både under 

sjukdomstiden och efter dödsfallet (a.a.). Palliativa teamets förmåga att lindra den palliativa 

patientens symtom och vara tillgänglig bidrar till en ökad trygghet för de närstående (Milberg et 

al., 2012). Milberg (2005) påpekar att närståendes oro kan vara större än patientens i livets 

slutskede. Information, som är förmedlad på ett begripligt sätt, utbildning, hjälp att “bibehålla ett 

vardagsliv i den mån det går”, avlastning, hjälpmedel i hemmet, symtomlindring och bekräftelse 

av den närståendes vårdinsats upplevs som ett gott stöd från det palliativa teamet.  

Andershed (2006) utförde en litteraturstudie med material från 1999 till 2004 angående 

närstående och vård i livets slutskede. Sammanfattningsvis belyste 94 studier vikten av god 

kommunikation och information, god patient vård, samt palliativa teamets attityder (a.a).  

 

Familj definieras som en kombination mellan personer med biologiska släktband eller självvalda 

medlemmar. Individerna bestämmer själva vilka som ingår i familjen (Vårdguiden 1177, 2011). 

Morasso et al. (2008) poängterar att studier om hela familjer saknas och det fanns en tendens att 

behandla familjen som en enhet. En familj har oftast flera medlemmar och det kan uppkomma 

konflikter emellan dem, vilket kan leda till missförhållanden enligt Morasso et al. (2008). 

Palliativa teamet bör göra en familjebedömning i ett tidigt skede för att kunna förhindra framtida 

konflikter. 

 

Knighting et al. (2015) utförde en studie under två års tid där både kvalitativ och kvantitativ  
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information insamlades. Studien involverade 111 anhöriga och 93 vårdpersonal angående 

närståendes behov vid vård i hemmet av den palliativa patienten. Det framkom två viktiga teman. 

Det första temat var att en bedömning bör göras av vilket stöd närstående behövde för att kunna 

vårda den palliativa patienten i hemmet och det andra temat vilket stöd närstående behövde för 

att kunna ta hand om sin egen hälsa och välbefinnande. Ytterligare en faktor att betänka är den 

närståendes egen ålder, en ökning av äldre vårdare med en åldrande befolkning förväntas. Enligt 

Holmberg (2007) kan stöd till familjen vara svårt att ge om närstående inte förmedlar vad de 

behöver. Närstående kan inte alltid uttrycka de behov de har i en påfrestande situation med en 

palliativ patient i hemmet. 

 

Wong och Ussher (2009) uppgav i sin studie att alla inte har möjlighet att välja att vårda den 

palliativa patienten i hemmet. Tid och hjälp, samt ekonomiska faktorer avgjorde om det var 

möjligt. Ett antal närstående hade slutat förvärvsarbeta eller dragit ner på arbetstimmar med 

försämrad ekonomi som följd. Appelin (2005) poängterade i en studie att den palliativa patienten 

och närstående ville kunna få leva ett så normalt liv som möjligt, vilket vård i hemmet 

möjliggjorde, men detta kom med uppoffringar, krav och försakelser. 

 

Axelsson (2016) redovisar att det är nödvändigt att den närstående är medveten om att den 

palliativa patienten inte kommer att bli bättre. Vidare måste den palliativa patienten ge sitt 

samtycke att närstående är informerad om dennes sjukdom och dess förväntade förlopp. Keegan 

och Drick (2011) påpekar vikten av att palliativa teamet utvecklar ett förhållande som bygger på 

tillit med närstående. Ett flertal närstående är inte beredda på att vårda den palliativa patienten i 

hemmet eller redo för att den palliativa patienten kommer att dö. Korrekt och tydlig 

kommunikation är nödvändig för att hjälpa närstående och att övervinna osäkerhet i det som 

sker. 

Andershed och Stoltz (2013) betonar att den tekniska utvecklingen inom vården har blivit alltmer 

avancerad och att den tidigare utfördes av hälso- och sjukvårdspersonal. Närstående har fått ta 

över en alltmer komplicerad vård. Kraven på närstående och familj är höga och behov av stöd  
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från det palliativa teamet är stort. Den palliativa patienten kan även försöka stödja sin närstående 

och familj genom att inte tala om alla sina fysiska och psykiska problem. Ingvar et al.  (2009) 

betonar att hög kompetens krävs av det palliativa teamet.       

       

Svenska Palliativregistret. 

 

Svenska Palliativregistret (SPR) syfte är att i livets slutskede förbättra vården för den palliativa 

patienten. Det är ett nationellt kvalitetsregister. Vårdpersonal på den enhet som den palliativa 

patienten varit anknuten till besvarar en dödsfallsenkät om hur vården varit för den palliativa 

patienten under den sista veckan innan bortgången. Erhållen statistik från dessa enkäter 

sammanställs av SPR och resultaten redovisas på SPRs hemsida. Information kan därefter 

hämtas för analys och behov av förbättringar uppmärksammas (Svenska Palliativregistret, 

2016a).  

En närståendeenkät har utarbetats med liknande frågor som SPRs dödsfallenkät och lanserades 

under 2015 (Svenska Palliativregistret, 2016b). Närstående besvarar 23 frågor i SPRs 

närståendeenkät och en del av dessa frågor behandlar hur de upplevt vården av den palliativa 

patienten och det stöd de fått som närstående från det palliativa teamet. Endast en 

närståendeenkät kan besvaras för varje palliativ patient. Närståendeenkäten kan endast aktiveras 

på SPRs hemsida av vårdpersonal på den enhet den palliativa patienten var anknuten till efter 

dödsfallet. Detta förslagsvis vid efterlevandesamtalet och inte i direkt samband med dödsfallet 

(Svenska Palliativregistret, 2016c). 

Lundström, Axelsson, Hedman, Fransson och Furst (2011) poängterade vikten av att mäta 

kvalitén på den palliativa vården oavsett var den bedrivs. Internationellt sett pågår arbete för att 

förbättra den palliativa vården och till exempel i Australien sammanställs data genom ¨Palliative 

Care Outcomes Collaboration (PCOC)¨. Germain, Mayland och Jack (2016) framhävde vikten av 

att närstående deltar i forskning och delger sina erfarenheter av att vårda palliativa patienter i 

hemmet och att de skall uppmuntras att delta i framtida studier inom palliativ vård. 

 

Enligt Svenska Palliativregistret (2011) är efterlevandesamtalet ett stöd för närstående och 
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undersökningar har visat att det är av betydelse. Det rekommenderas att det utförs av personal på 

den vårdenhet den palliativa patienten var ansluten till innan bortgången. Personalen bör ta 

kontakt med närstående ca. 6 - 8 veckor efter dödsfallet av den palliativa patienten. Avsikten är 

att  identifiera närstående med behov av fortsatt stöd och de med en ökad risk för en komplicerad 

sorg. Vidare att utröna hur vården har varit under den tid närstående vårdade den palliativa 

patienten i hemmet och besvara eventuella frågor, som kan ha uppkommit. Det finns ingen fast 

mall att följa för efterlevandesamtalet, utan det varierar mellan olika verksamheter. 

 

Närståendevård. 

 

I föreliggande arbete används begreppet närstående som den “person som den enskilde anser sig 

ha en nära relation till” (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Milberg och Strang (2007) utförde en undersökning med 469 familjemedlemmar om hur de 

upplevde stödet från palliativa teamet. Tre teman framkom som allmänna komponenter. Den 

första komponenten var vårdpersonalens input, vårdpersonalens interaktion med familjen och 

emotionella och existentiella konsekvenser av vårdpersonalens stöd. Den andra komponenten 

omfattade kompetens, stöd, utbud av tjänster, kontinuitet och tillgång. I den tredje komponenten 

ingick stöd i hemmet med symtomlindring och interventioner, som t.ex. blodtransfusioner och 

tillgång till plats på en vårdavdelning ifall det behövdes.  När det gällde palliativa teamets 

interaktioner med familjen poängterades vikten för närstående att bli sedda och hörda och att få 

stå i centrum. Palliativa teamets påverkan och stöd av emotionella och existentiella behov, som 

känslor av hopp, trygghet och isolering var av betydelse. 

Morris, King, Turner och Payne (2015) analyserade 28 studier där det framkom att ett gott stöd 

till närstående omfattade en positiv attityd från det palliativa teamet, erkännande av närståendes 

insats för den palliativa patienten, klar och tydlig information, samt tillgänglighet dygnet runt. 

