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ABSTRAKT 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor inom sluten palliativ vård 

beskriver sin upplevelse av att ringa efterlevandesamtal till närstående. Bakgrund: Palliativ 

vård slutar inte i och med att patienten dör. Det inbegriper ett visst organiserat stöd till 

närstående så att de kan hantera sin situation även efter dödsfallet. Många närstående har 

frågor och funderingar efter att deras anhörig har avlidit. En av målsättningarna med 

efterlevandesamtal är att identifiera närstående med komplicerad sorg. Samtalen bör 

genomföras ca sex till åtta veckor efter dödsfallet. Metod: Data samlades in under mars och 

april 2015 på två sjukhus i norra Sverige, via narrativa intervjuer av tio sjuksköterskor 

verksamma inom sluten palliativ vård. Insamlad data analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier identifierades under analysen; att känna sig 

utlämnad, att känna meningsfullhet och att vara rustad inför samtalet. I resultatet framkommer 

att sjuksköterskorna känner oro och osäkerhet inför samtalet. Under samtalet upplevde flera 

sjuksköterskor att de gav ett meningsfullt stöd och blev känslomässigt berörda. De allra flesta 

upplevde behov av utbildning och reflektion. Slutsats: Sjuksköterskor behöver reflektion och 

mer utbildning i att utföra efterlevandesamtal. Detta skulle kunna leda till att sjuksköterskan 

känner sig rustad och bekväm i samtalet med den närstående.  

Sökord: Palliativ vård, sorgeuppföljning, sjuksköterskors upplevelser, kvalitativ 

innehållsanalys, närstående 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Aim: The aim of this study was to investigate how nurses in palliative care describes theirs 

experience of supportive telephone call to relatives. Background: Palliative care does not 

stop when the patient dies. It involves the use of a particular organized assistance to the 

relatives so they can manage their situation even after death. Many relatives have questions 

and concerns after their relative has died. One of the objectives of the supportive telephone 

call is to identify relatives with complicated grief. The supportive telephone calls should be 

performed approximately six to eight weeks after the death. Methods: Data were collected 

during March and April 2015 in two hospitals in northern Sweden, through narrative 

interviews of ten nurses working in palliative care. The collected data were analyzed using 

qualitative content analysis. Results: Three categories were identified during the analysis; to 

be extradited, to feel meaningfulness, and will be fit for the call. In the result, it appears that 

the nurses feel the concern and uncertainty about the call. During the call, several nurses 

experienced that they gave a meaningful support and became emotionally involved. Most 

experienced the need for training and reflection. Conclusion: Nurses need reflection and 

more education in carrying out the supportive telephone call. This could lead to the nurse feel 

more equipped and comfortable in conversation with the relatives. 

   

Keywords: palliative care, bereavement follow-up, nurse’s experiences, qualitative content 

analysis, relative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANFATTNING 

Varför behövs denna studie? 

 Enligt palliativa registret ska minst en närstående erbjudas ett efterlevandesamtal. Ett 

av målen är att identifiera de närstående med ökad risk för komplicerad sorg. 

Sjuksköterskor upplever det jobbigt att vårda patienter i livets slut men även att stödja 

närstående efteråt. Det behövs mer forskning kring hur sjuksköterskor upplever att 

ringa efterlevandesamtal. 

 

Vad visar resultatet? 

 I vår studie framkom att sjuksköterskor upplever oro och stress inför 

efterlevandesamtalen. De efterfrågar reflektion och mer utbildning i att hantera 

närstående i sorg. 

 

Hur kan resultatet användas? 