Närstående gjorde flera försök och misstag och det förelåg ett behov av information från 

närstående av vad som kunde förväntas i vården av den palliativa patienten i hemmet. Hemmet 

upplevdes som en vårdplats och det kunde vara svårt med all vårdpersonal, som kom olika tider  
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på dygnet. Många närstående var själva äldre och sjuka och problem kunde uppstå med deras 

förmåga att ge vård, samt förstå den information som gavs. 

 

Bee, Barnes och Luker (2008) utförde en systematisk undersökning av närståendes behov. Det 

framkom att det fanns stora brister i informationen angående praktiska saker i hur vården i 

hemmet skulle utföras av närstående. Närstående behövde undervisas i detta och informationen 

behövde vara tydlig. Morasso et al. (2008) undersökte de praktiska och känslomässiga 

upplevelser som närstående hade när de vårdade den palliativa patienten i hemmet. Ett 

otillräckligt stöd kunde leda till en felaktig användning av resurser. Vidare balanserade 

närstående med sin möjlighet att kunna hantera situationen och sin egen utmattning och trötthet. 

Detta framkom även i studien av Strang (2012) då vården i hemmet är både fysiskt och psykiskt 

påfrestande och avlastning och vila är viktigt för de närstående. Den närstående kan även ha 

blandade känslor till den palliativa patienten och dennes tillstånd. 

Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson, Olsson och Friedrichsen (2012) uppgav att närstående 

behövde känna sig trygga i vården i hemmet av den palliativa patienten. Detta belyser även 

Öhlen et al. (2005) i sin studie om närståendes behov av trygghet. Palliativa teamet kan genom 

att stödja närstående och dennes familj hjälpa dem att leva så bra som möjligt under den 

palliativa patienten sista tid i livet. 

 

Neergaard, Olesen, Bonde Jensen och Sondergaard (2008) framhävde i sin artikel att närstående 

upplevde ett otillräckligt stöd på grund av palliativa teamets bristande kulturella förmåga och 

svårigheter med organisation av vården. Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) uppgav att 

närstående vill ha kontroll över vården av den palliativa patienten och de kan inte ha det om 

stödet från det palliativa teamet inte är tillräckligt. Gawande (2015) påpekar att människan inte 

är rädd för döden, utan de förluster som en försämring i hälsan, ändring i livsstil, kognitiva 

förändringar, minskad självständighet och beroende av andra. Familjen är viktigast i detta skede 

innan dödsfallet.         

 

Teoretisk ram. 

Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) understryker de 6 S:n, som är en modell  
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där palliativa patienter får delaktighet i sin vård och bästa möjliga liv vid livets slut. Den 

palliativa patientens välbefinnande gynnas av både dennes och palliativa teamets kompetens i 

vården. De 6 S:n omfattar självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, 

sammanhang och strategier. Viktigt är att tillägga att de 6 S:n är situationsbundna, där behoven 

kan skifta både för olika individer och även för en enskild individ vid olika tillfällen. 

Självbilden är en process som förändras och utvecklas genom livet. I en personcentrerad vård ses 

det synonymt som identitet. Självbestämmande utgör den palliativa patienten möjlighet att själv 

välja mellan olika alternativ för sin vård. Den palliativa patienten bör ha den information, som är 

nödvändig för att förstå konsekvenserna av sitt val. Den palliativa patienten och närstående 

behöver stödjas i sina val av sociala relationer, som de önskar bibehålla i livets slutskede. Här 

ingår umgänge med familj och vänner. Symtomlindring är en del av palliativ vård och är en 

subjektiv upplevelse, som kan uppfattas av både den palliativa patienten, närstående och andra. 

Symtomlindringen inkluderar icke-farmakologiska och icke-medicinska åtgärder. Skillnaden 

mellan sammanhang och strategier kan ses som att sammanhang är en tillbakablick av livet och 

strategi en framåtblick mot framtiden. 

 

Problemformulering. 

Forskningen visar att andelen äldre förväntas öka i befolkningen och med det ett ökat behov av 

närståendevård i hemmet. Behovet av att närstående vårdar den palliativa patienten i hemmet 

kommer i framtiden inte längre vara ett val, utan en nödvändighet på grund av platsbrist inom 

slutenvården. Flera studier påvisar att palliativa patienter föredrar att vårdas i hemmet. Vidare 

framgår det av litteratur genomgången att det stöd palliativa teamet kan ge närstående vid vård i 

hemmet av den palliativa patienten kan leda till ökad trygghet för närstående och den palliativa 

patienten. Studier betonade vikten av information, kommunikation och god vård. 

Det är därför av vikt i framtiden och vetskap om vilket stöd som behöver förbättras genom att 

kartlägga svar från närståendeenkäten i SPR angående närståendestöd och i de öppna frågorna 

beakta de förslag närstående uppger som en förbättring i stödet till dem och den palliativa 
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patienten vid vården i hemmet. Denna kunskap bör utvecklas och delges all personal, som vårdar 

en palliativ patient för att optimera och kvalitetssäkra närståendes vård i hemmet av den 

palliativa patienten. 

                                                                                                                                                                                   

Syfte och frågeställningar. 

 

Att utifrån SPRs närståendeenkät kartlägga närståendes beskrivning av det stöd, som de erhållit 

från palliativa teamet då de vårdade den palliativa patienten i hemmet. Syftet var även att belysa 

vilka förslag till förbättringar närstående anger, som skulle kunna stärka stödet från det palliativa 

teamet.  

            

METOD. 

 

Design. 

En kvantitativ och kvalitativ retrospektiv registerstudie. Kristensson (2014) betonar att vid 

kvantitativ design får deltagaren ta ställning till ett antal svarsalternativ, men med öppna frågor 

kan denne formulera sig fritt. Enligt Polit och Beck (2010) leder kvalitativa studier till en 

förståelse av individers upplevelser genom observation av specifika fall. Inom 

omvårdnadsforskning används ofta kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004). 

Hsieh och Shannon (2004) uppger att summativ innehållsanalys är en metod, som istället för att 

antyda en mening, utan istället utforskar användning av orden.  

 

Undersökningsgrupp och urval. 

I föreliggande studie har närståendes (n=72) upplevelse av stöd de fått från palliativa teamet 

sammanställts från SPRs registerdata från SPRs närståendeenkät under tiden 1 januari till 1 

november 2016. Inklusionskriterier var närstående som vårdat den palliativa patienten i hemmet, 

såsom make/maka/partner, son/dotter, syster/bror, annan släkting, god vän, god man eller 

förälder. Samtliga 72 insända närståendeenkäter inkluderades. Således föreligger inget bortfall. 

Urvalet av enkätfrågorna har lyfts utifrån frågor, som behandlar det stöd närstående har fått 

under den tid de vårdat den palliativa patienten i hemmet, samt två öppna frågor till förslag om 
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 förbättringar i stödet till närstående och i vården av den palliativa patienten var inkluderade. 

Frågor från närståendeenkäten som ej var av betydelse för föreliggande studie exkluderades. 

Exempel på dessa var frågor angående personuppgifter eller personnummer av närstående eller 

den palliativa patienten, vårdenhet den palliativa patienten var ansluten till, grundsjukdom som 

ledde till döden eller vem som var närvarande i dödsögonblicket exkluderades. 

 

Datainsamlingsmetod. 

SPRs ansvarige registerhållare sammanställde och överförde del av data från samtliga 

närståendeenkäter mellan 1 januari till 1 november 2016. SPRs närståendeenkät innehåller totalt 

23 frågor, varav 10 översändes till författaren. Data sändes till författaren per e-post via en 

Microsoft Excelfil (Bilaga 1).  

SPRs patientregister har som mål är att få fram ett underlag för kvalitetsgranskning och 

utvärdering av den palliativa vården. Frågorna 5-7, 9-11 och 20-23 i SPRs närståendeenkät 

behandlade hur nöjda närstående var med det stöd de fått från palliativa teamet under den tid de 

vårdade den palliativa patienten i hemmet, information angående närståendepenningdagar, om 

dödsfallet var förväntat, efterlevandesamtalet, om närstående visste vem den patientansvarige 

läkaren var under den palliativa patientens sista vecka i livet och hur få tag på denne och vart 

närstående skulle vända sig i behov av akuthjälp. I närståendeenkäten hade närstående även 

möjlighet att ge kommentarer om förslag till förbättringar i stödet till dem och den palliativa 

patienten.  

 

Tillvägagångssätt. 

Forskningsansvarig på SPR kontaktades av författaren till föreliggande studie per e-post för 

tillstånd och begäran att få tillgång till frågor rörande stöd från palliativa teamet till närstående 

och närståendes förlag till förbättringar på närståendeenkäten. De frågor (Bilaga 1) som 

översändes var fråga 23 från närståendeenkäten med demografiska data om vem som fyllt i 

närståendeenkäten. Svarsalternativ make/maka/partner, son/dotter, syster/bror, annan släkting, 

vän, god man, förälder. De frågor med svarsalternativ ja, nej och vet ej var fråga 5 angående 

information om närståendepenning, fråga 6 om dödsfallet var förväntat utifrån given information 

och fråga 20 om information angående efterlevandesamtalet. Frågor med svarsalternativ ja och 
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 nej var fråga 7 om närstående visste vart de skulle vända sig i en akutsituation, fråga 9 om 

närstående visste vem den patientansvarige läkaren var under den palliativa patientens sista 

vecka i livet och fråga 10 om närstående visste hur de skulle få tag på denne. Om närstående var 

nöjda med det stöd de fått som närstående under tiden de vårdade den palliativa patienten 

behandlades i fråga 11 med svarsalternativ i Likertskala 1. Mycket missnöjd, 2. Lite missnöjd, 3. 

Varken eller, 4. Nöjd och 5. Mycket nöjd. 

I två av närståendeenkätens frågor, nummer 21 och 22 hade närstående möjlighet att skriva 

kommentarer och ge förslag till förbättringar i stödet till närstående och den palliativa patienten 

vid vård i hemmet.   

 

Forskningsansvarig på SPR skickade författarens begäran vidare till SPRs ledningsgrupp för 

erhållande tillstånd, vilket godtogs oktober 2016. Därefter kontaktade forskningsansvarig på SPR 

ansvarige registerhållare för bearbetning av ovan begärda data från 1 januari till 1 november 

2016. SPRs registerhållare sände via e-post data i en Microsoft Excelfil till författaren. 

 

Analys. 

Dataanalys  har genomförts med hjälp av deskriptiv statistik, frekvens, procent, medelvärde,  

standardavvikelse (SD) och variationsbredd. Enligt Kristensson (2014) utgör originaldata frågor 

med olika alternativ med en hierarkisk ordning i svaren. Kvantitativa forskningens mål är att 

objektivt försöka mäta verkligheten och därefter kunna dra generaliserbara slutsatser.  

Författaren sammanställde orginaldata från frågorna 5 - 7, 9 - 11, 20 och 23 genom att räkna 

frekvensen för varje del svar för sig och sedan använda en enkel miniräknare för att räkna ut 

frekvens och procenttal. Fråga 11 analyserades och sammanställdes där  medelvärde, 

standardavvikelse och variationsvidd angavs. 

 

De kvalitativa frågorna analyserades med hjälp av summativ innehållsanalys (Hsieh och 

Shannon, 2004) då närståendeenkäten endast gav rum för korta kommentarer i fråga 21 och 22. 

Av de 72 närståendeenkäterna svarade 26 närstående på frågorna 21 och 22 om förslag till 

förbättringar i stödet till närstående och den palliativa patienten vid vård i hemmet. 

Summativ innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2004) är en metod där både det manifesta 
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och latenta innehållet analyseras. Målet med summativ innehållsanalys är att identifiera och 

kvantifiera ord eller innehåll till en förståelse av texten. Det är inte själva betydelsen av orden, 

som poängteras, utan användningen av orden. Detta är den kvantitativa delen av analysen, 

därefter ligger fokus på att upptäcka underliggande meningar i ord och innehåll, det latenta 

innehållet. Till en början sammanställes liknande ord för hand eller dator och frekvensen är 

kalkylerad för att finna mönster, koder i datan. Analys gjordes därefter av dessa mönster för att 

finna den kontextuella meningen av datan. 

Närståendes kommentarer i frågorna 21 och 22 lästes ett flertal gånger och sedan sammanfördes 

liknade ord till nyckelord och fem koder framkom vilka var; informationsbehov, kommunikation 

och dialog, stödinsatser, närståendes ansvar och anpassad vårdnivå.  

Som exempel på detta räknades i ett antal kommentarer ord som “information, informera, veta, 

berättar, information, information, berättat, information” och koden informationsbehov bildades. 

 

Forskningsetiska överväganden. 

Författaren till denna uppsats har utgått från Helsingfors deklarationen, den s.k.  

”Declaration of Helsinki”, som ligger till grund för medicinsk forskning. 

Helsingforsdeklarationen fastställdes 1964 av The World Medical Association (WMA). Endast 

forskare med utbildning skall vara inblandad i forskning med människor. Forskningsobjekten 

skall utsättas för minsta möjliga risk och om någon kommer till skada på grund av forskning 

skall ersättning och vård erbjudas (WMA, 2013). Konfidentialitet skall beaktas, vilket innebär 

enligt Polit och Beck (2014) att den information som studiens deltagare uppgiver presenteras på 

ett sätt så att deltagare inte kan spåras och identifieras. 

Genom att SPR inte översände någon data från närståendeenkäten, som kan leda till att 

närstående identifieras kan de ej komma till skada i denna studie. Därmed värnas 

och respekteras integriteten emot Helsingforsdeklarationen. Författaren av denna uppsats har 

gjort en etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor och etisk tillstånd av 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna var ej nödvändig (Bilaga 2). 



 

RESULTAT. 

Resultatet presenteras i tabeller och löpande text. I samtliga 72 närståendeenkäter har fråga 5-

7,11,9-11, 21-23 analyserats (Bilaga 1). Förslag till förbättringar enligt fråga 21 och 22 angavs 

av 26 närstående. Tjugonio närstående lämnade kommentarer på fråga 21 och 22 om hur nöjda 

de var med vården och stödet från palliativa teamet. Övriga närstående lämnade inga 

kommentarer på frågorna.  

 

Närstående behov av stöd. 

 

Tabell 1. Närståendes relation till den palliativa patienten som vårdats i hemmet.  

Svarsalternativ 
 

Totala svar (n=72) 
 

Procent (%) 

Make/maka/partner 
 

34                                               
47,2 

Son/dotter 
 

31                                               
43,0 

Syster/bror 
 

2                                                 
2,8 

Annan släkting 
 

4                                                 
5,6 

Vän 
 

0 0 

God man 
 

0 0 

Förälder 
 

1                                                 
1,4 

 

 

Tabellen visar att övervägande delen av de närstående som fyllde i närståendeenkäten är 

make/maka/partner eller son/dotter, sammanlagt 90,2%. Ingen vän eller god man hade fyllt i 

enkäten. 
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Tabell 2. Närståendes erfarenhet med det stöd de fått från palliativa teamet under tiden de 

vårdade den palliativa patienten i hemmet. 

 

Svarsalternativ
1) 

 
Totala svar (n=72) Procent (%) 

1 Mycket missnöjd 
 

2                                               
2,8          

2 Lite missnöjd 
 

3                                             
4,2 

3 Varken eller 
 

2                                             
2,8 

4 Nöjd 
 

 
16 

                                          
22,2 

5 Mycket nöjd 
 

49                                           
68,0 

 

1) Svarsalternativ 1. Mycket missnöjd. 2. Lite missnöjd. 3. Varken eller. 4. Nöjd. 5. Mycket nöjd. 

 

       Tabell 2 visar att närstående är övervägande nöjda (22,2%) och mycket nöjda (68,0%) med 

det stöd de fått av palliativa teamet under tiden de vårdade den palliativa patienten i 

hemmet. En mindre del utgör mycket missnöjda och lite missnöjda.  

 Medelvärdet för hela gruppen var 4.49, standardavvikelse 0,8 och med en variationsvidd 

från 1 - 5. 
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Tabell 3. Närståendes möjlighet till information ang. närståendepenning, om dödsfallet var 

förväntat och om ett efterlevandesamtal erbjöds.  

Fråga 5, 6 och 20. 
 

Ja 
Antal (%) 

Nej 
Antal (%) 

Vet ej 
Antal (%) 

Närståendes möjlighet 
till information ang. 
närståendepenning- 
dagar. 

44 (61) 22 (31) 6 (8) 

Var dödsfallet väntat 
utifrån given 
information. 
 

68 (94,4) 0 (0) 4 (5,6) 

Erbjöds närstående ett 
efterlevandesamtal 1-2 
månader efter döds- 
fallet 

52 (72,2) 13 (18,1) 7 (9,7) 

    

 

Tabell 3 visar att över hälften av närstående fick information om närståendepenning och 

majoriteten av de närstående svarade att dödsfallet var förväntat. Angående efterlevandesamtalet 

var det 72% av de närstående som fick detta erbjudande. 
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Tabell 4. Närståendes kunskap om vart de skulle vända sig i en akutsituation, vem den 

patientansvarige läkaren och hur få tag på denne. 