 För att sjuksköterskan ska bli tryggare i att utföra efterlevandesamtalen behövs bättre 

rutiner kring utförandet av samtalen. Detta inbegriper vem som ska utföra samtalen, 

att samtalet blir utfört, stöd från teamet och kontinuerlig utbildning i hur man hanterar 

människor i sorg.  
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INLEDNING 

Enligt svenska palliativ registret ska minst en närstående som mist sin anhörig erbjudas ett 

efterlevandesamtal fyra till sex veckor efter dödsfallet. Målet med detta samtal är bland annat 

att identifiera de närstående med ökad risk för komplicerad sorg. Författarna till denna studie 

upplever att de flesta sjuksköterskor saknar utbildning och verktyg i stödjande samtal och 

sorgehantering. De flesta sjuksköterskor i palliativ vård som arbetar i norra Sverige är 

grundutbildade och specialistutbildning i palliativ vård är en relativt ny specialitet. Att arbeta 

inom palliativvård innebär att man som sjuksköterska ska kunna hantera döendet och döden. 

Det ställs stora krav på sjuksköterskans profession att kunna bemöta närstående i sorg och ge 

stöd och tröst i en svår tid. Att ge stöd och tröst via ett telefonsamtal kräver kanske ännu mer 

av sjuksköterskan. Få studier är gjorda om hur sjuksköterskan upplever att ringa 

efterlevandesamtal därför är det angeläget att belysa detta. 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

I Sverige dör cirka 90000 personer varje år. Av dessa bedöms cirka 80 % ha varit i behov av 

palliativ vård. Av alla registrerade dödsfall på specialiserade palliativa vårdenheter är över 90 

% orsakade av cancer (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013a; 

Socialstyrelsen, 2013b). Palliativ vård är en aktiv helhetsvård och bygger på en vårdfilosofi 

vars syfte är att skapa förutsättningar för livskvalitet när bot inte längre är möjligt (Beck-Friis 

& Strang, 2012, s. 12). Den palliativa vården ska vila på de fyra hörnstenarna 

symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2001, s. 55). Palliativ vård definieras som en förebyggande och 

lindrande vård som baseras på att symtom tidigt upptäcks, analyseras och behandlas. Palliativ 

vård ges på sjukhusens slutenvårdsavdelningar, i hemmet med insatser från kommunen, 

primärvården och sjukhusen och i kommunens särskilda boenden. Palliativ vård är en 

vårdfilosofi som beskriver ett vårdinnehåll vilket innebär att den inte är knuten till en viss 

organisation (SOU, 2001; Socialstyrelsen, 2006). Enligt SOU (2001) bör palliativ vård 

omfatta alla patienter i livets slut oavsett vilken diagnos patienten har eller var patienten 

vårdas. Den palliativa vården bör syfta till att förbättra livskvaliteten, både för patienten och 

för de närstående. Närstående bör erbjudas stöd under sjukdomstiden och efter dödsfallet 

(World Health Organization [WHO], 2002). Det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose 

närståendes behov av stöd i samband med förlust (Socialstyrelsen, 2005).  
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Sorg och stöd 

Alla människor kan drabbas av sorg, det är en naturlig reaktion när man förlorar något som är 

värdefullt. Sorg är alla de motsträviga känslor som väcks av ett slut eller en förändring av ett 

välkänt livsmönster. Sorg förknippas oftast med dödsfall eller med svår sjukdom. Vanliga 

sorgereaktioner kan vara humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, sämre 

matvanor och tömd på energi (Kaunonen et al. 1999; Fyhr, 2003, s. 23-27; Olsson, 2013, s. 

230). Sorgeprocessen brukar delas in i olika faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Tiden för varje fas varierar från person till person 

och faserna övergår oftast omärkligt i varandra. Ibland kan sorgen även övergå till att bli 

komplicerad. Den sörjande kan inte, eller orkar inte hantera den på egen hand eller med 

närståendes hjälp. Orsaker till komplicerad sorg kan vara våldsam eller plötslig död eller där 

relationen till den döde har varit nära, intensiv eller om den närstående varit i beroende 

ställning. Andra riskfaktorer som kan påverka sorgen kan vara kön och ålder på den 

närstående och även inkomst och utbildning (Ghesquiere et al., 2011; Grimby & Johansson, 