Fråga 7, 9 och 10. Ja 
Antal (%) 

Nej 
Antal (%) 

Om närstående visste vart de 
skulle vända sig i en 
akutsituation. 
 

69 (95,8) 3 (4,2) 

Om närstående visste vem som 
var den patientansvarige läkaren 
under den palliativa patientens 
sista vecka i livet. 

59 (81,9) 13 (18,1) 

Om närstående visste hur de 
skulle få tag på den patient- 
ansvarige läkare. 

63 (87,5) 9 (12,5) 

 

Tabell 4 visar att majoriteten av närstående visste vem vart de skulle vända sig i i en 

akutsituation, vem den patientansvarige läkaren var och hur de kunde få tag på denne. 

 

Förslag till förbättringar från närstående. 

Sammanfattning av de förbättringsförslag angående stöd som framkom från de närstående har 

bearbetats enligt summativ innehållsanalys (Hsieh och Shannon, 2008). Kommentarer från 

närstående har förkortats (reduktion) och angivits inom citattecken. Därefter har liknande ord 

sammanställts och räknats. Nyckelord bildades utifrån citaten och analysen generade följande  

fem koder; informationsbehov, kommunikation och dialog, stödinsatser, närståendes ansvar och 

anpassad vårdnivå. 
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Tabell 5. Summativ analys av samtliga närståendes 26 förbättringsförslag.  

CITAT FRÅN 
NÄRSTÅENDE 

NYCKELORD KOD 

1)“
Tydligare information 

om sjukdomsförlopp” 
2)“

Informera den sjuke” 
1)“

Det vore bra att veta 
hur den döende mådde” 
3)“

Att AHS berättar….” 
1)“

Lite bättre information 
om vad…. hända” 
1)“

Bättre information att 
man behöver hjälp” 
2)“

Att inte få berättat att 
din make….” 
2)“

Bättre information att 
man behövs” 

Information 
 
Informera 
Veta 
 
Berättar 
Information 
 
Information 
 
Berättat 
 
Information 

 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS 
BEHOV 

1)“
Lyssna på patienten 

och närstående” 
1)“

Läkaren inte 
villig..fråga mamma” 
2)“

Läkare vågar ta det 
jobbiga samtalet” 
1)“

Större 
samstämmighet mellan 
sjuksköterskor” 
1)“Ringa upp och fråga” 
2)“

Hade uppskattat mer 
läkarsamtal med 
information” 
1)“

Kontakta inte bara 
åldrig make/maka med 
information” 

Lyssna 
 
Fråga 
 
Samtalet 
 
Samstämmighet 
 
Fråga 
Samtal 
 
 
Kontakta 

 
 
 
 
 
 
KOMMUNIKATION 
OCH DIALOG 

1)“
Lite besviken på 

palliativ…finns ej 
tillgängliga” 
1)“

många där..önskat 
personalen..kom in.. 
kände oss bortglömda” 
1)“

Tog lång tid innan 
fungerade i hemmet” 
1)“Vidareutbilda..vårda 
palliativa patienter” 
1)“

Svårt ta till sig stöd 
och hjälp i den 
situationen” 
1)“

Alla ..gå på kurs… 
anhörig..bli sedd” 

Tillgänglig 
 
 
Tillgänglig 
 
 
Stöd 
 
Utbildning 
 
Stöd 
 
Utbildning 

 
 
 
 
 
 
STÖDINSATSER 



2)“
Mycket hängde på 

oss som anhörig” 
1)“

Inte våga 
fråga…pappas 
inställning..fick jag göra” 
1)“

Såg problem med 
muntorrhet..som vi 
avhjälpte när vi var där” 

Oss 
 
Jag 
 
 
Vi 

 
 
 
NÄRSTÅENDES 
ANSVAR 

1)“
Önskat mamma fått 

komma till Hospice” 

1)“Inte vårdas på 
ortoped i livets 
slutskede” 

Hospice 
 
Ortoped 

 
ANPASSAD VÅRDNIVÅ 

 

NÄRSTÅENDE SOM GAV CITAT (se tabell ovan). 
1)

 Son/dotter 
2)

 Make/maka/partner 
3) 

Förälder 

 

Närståendes förslag till förbättring avseende stödet till närstående och den palliativa patienten 

visade att majoriteten av kommentarer från närstående var från son/dotter och 

make/maka/partner. Åtta kommentarer hade lämnats angående förslag om ökad information, sju 

angående kommunikation och dialog, sex angående stödinsatser, tre angående närståendes 

ansvar, samt två angående anpassad vårdnivå.  

 

Förutom redovisade kommentarer ovan uppgav 29 närstående under fråga 21 och 22 hur nöjda 

de var med stödet från palliativa teamet. Följande kommentarer är exempel på detta; ”Det 

fungerade alldeles utmärkt som det är”, “jag hoppas och tror att mamma fick bra stöd”, “kan inte 

bli bättre”, “mkt nöjda med bemötandet och omhändertagandet” och “Tycker alla gjorde så gott 

det kunde”. Resterande 17 närstående lämnade inga svar på frågorna 21 och 22. 

 

 

 

         



DISKUSSION. 

 

Sammanställning av resultat.  

Av de närstående som vårdat den palliativa patienten i hemmet utgjordes övervägande delen av 

make/maka/partner och son/dotter. Ingen av de närstående var god man eller vän och ett fåtal av 

syster/bror, förälder och annan släkting.  

 

Majoriteten av närstående var nöjda eller mycket nöjda med det stöd de fått under tiden de 

vårdade den palliativa patienten i hemmet. Medelvärde 4,49, standardavvikelse 0,8 och 

variationsvidd 1 - 5. En majoritet av närstående hade fått information om närståendepenning, att 

dödsfallet var förväntat och erbjudande om efterlevandesamtal 1-2 månader efter dödsfallet. De 

De flesta av närstående hade även fått information om de visste vart de skulle vända sig i en 

akutsituation, vem den patientansvarige läkaren var under den palliativa patientens sista tid i livet 

och hur få tag på denne. En mindre av de närstående hade vetskap om den patientansvarige 

läkaren och hur få tag på denne. Endast ett fåtal närstående visste inte vem som var den 

patientansvarige läkaren, men de visste hur få tag på denne. 

 

Tjugosex närstående lämnade förslag till förbättringar i stödet till närstående och den palliativa 

patienten i fråga 21 och 22. Kommentarer lämnades i 29 fall om hur nöjda närstående var med 

stödet från det palliativa teamet. Resterande 17 närstående lämnade inga kommentarer på fråga 

21 och 22.  

 

Kommentarer från närstående behandlade bland annat förslag om ökad information om 

sjukdomsförloppet, bättre kommunikation att palliativa teamet skulle lyssna på närstående och 

patient, stöd som bättre tillgänglighet, att palliativa teamet tog bättre ansvar för symtom och 

önskemål att den palliativa patienten fått avlida på annan plats. 
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Samtliga 26 förslag till förbättringar analyserades med summativ innehållsanalys. Dessa 

sammanställdes genom reduktion och visades i korta citat i tabell 5. Nyckelord togs ur dessa citat 

och fem koder genererades och dessa är: informationsbehov, kommunikation och dialog, 

stödinsatser, närståendes ansvar och anpassad vårdnivå. 

 

Resultatdiskussion. 

Bakgrundsdata  

Resultatet från de kvantitativa frågorna 5 - 7, 9 -11 och 20 i närståendeenkäten redovisas och 

diskuteras och därefter diskuteras närståendes förslag till förbättringar i de två kvalitativa 

frågorna 21 och 22. De redovisas enligt summativ innehållsanalys efter de fem koder, som 

framkom; informationsbehov, kommunikation och dialog, stödinsatser, närståendes ansvar och 

anpassad vårdnivå. 

 

Närståendeenkäten var i övervägande fall ifyllt av make/maka/partner och son/dotter. Detta 

resultat överensstämmer med tidigare studier. Henriksson, Carlander och Årestedt (2015) betonar 

att närstående vårdar sina anhöriga utifrån en känsla av plikt, ansvar och  kärlek. Thomas, 

Hudson, Oldham, Kelly och Trauer (2010) poängterar att det eventuellt inte vore möjligt att ha 

palliativ vård i hemmet om inte den närmaste familjen ställde upp och vårdade den palliativa 

patienten på mer eller mindre heltid. Melin-Johansson, Axelsson & Danielson (2007) uppgav att 

släktband inom familjen kan stärka känslan av samhörighet. Detta inte bara bland makar, utan 

även barn och barnbarn. 