2012, s.85-93). Enligt Faulkner och Maguire (1999, s. 169) har man stor hjälp i 

sorgeprocessen om man har stöd och förståelse av andra människor. Om sorgebearbetningen 

inte kommer igång kan resultatet bli varaktiga problem och som ingriper djupt i människors 

liv. I regel fodras det någon form av psykoterapeutisk hjälp till personer som hamnat i 

komplicerad sorg (Hillgard et al., 1985; Kaunonen et al., 1999; Grimby & Johansson, 2009).  

 

Olsson (2013) beskriver att det även finns andra risk- och sårbarhetsfaktorer som kan påverka 

sorgeförloppet hos en närstående om det inte finns ett socialt nätverk kring denne. Andra 

faktorer som kan påverka sorgeförloppet kan vara där det tidigare fanns 

konflikter/kommunikationsproblem i familjen, tidigare psykisk sjukdom/ohälsa samt starka 

eller svåra känslor såsom ångest, skuld eller vrede. Benkel et al. (2009) beskriver i sin studie 

att stöd från sjukvården behövdes när den sörjande inte ville belasta sin familj eller där den 

var dysfunktionellt. För att undvika psykologisk ohälsa var det viktigt att dessa personer 

erbjöds professionellt stöd med uppföljning. I en studie av Ghesquiere et al. (2011) framkom 

att cirka tjugo procent av sörjande närstående kunde utveckla komplicerad sorg. 
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Närstående 

Närstående definieras enligt Socialstyrelsens termbank: ”person som den enskilde anser sig ha 

en nära relation till” (Socialstyrelsen, 2014). Närstående är traditionellt sett synonymt med 

familj, de personer som man är släkt med genom blodsband eller äktenskap. Familjen som 

institution säger inte något om de känslomässiga relationer som finns inbördes mellan 

personerna, man kan tillhöra en familj utan att ha ett nära förhållande till varandra. 

Närstående är personer som betyder något för varandra, som står varandra nära. Det är 

patienterna själva som bestämmer vem de anser vara deras närstående (Reitan, 2003). 

 

Lundberg (2008) visade i sin studie av närståendes erfarenhet av stöd där resultatet visade 

både positiva och negativa erfarenheter av stöd, eller uteblivet stöd. För den närstående var 

det värdefullt att bli sedd och bemött med öppenhet. Samspelet mellan vårdgivare och 

närstående samt miljön hade betydelse för upplevelsen av stöd. 

 

Benkel (2011) har i sin avhandling bland annat undersökt vem som ger stöd och vilken form 

av stöd de närstående behöver i sorgeprocessen efter patientens död. Behovet av stöd berodde 

på hur de närstående klarade av sorgeprocessen och vilken relation de hade haft med den 

avlidna patienten. Det personliga nätverket spelade en stor och viktig roll i sorgen. Stöd från 

den professionella vården behövdes framförallt när det personliga nätverket fallerade eller när 

sorgen blev komplicerad. En slutsats var att hälso- och sjukvården behöver utarbeta metoder 

för att identifiera de närstående som har behov av stöd både under och efter sjukdomstiden. 

 

Sjuksköterskans roll och upplevelser av att bemöta närståendes sorg 

Relationer skapas mellan patient och sjuksköterska vid all vård och behandling. En speciell 

relation skapas när sjuksköterskan vårdar svårt sjuka och döende patienter genom att det 

ständigt sker förluster. Sjuksköterskan befinner sig i ett triangeldrama med den svårt sjuke 

patienten och dess närstående där alla på något sätt utövar påverkan på varandra. Det är 

sjuksköterskans plikt att försöka vända det som är negativt i relationen till något positivt och 

genom utbildning och handledning kan sjuksköterskan få de rätta redskapen för detta 

(Albertsson & Torstensson Nimby, 1999, s.56). I en studie av Peters et al. (2013) 

framkommer att en av de svåraste uppgifterna för en sjuksköterska var att vårda patienter i 

livets slutskede. Det innebär många utmaningar och flera sjuksköterskor upplevde sig 
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obekväma att bemöta närstående i samband med dödsfall. Enligt en studie av Faria och Maia 

(2007) upplevde sjuksköterskor att vårda patienter i livets slutskede var känslomässigt 

krävande.  