 

Författaren anser att detta inte är förvånande. Många lever i parrelationer och anser sin 

make/maka/partner och barn, som de närmaste anhöriga. Denna grupp utför därmed den största 

vården i hemmet av den palliativa patienten och resultatet var förväntat av författaren. En mindre 

del palliativa patienter hade vårdats av annan släkting och Wiener, McConnel, Latella och Ludi 

(2013) framhäver att i många kulturer är familjen inte bara den närmaste, utan övriga släktingar 

och vänner.  Vissa kulturer fokuserar på självständighet och andra på harmoni bland individerna. 

Mccann och Adames (2013) påpekade att palliativ vårdpersonal behöver ta hänsyn till den 

palliativa patientens och dennes familjs kulturella bakgrund och detta poängterar även 

Chaiviboontham (2015) i sin artikel.       19 



En mindre del av de palliativa patienterna hade vårdats av    

annan släkting i denna studie. Det framkommer dock inte vilken anledningen var till detta och 

författaren kan inte dra någon slutsats om det förekom kulturella eller andra orsaker. 

Morasso et al. (2008) uppgav att studier på hela familjer saknas och denna studie ger ingen 

information om familjen som helhet. Det finns ingen fråga i närståendeenkäten som belyser 

detta. Eventuellt kan en framtida revidering av närståendeenkäten lägga till frågor som behandlar 

familjedynamik.  

 

Närståendes behov av stöd  

Närstående var övervägande nöjda eller mycket nöjda och endast en mindre andel mycket 

missnöjd eller lite missnöjda. Medelvärdet är högt, med en låg standardavvikelse, vilket visar att 

observationerna är samlade kring medelvärdet. Variationsbredden visade att alla svarsalternativ 

var ifyllda av närstående. Författaren var förvånad över hur hög andel närstående var nöjda med 

stödet från det palliativa teamet. Detta i åtanke att palliativ vård är ojämn i tillgänglighet över 

landet, ej helt utbyggt vårdsystem (Ingvar et al., 2009) och det råder brist på plats inom 

slutenvården för avlastning vid behov (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2007) har 

närstående, som upplever att hjälp finns tillgängligt vid behov och har en god relation till det 

palliativa teamet ett gott närståendestöd. Kan resultatet av denna studie bero på att närstående 

måste besöka den vårdenhet, som den palliativa patienten var ansluten till för att kunna fylla i 

närståendeenkäten och därmed träffa det palliativa teamet. Är närstående med en positiv 

erfarenhet av stödet från det palliativa teamet mer benägen att besöka vårdenheten och träffa det 

palliativa teamet. Kan det vara möjligt att närstående som har tid till förfogande och med goda 

transportmöjligheter är mer benägna att göra ett besök till vårdenheten och därmed fylla i SPRs 

närståendeenkät.  

 

En förmån och stöd för närstående är närståendepenningdagar och majoriteten av närstående fick 

information om detta. Försäkringskassan (u.å.) utbetalar närståendepenning i 100 dagar för den 

palliativa patienten till den som vårdar den palliativa patienten dessa dagar och det behöver inte 

vara samma person eller en närstående. Strang (2012) påpekade att vård i hemmet är fysiskt och 

psykiskt påfrestande för den närstående.      20 



Närståendepenningdagar är därför är en viktig möjlighet för närstående att få avlastning och på 

så sätt vila och psykiskt återhämtning. Vidare påpekade Connel, Fernandez, Tran, Griffiths, 

Harlum och Agar (2013) att närstående finner det nödvändigt att ändra på livstil och yrkesliv för 

att kunna tillgodose den palliativa patienten och klara av vården i hemmet. Majoriteten av de 

närstående fick information, men nära en tredjedel informerades inte om denna möjlighet för att 

kunna underlätta vården i hemmet. Avlastning är viktig för den närstående, samt ekonomisk 

hjälp som denna förmån medger. Författaren anser att en förbättring bör ske i detta avseende, då 

studier visat att vården av den palliativa patienten är fysiskt och psykiskt krävande. Denna 

förmån kan eventuellt underlätta sociala relationer inom familjen och vänkretsen, som enligt 

Ternestedt et al. (2012) är en del av de 6 S:n.  

 

Dödsfallet av den palliativa patienten var förväntat av de flesta närstående. Keegan och Drick 

(2011) och Andershed (2006) poängterade vikten av information och kommunikation med 

närstående och den palliativa patienten. Martinsson, Axelsson och Melin-Johansson (2016) 

betonade att det kan vara svårt för läkare att ange en tid för sjukdomsförloppet och många är 

försiktiga och vågar inte lämna närmare besked om det förväntade slutet. Oftast kan en viss 

uppskattning göras, dock händer det att den palliativa patienten lever år som palliativa patienter. 

Ichikura, Matsuda, Kobayashi, Noguchi, Matsushita och Matsushima (2016) poängterade att 

internationellt sett är det fortfarande svårt för vårdpersonal att ta upp frågan om förväntad 

livslängd. Den närståendes och den palliativa patientens strategi är en del av de 6 S:n och att 

kunna blicka framåt och därmed planera för framtiden (Ternestedt et al., 2012). 

Resultatet i denna studie påvisar att den övervägande delen av närstående hade blivit 

informerade om det förväntade dödsfallet, vilket överensstämmer med studier som poängterar 

vikten av information och kommunikation. Författaren anser dock att information skall ges med 
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viss försiktighet och förklaring, då det är svårt att förutse sjukdomsförloppet för den palliativa 

patienten. 

 

Gällande efterlevandesamtal hade  över hälften av närstående erhållit erbjudande om detta, men 

en tredjedel hade inte. Ett efterlevandesamtal enligt Socialstyrelsen (2009) är stöd från det 

palliativa teamet till närstående en tid efter dödsfallet. Det är både fysiskt och psykiskt tungt för 

den närstående att förlora en nära person. Studier har visat att sjuklighet och dödlighet bland de 

närstående ökar en tid efter förlusten. För att förebygga detta rekommenderas ett 

efterlevandesamtal. Thomas et al. (2010) uppgav att studier påvisat att många närstående drabbas 

av depression och mellan 30-50% upplever ångest. Vidare uppgav Thomas och Moore (2015) att 

ett flertal studier visat att psykologiska behov är eftersatta hos närstående. Depression hos 

närstående är kopplat till vårdtyngden av den palliativa patienten (Kim et al. , 2016). 

Efterlevandesamtal utgör ett stöd till närstående en tid efter dödsfallet då frågor och funderingar 

kan uppstå. Ternestedt et al. (2012) uppgav att sammanhang, en tillbakablick, är en del av de 6 

S:n. Det är vid efterlevandesamtalet som SPR rekommenderar att närståendeenkäten fylls i av 

närstående. Ges inte tillfälle till detta kommer ytterligare information från närstående inte kunna 

inhämtas för vidare forskning.Författaren anser att palliativa team bör informeras om vikten av 

efterlevandesamtalet och att alla närstående får information i denna fråga. Studier har påvisat 

betydelsen av en uppföljning efter förlusten av den palliativa patienten. I de fall av ett 

problematiskt sorgearbete med fysiska och psykiska problem kan närstående identifieras och 

stödinsatser göras.  

 

Majoriteten av närstående visste vart de skulle vända sig i en akutsituation, vem som var den 

patientansvarige läkaren var under den palliativa patientens sista vecka i livet och hur de skulle 

få tag på denne. Milberg et. al. (2012) understryker vikten av att det palliativa teamet är 

tillgängligt för de närstående och den palliativa patienten.  Dygnet runt tillgång till det palliativa 

teamet är ett viktigt stöd enligt Melin-Johansson et al. (2007) och Morris et al. (2015). Exley and 
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Tyrer (2005)  påvisade i en kvalitativ studie att brist på dygnet runt vård ledde till oro och 

otrygghet för den närstående. Författaren noterade att fler närstående visste hur man skulle få tag 

på den patientansvarige läkaren under den palliativa patientens sista vecka i livet än den andel 

som visste vem denne patientansvarige läkare var. Kan närstående ha missuppfattat frågan om 

hur få tag på den patientansvarige läkaren med det palliativa teamet i helhet?  

Litteraturen påvisar vikten av att kunna erhålla hjälp vid behov och att få tag på det palliativa 

teamet vid behov. Majoriteten hade fått information om detta i denna studie, men som författaren 

tidigare påpekat, alla bör få all information i samtliga frågor.  

 

Förslag till förbättringar  

Intressant nog har son/dotter uppgett fler förslag till förbättringar än make/maka/partner, som  

utgjorde nära hälften av närstående, som fyllt i närståendeenkäten. Författaren undrar om det kan 

föreligga en generationsskillnad mellan yngre och äldre närstående. Uppmärksammar yngre 

närstående fler behov än de äldre eller kräver de mera av det palliativa vårdteamet? 

Summativ innehållsanalys analyserade samtliga 26 kommentarer från närstående i SPRs 

närståendeenkät. Ord räknades i närståendes kommentarer, nyckelord framkom och De förslag 

till förbättringar som de närstående angett summerades i  fem koder som handlede om: 

informationsbehov, kommunikation och dialog, stödinsatser, närståendes ansvar och anpassad 

vårdnivå. 

 

Informationbehov. 

I vården av den palliativa patienten och stöd till närstående gavs åtta kommentarer om bristfällig 

information angående händelseförlopp, hjälp och behov. Närstående efterfrågade bättre 

information bland annat om vad som kan förväntas angående 
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sjukdomsförlopp, att närstående behöver hjälp och att få erkännande att närstående behövs. En 

närstående kommenterade att ingen information erhållits om att maken hade en kort tid kvar.  

Andershed (2006) poängterade betydelsen av information med närstående och den palliativa 

patienten.  Tillika understryker Carlander, Ternestedt, Sandberg och Hellström (2013)  och 

Morris, King, Turner och Payne (2015) vikten av en klar och tydlig information i kontakten med 

närstående. Närstående gjorde flera försök och misstag och det förelåg ett behov av information 

från närstående av vad som kunde förväntas i vården av den palliativa patienten i hemmet. 

Författaren anser att de förbättringar närstående uppgav överensstämmer med tidigare studier. 

Behovet av ett ökad informationsbehov uppgavs i flest antal förslag om förbättringar av 

närstående.  

 

Kommunikation och dialog.  

Närstående tog upp bristande kommunikation i sju kommentarer som innefattade  “lyssna, fråga, 

samtalet, samstämmighet, kontakta” . Becker (2010) uppger att den första minuten av ett första 

möte är det viktigaste och blir det fel är det mycket svårt att ändra ett första intryck och skapa en 

god kontakt som förmedlar att man bryr sig om den palliativa patienten och familjen. Det 

visuella (ansiktsuttryck, hållning, ögonkontakt, hår och kläder) utgör 55 % av den första 

minuten, rösten och dess intonation 38 % och själva innehållet bara 7 %. Författaren anser att det 

är viktigt för palliativa team att ha kunskap i kommunikation och dialog och på så sätt kunna 

förmedla ett empatiskt bemötande  med närstående och den palliativa patienten.  

 

Närstående kommenterade att palliativa teamet inte hade lyssnat på närstående och den palliativa 

patienten, läkare hade inte lyssnat eller kommunicerat svåra frågor, samt bristande 

samstämmighet mellan sjuksköterskor. Det framkom en önskan om ytterligare kontakt med 

läkare och palliativa teamet, samt att personal borde följa upp och se om frågor uppkommit i 

hemmet. En närstående kommentar var att inte bara kontakta åldrig maka/make med information, 

utan även anhöriga. Knighting et al. (2015) påpekade att med en ökande åldrande befolkning 

kommer andelen äldre närstående att öka. Carlander et al. (2013) poängterar även vikten av god 
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kommunikation. Bergdahl, Benzein, Ternestedt och Andershed (2011) uppgav att en god relation 

i vården påverkas av förmågan att kunna kommunicera effektivt. Gielen, Bhatnagar och 

Chaturvedi (2016) betonade att andlig vård är en viktig del av vården. Det kan vara svårt att 

acceptera sin sjukdom och uppleva en känsla av att förlora kontroll. Författaren av denna uppsats 

anser att andlighet kan ses som en strategi, både för den närstående och den palliativa patienten. 

Strategi är en del av de 6:n enligt Ternestedt (2012).  Författaren anser att denna studie 

överensstämmer med tidigare studier, som påpekar vikten av god kommunikation och dialog.  

 

Stödinsatser. 

Stödinsatser kommenterades i sex kommentarer från närstående som innefattade orden ;  

“tillgänglig,  stöd, utbildning ”. Närstående var besvikna på det palliativa teamets tillgänglighet, 

tiden det tog för att få ett fungerande hem och bristande utbildning på hemtjänstpersonal. En 

kommentar från närstående var att den närstående inte hade uppfattat det palliativa teamet som 

tillgängligt. Närstående behövde undervisas i hur man ger vård i hemmet till den palliativa 

patienten och att informationen behövde vara tydlig. 

 

Grothe, Biong och Grov (2015) redovisar att viktigast i palliativ vård är att sjuksköterskor 

besitter kunskap och engagemang. De sjuksköterskor som lyssnade på närstående och den 

palliativa patienten upplevdes som det bästa stödet. Lavoie, Blondeau och Martineau (2013) 

betonade att den bästa vården gavs när sjuksköterskan tog tid att utforska patientens behov. 

Henriksson, Årestedt, Benzien, Ternestedt och Andershed (2012) framhävde att stödgrupper kan 

hjälpa närstående att känna sig mer förberedda för vården av den palliativa patienten. 

Funk, Stajduhar och Outcalt (2015) poängterade att individualiserade program för att förmedla 

kunskap, nödvändig information och färdigheter i vården av den palliativa patienten utgör ett 

stort stöd för närstående. Bergdahl, Benzein, Ternestedt, Elmberger och Andershed (2013) 
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framhävde vikten av att behandla symtom tidigt. Enligt Ternestedt et al. (2012) är 

symtomlindring en del av de 6 S:n. 

Författaren anser att resultatet i denna studie överensstämmer med litteraturen. Stödinsatser är 

viktiga för närstående för att kunna möjliggöra vård den palliativa patienten i hemmet.  

 

Närståendes ansvar. 

Närståendes ansvar kommenterades i tre kommentarer, som innefattad orden; “vi, oss, jag”.  

Närstående kände att ansvaret för vården av den palliativa patienten låg på dem, närstående fick 

ge symtomlindring med muntorrhet och att läkare tog inte itu med den palliativa patientens 

inställning till hjärt- och lungräddning (HLR), utan närstående fick träda in. Andershed och Stolz 

(2013) påpekade att vården bygger på tillit och förtroende med konkret hjälp i vardagen och att 

den tekniska utvecklingen inom vården har blivit alltmer avancerad och att den tidigare utfördes 

av hälso- och sjukvårdspersonal. Närstående har fått ta över en alltmer komplicerad vård. Kraven 

på närstående och familj är höga och behov av stöd från det palliativa teamet är stort. Enligt 

Socialstyrelsen (2007) visar att närstående inte förväntar sig mycket i fråga om hjälp och känner 

sig ansvariga för vården av den palliativa patienten. I denna studie gavs endast tre kommentarer 

om närståendes ansvar av totalt 26 kommentarer, vilket är en mindre del av totala antalet 

kommentarer. Tidigare studier har påvisat ett större behov än i denna studie och i denna fråga 

anser författaren att denna studie inte helt överensstämmer med tidigare studier.  

 

Anpassad vårdnivå. 

Närstående uppgav i kommentarer den palliativa patients vårdplats som var ”ortopedisk avd”.  I 

en annan kommentar önskade de närstående att patienten hade fått vårdats på annat ställe under 

livets sista tid och i detta fall önskade de en plats på en hospice vårdavdelning för den palliativa 

patienten .    

        26 

 

 

 

 

 



Enligt Socialstyrelsen (2013) har ett flertal undersökningar visat att många vill dö hemma. 

Ternestedt et al. (2012) understryker att som del av de 6 S:n är självbestämmande. Den palliativa 

patienten kan själv välja var vården skall ske. Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström och 

Ternestedt (2010) betonar att hemmet är en plats av säkerhet, personlig identitet och privatliv. 

Den närstående utvecklar ett s.k. “modified self” modifierad självbild genom vården i hemmet av 

den palliativa patienten. Detta för att klara av den uppkomna situationen. Den första av de 6 S:n 

omfattar individens självbild eller identitet (Ternestedt et al., 2012). 

 

Svårigheter med vård i hemmet tas upp av både Milberg (2005) och Morrris et al. (2015) då 

åldriga makar/partner med egna problem blir närstående som vårdar den palliativa patienten i 

hemmet. Författaren anser att studien överensstämmer med tidigare studier i ett fall av 

närstående kommentar, men inte i den andra där en vårdplats hade önskats. Svårigheter med vård 

i hemmet kan leda till att den palliativa patienten får tillbringa sin sista tid på annan plats än 

hemmet. 
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Metoddiskussion.  

Denna studie grundar sig på en registerstudie av en relativt ny enkät, SPRs närståendeenkät, som 

sist reviderades 2016-02-01. Den har utformats efter en tidigare etablerat enkät, SPRs 

dödsfallsenkät. SPRs dödsfallsenkät har reviderats vid ett flertal tillfällen. 