 

Inom den palliativa vården är sjuksköterskans roll inte enbart att vårda patienter utan även att 

vara ett stöd för de anhöriga under patientens sjukdom samt i sorgearbetet (Milberg et al., 

2008). Den legitimerade sjuksköterskan ska ha kunskap och färdighet i att stödja närstående 

för att främja hälsa och motverka ohälsa. Sjuksköterskans arbete ska genomsyras av en 

helhetssyn och ett holistiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Fürst och 

Valdimarsdóttir (2006) beskriver att utmaningen för sjuksköterskor är att förutsäga vilka av 

anhöriga och närstående som kommer att få det svårt och hamna i långdragna, fördröjda 

sorgeförlopp med fysiska symtom, ångest, depression, sömnsvårigheter eller andra reaktioner. 

Chan et al. (2013) beskriver att sjuksköterskor kan känna sig obekväma med efterlevandes 

samtal. Att stödja närstående till patienter man har vårdat en längre tid känns många gånger 

svårt.  Sjuksköterskorna uttryckte även ett behov av att hantera sin egen sorg samt behov av 

utbildning i sorgehantering.  

 

I en studie från Australien uppger hälso-och sjukvårdspersonalen inom onkologisk-och 

palliativ verksamhet, att de kände ett ansvar för de närstående efter patientens död. Några av 

deltagarna uttryckte att det var viktigt att kontakta de närstående för att få ett eget avslut. De 

beskrev även att det fanns olika hinder inför att kontakta närstående såsom begränsad tid, 

ekonomiska förutsättningar, att de kände sig fysiskt och känslomässigt uttömda på energi. För 

de flesta deltagarna i studien var det mest självklara valet att ringa till de närstående och 

orsakerna till detta var bland annat att det blev mer personligt, de kände en större 

tillfredsställelse av att ringa än att skicka ett kort och det faktum att ett telefonsamtal kunde 

hjälpa till att få en känsla för hur den närstående mådde (Collins-Tracey et al., 2009). 

 

Efterlevandesamtal 

Definition på efterlevandesamtal är enligt socialstyrelsens termbank: ”samtal mellan vård- 

och omsorgspersonal och den avlidnas närstående en tid efter dödsfallet”. Palliativ vård slutar 

inte i och med att patienten dör. Det inbegriper ett visst organiserat stöd till närstående så att 

de kan hantera sin situation även efter dödsfallet. Hur samtalen utformas är olika beroende på 

syftet (Socialstyrelsen, 2014). Nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012-2014 
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(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) beskriver efterlevandesamtalet som ett tillfälle 

för närstående att få bekräftelse på att någon bryr sig efter den svåra tiden som varit och att få 

avsluta relationen med vårdpersonalen. Detta behov finns även för sjuksköterskan och det ger 

även möjlighet till viktig kvalitetsutveckling. 

 

Ofta har de närstående en tid efter dödsfallet många frågor som de behöver få svar på. 

Frågorna kan vara om sjukdomen, behandlingar eller uteblivna sådana, vårdens innehåll, sina 

egna insatser samt synpunkter på vårdpersonalens agerande. De närstående bör erbjudas 

samtalsstöd både under patientens sjukdomstid, vid dödsfallet och en tid efter detta. De bör 

erbjudas minst ett samtal för att tala om den avlidnas sista tid och även upplysas om att det 

finns ett nätverk utanför vården med människor i samma situation (SOU, 2001). Död av nära 

anhörig är den mest svåra och smärtsamma upplevelse som en person kan uppleva. Att ha 

följt sin närstående genom dödlig sjukdom och plötsligt är den intima relationen över, orsakar 

en smärta och en sorg som gör att den närstående kan behöva stöd från hälso-och sjukvården. 

Efter en nära anhörigs död förlorar den närstående inte bara sin älskade utan också den 

etablerade relationen med hälso-och sjukvårdspersonalen. Ofta uppskattar närstående 

kontakten med hälso-och sjukvårdspersonalen mer än vad vi tror.  

 

Det har antytts att en av de mest betydelsefulla handlingar av välvilja kan vara ett 

telefonsamtal eller ett kondoleans brev till de sörjande närstående (Collins-Tracey et al., 

2009). En studie av Milberg et al. (2008) visade att hälften av de närstående hade ett behov av 

närståendesamtal två till sex veckor efter dödsfallet. På Stockholm sjukhem har man sedan 

2005 utvecklat en modell för stöd till närstående till döende patienter. I modellen ingår 

närståendesamtal och bedömning av stödbehov. Utgångspunkten för arbetet har varit att se 

sorgen som en naturlig reaktion vid förlust. Av alla efterlevande är det endast ett fåtal som 

utvecklar komplicerad sorg (Fürst & Valdimarsdóttir, 2006). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

De senaste decenniernas nedskärningar inom hälso- och sjukvård har medfört ett ökat intresse 

för familjens roll. Idag vårdas allt fler människor i hemmen och den sjuke vårdas allt oftare av 

familjen. På kort sikt kan det ha ekonomiska fördelar för samhället men på längre sikt kan det 

få stora ohälsokonsekvenser om den närstående inte får adekvat stöd. Familjefokuserad 
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omvårdnad (FFO) omfattar hur familjen och sjuksköterskan upplever, uppfattar och hanterar 

omvårdnadsrelationer dem emellan.  Sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar på 

ett eller annat sätt hela den övriga familjen. Inom palliativ vård vårdas hela familjen och 

genom FFO kan sjuksköterskan ge närstående stöd och synliggöra deras resurser i sorgen 

(Benzein et al., 2010).   

 

PROBLEMFORMULERING 

Enligt palliativa registret ska minst en närstående erbjudas samtal efter patientens död. 

Personal från den enhet där patienten vårdas tar kontakt cirka fyra till åtta veckor efter 

dödsfallet. En av målsättningarna med efterlevandesamtalet är att identifiera närstående med 

komplicerad sorg (Svenska palliativa registret, 2011). Det finns en hel del forskning som 

beskriver hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter och närstående i livets slut (Faria & 

Maia, 2007; Peters et al., 2013). Palliativ vård slutar inte i och med att patienten dör. Det 

inbegriper ett visst organiserat stöd till närstående så att de kan hantera sin situation även efter 

dödsfallet (Socialstyrelsen, 2014). Få studier fokuserar på sjuksköterskors upplevelser av att 

ringa efterlevandesamtal inom sluten palliativ vård. För att utveckla den palliativa vården är 

det viktigt att beskriva hur sjuksköterskor upplever att ringa efterlevandesamtal till närstående 

inom palliativ vård. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor inom sluten palliativ vård 

beskriver sin upplevelse av att ringa efterlevandesamtal till närstående. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsdesign, med narrativa intervjuer som 

analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  Henriksson och Billhult (2012, s. 129-

137) beskriver att den kvalitativa designen kännetecknas av att forskaren är anpassningsbar 

och flexibel samt har ett öppet förhållningssätt mot forskningsfältet. En forskningsintervju är 

enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 39-40) ett samtal som har en struktur och ett syfte.  
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Inspiration till utformning av uppsatsen hämtades från tidsskriften Journal of Advanced 

Nursing (Journal of Advanced Nursing, 2015).  