Studiens syfte var att undersöka stödet till närstående vid vård i hemmet av palliativa patienter, 

samt att belysa vilka förslag närstående angav, som skulle stärka stödet från det palliativa teamet. 

Närståendeenkäten har ett antal frågor som berör detta och dessa delar har inkluderat i denna 

studie.  

 

Svagheter och styrkor.  

För att kunna fylla i SPRs närståendeenkät måste närstående besöka den vårdenhet, som den 

palliativa patienten var ansluten till innan dödsfallet. Vidare måste vårdpersonal logga in till 

SPRs  hemsida för att åtkomma närståendeenkäten. Detta rekommenderas av SPR att göras i 

samband med efterlevandesamtalet.  Detta har förmodligen begränsat det antal 

närståendeenkäter, som har skickats in till SPR. Det är vanligt att efterlevandesamtalet sker per 

telefon och inte vid ett besök till en vårdenhet. Detta kan ha försvårat för vissa närstående att 

dela med sig sina erfarenheter, som till exempel svårigheter med transport till och från 

vårdenheten eller tid p.g.a. arbete eller andra åtaganden. Är närstående med en positiv erfarenhet 

av stödet från det palliativa teamet mer benägna att besöka den vårdenhet den palliativa patienten 

var ansluten till, träffa det palliativa teamet igen och därmed fylla i närståendeenkäten? 

Resultatet från denna studie kan ha påverkats av SPRs datainsamlingsmetod av SPRs 

närståendeenkät.  

 

Vidare framkommer det inte i datan om personal var närvarande vid ifyllandet av 

närståendeenkäten och närstående kan i så fall ha påverkats av vårdpersonal. Någon information 

om närståendes ålder erhölls ej och det finns ingen uppdelning om vilken kulturell och etnisk 

bakgrund de närstående hade och om eventuella skillnader kan ha förekommit. Denna studie 

visar inte hur länge efter dödsfallet närståendeenkäten fylldes i eller var i landet det skedde. 
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Svagheter i studien har påpekats, som att SPRs närståendeenkät är en relativt ny enkät, SPRs 

insamlingsmetod, där närstående måste besöka den vårdenhet som den palliativa patienten var 

ansluten till, nödvändigheten med hjälp av vårdpersonal för inloggning till SPR och eventuell 

påverkan av vårdpersonal, samt bristande information om närståendes ålder, bakgrund och hur 

lång tid efter dödsfallet närståendeenkäten fylldes i.  

Styrkor i studien är att närstående har delat med sig av den erfarenhet de har av att vårda den 

palliativa patienten i hemmet. SPRs närståendeenkät behandlar frågor om stöd till närstående och 

ger rum för förslag till förbättringar från närstående. Det rekommenderas att SPRs 

närståendeenkät fylls i vid efterlevandesamtalet, då en viss tid förflutit sedan dödsfallet. 

Författaren anser att de svar som anges av närstående kan på så sätt vara mer reflektiva, än om de 

fyllt i SPRs närståendeenkät strax efter eller i samband med dödsfallet. Ytterligare en styrka kan 

vara att SPRs närståendeenkät, trots att den är ny har utformats efter en tidigare redan etablerat 

enkät ,som SPRs dödsfallsenkät, vilken har  reviderats ett antal gånger. Vidare kan SPRs 

närståendeenkät användas i framtida forskning med samma frågor.  

 

Validitet och reliabilitet. 

Enligt Polit och Beck (2014) grundar sig validitet i kvantitativa studier att slutledningen är 

korrekt och välgrundad och metoden mäter vad som skall undersökas. Reliabilitet definieras som 

till vilken grad datan är noggrann och konsekvent.  

Författaren anser att registerstudier är en fullgod metod för insamling av kvantitativ data och 

delar av närståendeenkäten mäter det som den avser att mäta och därmed har validitet. SPRs 

närståendeenkät har frågor angående information av stöd till närstående och innehåller val som 

besvarar syftet. Datan i materialet som berör närståendestöd har analyserats med deskriptiv 

statistik och både metodbeskrivning och bortfallsanalys har gjorts (inget bortfall). Kunskapen 

som framkommit är användbar i vården av palliativa patienter och stödet till närstående i 

framtiden. Författaren hade inga förutfattade meningar om utfallet i denna studie och har ensam 

utfört alla beräkningar flera gånger för att noggrant kontrollera tillgänglig data. Författaren  
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erhåller ingen ersättning för denna studie. Detta är den första kartläggningen av registerdata från 

SPRs närståendeenkät. Det är därför omöjligt att uttala sig om en överensstämmelse med andra 

studier med samma metod och enkät. Litteraturen har dock påvisat behovet av information, 



kommunikation och dialog, stödinsater för närstående vid vård i hemmet från palliativa team, 

samt hjälp åt närstående i ansvaret för den palliativa patienten och tillgång till vårdplatser vid 

behov. 

 

Författaren anser att studien har reliabilitet genom att insamlandet av SPRs närståendeenkät har 

varit systematiskt och noggrant. Den åtkommes på samma sätt genom inloggning av 

vårdpersonal och oberoende av vem som utför det. Närståendeenkäten innehåller samma frågor 

vid varje tillfälle. 

 

Trovärdighet och pålitlighet.  

Hsieh och Shannon (2004) uppgav att i den summativa innehållsanalysen bygger pålitligheten på 

trovärdigheten. Detta kan man belysa med att orden i texten är konsekventa med slutsatsen eller 

att författaren kollar med deltagarna att slutsatsen är korrekt. 

 

Författaren har redovisat samtliga 26 kommentarer från närstående, som besvarade de öppna 

frågorna 21 och 22. Författaren har ingen tidigare erfarenhet av kvalitativa studier. 

Datainsamlingen genomfördes av SPR, som sammanställde data för denna studie. 

Samtliga SPRs närståendeenkäter från 1 januari till 1 november inkluderades i studien, 

därav inget bortfall. Slutsatsen kan dock inte kontrolleras med deltagarna, då de 

åtnjuter konfidentialitet och SPR översände ingen data, som kunde identifiera 

närstående. Endast förhållande till den palliativa patienten, som till exempel 

make/make/partner, har angett vid respektive förslag till förbättringar i tabell 5. 

 

Enligt Bring, Taube och Wikman (2015) kan frågor uppkomma om resultatet är representativt för 

en större population eller bara insamlad data till hands. Enligt Kristensson (2014) kan öppna 

frågor vara svåra att analysera och överblicka. Det är en registerstudie och författaren har inte 

påverkat insamlat data och ingen skillnad 
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föreligger i följsamhet av data från början till slut. Resultatet ger information om behovet av  

information, kommunikation och dialog, stödinsatser, närstående ansvar och anpassad vårdnivå 

för den palliativa patienten. Palliativa team kan genom denna kunskap förbättra sitt stöd till 



närstående och den palliativa patienten. Författaren anser att studien har trovärdighet och 

pålitlighet.. 

 

Samhälleliga och etiska aspekter. 

Under flera år analyserade och bearbetade Brofenbrenner (1994) data från ett flertal forskare 

inom olika discipliner. Hans modell om mänsklig utveckling består av s.k. ett mikrosystem, 

mesosystem, exosystem, makrosystem och kronossystem.  Mikrosystem består av de nära 

systemen som till ex. familjen, skolan och arbetet, som leder till individens utveckling. Det är ett 

mönster av interpersonliga relationer. Mesosystemet behandlar relationerna mellan två eller flera 

ställen, till ex. skolan och hemmet eller skolan och arbetsplatsen, där den utvecklande individen 

befinner sig. Det består av ett antal mikrosystem med andra ord. Exosystemet består av två eller 

flera processer mellan två eller flera ställen varar ett inte omfattar den utvecklande individen, till 

ex. skolan och föräldrars arbetsplats. Makrosystemet övergriper alla system tillsammans, till ex. 

kultur, livsstil, möjligheter att välja val i livet, etc. Kronosystemet behandlar även förändringar i 

tid i omgivningen och inte bara inom individen, som till ex. förändringar i familjestrukturen, 

arbete, bostad, etc. 

Inom palliativ vård står den palliativa patienten i centrum. Mikrosystemet är den palliativa 

patienten, närstående och familjen. Den palliativa patienten vårdas i hemmet av närstående i 

livets slutskede.  

I mesosystemet ingår förutom, den palliativa patienten och närstående, det palliativa teamet. Ett 

antal mikrosystem som interagerar tillsammans och bygger upp relationer.  