 

Urval 

Deltagarna i studien var sjuksköterskor som arbetade inom den slutna palliativa vården på 

några sjukhus i norra Sverige. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha arbetat minst 

ett år inom palliativ vård samt utfört minst två samtal. Verksamhetscheferna kontaktades först 

via mail med information angående studien (bilaga 1). Efter godkännande att genomföra 

studien togs kontakt med enhetscheferna via telefon och brev med godkännande skickades via 

post (bilaga 2). Deltagande intervjupersoner erbjöds att delta av enhetscheferna. Därefter 

kontaktade författarna intervjupersonerna för att bestämma tid och plats. I samband med 

intervjuerna inhämtades skriftligt samtycke till studien (bilaga 3) samt muntlig information 

gavs. Totalt deltog tio sjuksköterskor i studien, alla kvinnor. De hade arbetat inom sluten 

palliativ vård mellan 1 år och 14 år. De hade varit sjuksköterskor 1 år till 38 år. En 

sjuksköterska hade läst specialistutbildning i palliativ vård och en masterexamen i 

omvårdnad, en hade påbörjat sin specialistutbildning i palliativ vård och hade även läst en 

kurs i palliativ vård, några hade läst en mindre kurser såsom palliativ vård, kardiologi, astma 

och allergier. Tre av deltagarna hade ingen annan utbildning utöver sjuksköterskeexamen. 

Intervjuerna skedde på intervjupersonernas respektive arbetsplats under arbetstid. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes med narrativ intervjumetod som innebär att intervjupersonerna 

berättar fritt om sina upplevelser och erfarenheter. Genom att ställa en inledande fråga om en 

berättelse och att intervjuaren fortsätter att stimulera berättandet, blir intervjuaren medskapare 

av densamma (jfr Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 161). Eftersom författarna inte 

hade erfarenhet av narrativ intervjumetod genomfördes en provintervju i syfte att förbättra 

kvaliteten på datainsamlingen, resultatet från denna intervju är inte med i studien. Intervjuerna 

genomfördes under mars och april 2015. Vid varje intervju deltog båda författarna för att få 

likvärdiga intervjuer (jfr Widerberg, 2002, s. 111-112). Författarna turades om att intervjua 

medan den andra förde anteckningar. Alla intervjuer bandades med hjälp av bandspelare för 

att undvika att data skulle gå förlorad. Intervjuerna pågick mellan 19-45 minuter med en 

genomsnittlig tid på 29 minuter. Intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 4). 

Inledningsvis ställdes frågor av demografisk karaktär för att ge deltagaren tid att anpassa sig 
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till situationen. Sedan ställdes en inledande fråga: ”Kan du berätta hur du upplever att ringa 

efterlevandesamtal?”. Denna fråga ställdes till alla deltagarna. När intervjun närmade sig sitt 

slut tillfrågades deltagarna om de ville tillägga något. Därefter transkriberades alla intervjuer 

ordagrant med tankepauser och mellanord. 

 

Etiska överväganden 

Denna studie har utförts på magisternivå och berör personal som ger sitt samtycke. Enligt 

etikprövningslagen (SFS, 2003:460) är det inte nödvändigt med prövning i forskningsetisk 

kommitté. Berörda verksamhetschefer och enhetschefer har erhållit muntlig och skriftlig 

information angående studiens syfte och har gett sitt skriftliga godkännande. Deltagarna har 

fått skriftlig och muntlig information om studiens syfte, frivilligheten att delta och rätten att 

utan förbehåll avbryta deltagandet.  

 

Författarna har tagit hänsyn till de fyra områdena som brukar diskuteras i etiska riktlinjer för 

forskare; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 87-88) betyder informerat samtycke att man informerar 

deltagarna i studien om undersökningens generella syfte, hur den är upplagd, samt eventuella 

risker och fördelar. Det betyder också att deltagarna deltar frivilligt och har rätt att avbryta 

deltagandet när som helst. Konfidentialitet innebär att data som identifierar deltagaren i 

studien inte kommer att avslöjas (ibid). Deltagarna har garanterats konfidentialitet. 