Exosystemet omfattar flera processer, som det palliativa teamet och dess arbetsledning vilket styr 

arbetet i vården av den palliativa patienten och i stödet till närstående. Arbetet styrs av lagar och 

förordningar som samhället beslutat. Den palliativa patienten och närstående är inte en del av 

arbetsledningen, men påverkas indirekt av de direktiv som palliativa teamet måste arbeta efter.  

Makrosystemet övergriper alla system och här behandlas den palliativa patientens och 

närståendes kultur och livstil. Neergaard et al. (2008) påpekade att närstående kan uppleva ett 
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otillräckligt stöd om det palliativa teamet brister i organisation av vården och kulturell 

kännedom.  

I kronossystemet tas förändringar i tid upp. Den palliativa patienten genomgår en fysisk och 

psykisk process mot livets slut och den närstående och familjen upplever stora förändringar i sin 

livssituation. En förändring i familjestrukturen kommer att ske när den palliativa patienten gått 

bort.  

 

I de etiska riktlinjer som Sykepleierforbund publicerade 2003 uppfylls kraven på en etisk 

forskning av fyra principer. Dessa fyra principer är autonomi och integritet, göra gott, att inte 

skada och rättvisa. 

Resultatet av denna studie kan förhoppningsvis belysa behov av förbättringar i stöd till 

närstående och i vården av den palliativa patienten. SPR överförde inga data som kan identifiera 

närstående eller information om vårdenhet den palliativa patienten var ansluten till.  Detta är en 

registerstudie utan persondata, utan möjlighet att identifiera de närstående som fyllt i 

närståendeenkäten eller den palliativa patienten. Alla närståendeenkäter mellan 1 januari till 1 

november 2016 är inkluderade. De frågor som inte belyste uppsatsens syfte är exkluderade. 

Författaren erhåller ingen ersättning för denna studie. 

Vidare poängterar Germain et al. (2016) vikten av att etiska kommittéer inser betydelsen av 

närståendes erfarenheter och kunskap av vården i hemmet av palliativa patienter och medger 

närståendes deltagande i framtida forskning. 

 

Slutsats.  

Det finns behov för närstående att vårda den palliativa patienten i hemmet. Antalet vårdplatser 

inom slutenvården har minskat och en ökning av äldre förväntas inom de kommande åren och 
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därmed ett ökat behov av palliativ vård. Palliativa teamet är av betydelse som stöd för närstående 

och den palliativa patienten. Kartläggning visade att majoriteten av närstående var nöjda eller 

mycket nöjda med det stöd de fått under tiden de vårdade den palliativa patienten i hemmet. 

Majoriteten av närstående hade fått information om efterlevandesamtalet, vart de skulle vända 

sig i en akutsituation, närståendepenningdagar, vem som är den patientansvarige läkaren under 

den palliativa patientens sista dagar i livet och hur få tag på denne vid behov och förväntat 

dödsfall. Det finns dock rum för förbättringar i samtliga frågor, då alla närstående inte erhöll all 

information. Närståendes kommentarer till förslag för förbättringar i stödet till närstående och 

den palliativa patienten sammanställdes i korta citat och analyserades enligt summativ 

innehållsanalys. Den summativa innehållsanalysen genererade fem koder; informationsbehov, 

kommunikation och dialog, stödinsatser, närståendes ansvar och anpassad vårdnivå. 

Författaren anser att det finns ett behov av ytterligare kartläggning av SPRs närståendeenkät och 

därmed jämföra resultatet från denna studie i framtiden. 

 

Studiens kliniska betydelse. 

 

Det kommer att bli ett ökat behov av att palliativa patienter vårdas i hemmet av närstående p.g.a. 

en ökande äldre befolkning och brist på plats inom slutenvården. Vidare har palliativa patienter 

enligt flera studier en önskan om att få vårdas i hemmet. Denna studie avser att utröna hur 

närstående upplevde det stöd de erhållit från palliativa teamet under den tid de vårdade den 

palliativa patienten i hemmet, samt utröna vilka förbättringar som kan göras i stödet till 

närstående och den palliativa patienten. Resultatet kommer förhoppningsvis i framtiden att leda 

till en förbättring i vården av den palliativa patienten och stödet till närstående från palliativa 

teamet. Kartläggning av data från SPR kan eventuellt leda till vidare utvecklingsarbete av 

palliativregistret och behov att fortsätta att samla in information från närstående. Det finns ett 

ökat informationsbehov, bättre kommunikation och dialog, ökat behov av stödinsatser,  stöd i 

närståendes ansvar och anpassad vårdnivå. De kommentarer som framförts av närstående kan  

beaktas av palliativa team och leda till en förbättring av i stödet till närstående och vården av den 

palliativa patienten i framtiden.      33 

         

    



Vidare forskning och utvecklingsarbete. 

Det finns behov av vidare forskning. När en större mängd närståendeenkäter blir tillgängliga kan 

en ny kartläggning göras och över en längre tidsperiod där resultatet kan jämföras med denna 

studie. Någon information om geografisk tillhörighet fanns ej i erhållen data. SPR har ej ännu 

gjort närståendeenkäterna offentliga. Vidare forskning kan utröna om det föreligger geografiska 

skillnader om hur närstående upplever stödet från palliativa teamet inom Sverige. Vidare finns 

behov av att studera  kulturella skillnader och behov samt hur personer som ej är  svensktalande 

upplever närstående stöd i Sverige .  

 

Ytterligare ett forskningsämne är vård i hemmet av äldre närstående. En åldrande befolkning 

kommer att leda till en större andel äldre närstående och finns det särskilda behov och eventuella 

behov av ytterligare stöd till denna grupp av närstående. Ett annat område för forskning är yngre 

närstående och skiljer de sig från äldre närstående i sina behov och det stöd de behöver. I denna 

studie hade son/dotter angett ett högre antal kommentarer till förbättring i stödet till närstående 

och den palliativa patienten, trots att de utgjorde en mindre andel närståendevårdare än 

make/maka/partner. Palliativa patienter inom pediatriken och deras familjer utgör ett annat 

område för forskning. Vidare föreslår författaren att kommande kurser i utbildning av 

vårdpersonal behandlar palliativ vård, vilket kan medföra en ökad kunskap i stödet till närstående 

som vårdar palliativa patienten i hemmet. Både kvantitativa och kvalitativa studier är därför 

önskvärda i framtiden. 
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BILAGA 1. 
 
 

Närstående enkät fråga 5 - 7, 9 - 11, 20 - 23. 

 

5. Fick du/ni information om möjligheten att använda så kallade närståendepenningdagar? 

□ ja □ nej □ vet ej 

□ 6. Var dödsfallet väntat utifrån den information som Ni fått? 

□ ja □ nej □ vet ej 

7. Visste du vart du skulle vända dig för att få hjälp akut till din närstående under sista veckan i 

livet? 

□ ja □ nej 

9. Visste du vem som var den patientansvarige läkaren under sista veckan i livet? 

□ ja □ nej 

10. Visste du hur du kunde få tag på den patientansvarige läkaren? 

□ ja □ nej 

11. Är du/ni nöjda med det stöd som du som närstående fått av sjukvården före dödsfallet? 

□ 1 Mycket missnöjd □ 2 Lite missnöjd 

□ 3 Varken eller 

□ 4 Nöjd 

□ 5 Mycket nöjd 

Ange en siffra mellan 1 och 5 som bäst motsvarar Din uppfattning. 1 motsvarar Mycket missnöjd 

och 5 motsvarar Mycket nöjd 

Kommentar__________________________________________________________ 

20. Erbjöds du eller annan efterlevande ett samtal med vårdpersonalen1–2 månader efter 

dödsfallet? 

□ ja □ nej □ vet ej 

21.Förslag till förbättringar av vården i livets slutskede till personer i liknade situation som din 

närstående: 

Kommentar__________________________________________________________ 

22. Förslag till förbättringar av stödet till dig som närstående i samband med en närståendes vård 

i livets slutskede: 



Kommentar__________________________________________________________  

23. Ifyllt av 

□ make/maka/partner □ son/dotter 

□ syster/bror 

□ annan släkting 

□ vän 

□ god man □ förälder 

Svenska Palliativregistret, www.palliativ.se, info@palliativ.se, 0480-41 80 40 Södra Långgatan 

2, 392 32 Kalmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 2 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

 

Projekttitel: Etisk egengranskning 

Student: Astrid Nilsson 

Handledare: Anncarin Svanberg 

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)? 

NEJ 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

NEJ 

3 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna? 

NEJ 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

NEJ 

 



5 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

NEJ 

6 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

NEJ 

7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

NEJ 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 