Intervjumaterialet har förvarats inlåst och datafilerna har lösenordsskyddas. Intervjuerna har 

avidentifierats och inga namn har publicerats. Allt insamlat material till studien kommer att 

raderas och förstöras efter att studien har blivit godkänd och publicerad. Med konsekvens 

menas att risken för att en deltagare ska lida skada ska vara så liten som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 89; Polit & Beck, 2012). Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 90) är 

forskarens roll som person samt även forskarens integritet avgörande för den vetenskapliga 

kunskapens kvalitet och hållbarhet i det etiska beslut som fattas under studiens gång.  

 

Analys av data 

Data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Syftet med dataanalysen är att organisera, 

bringa struktur till och framkalla mening av den insamlade data (Polit & Beck, 2006). Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är beslutet av analysenhet ett av de mest grundläggande 

valen när man ska genomföra en innehållsanalys. De menar vidare att den mest lämpade 
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enheten för analys är hela intervjuer som är stora nog att betraktas som en helhet och 

tillräckligt små för att vara möjliga att hålla i minnet som ett sammanhang för de 

meningsbärande enheterna under analysprocessen.  

 

De tio intervjuerna lästes upprepade gånger både enskilt och tillsammans för att skapa en 

helhetsuppfattning. Därefter genomfördes analysprocessens olika steg enligt Graneheim och 

Lundman (2004), såsom meningsenheter, kondensering, kodning, underkategorier och 

kategorier. Ur texten plockades meningsenheter som svarade mot syftet med studien som 

sedan kondenserades till lättare och kortare textenheter utan att kärnan i texten förlorades.  

Sedan kodades texten enligt dess innehåll för att sedan bilda kategorier. 

 

Tabell 1 Exempel på analysarbetet, meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder. 

Meningsenhet Kondensering Kod 

De svåra med att ringa dom här samtalen… man vet 

aldrig vad man får för fråga. Det jobbigaste att inte 

veta vad som kommer. 

Jobbigt att inte veta vad man får 

för frågor  

Oro 

När man väl är där och sitter och pratar med dom 

tycker jag oftast att det är en ganska positiv upplevelse 

att dom är glada att man ringer. 

Positivt samtal, glada att man 

ringer 

Känna sig 

uppskattad 

Vi har ingen handledning, det saknar man ju. Så att 

utan sina kollegor skulle man ju inte fixa det…man får 

ju vara varandras handledare…verkligen…och utan 

det stödet så skulle man inte orka. 

Saknar handledning. Utan 

kollegor skulle man inte orka 

eller fixa det 

Brist på stöd 

 

TROVÄRDIGHET 

En provintervju genomfördes tillsammans av författarna för att undersöka om intervjuguidens 

frågor gav tillräckligt fylliga svar och svarade mot studiens syfte. Detta ledde till att en 

frågeställning justerades i intervjuguiden för att bättre svara mot studiens syfte. Eftersom 

författarna kände sig ovana med att utföra intervjuer fick vi tillfälle att bli mer bekväma med 

intervjusituationen och den tekniska utrustningen (jfr Kvale, 1997, s. 137). I kvalitativa 

studier är forskaren medskapare av texten vilket innebär att resultatet av en intervjustudie inte 

kan ses som oberoende av forskaren. Därför är forskarens förförståelse en viktig del i 

tolkningsprocessen. Trovärdigheten handlar inte bara om sanningshalten i resultaten utan även 

om forskarens förförståelse och erfarenhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 169-

170). Båda författarna till denna studie har arbetat inom sluten palliativ vård i åtta år och har 

därmed egen erfarenhet av att ringa efterlevandesamtal. Författarna diskuterade sin 
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förförståelse med varandra innan intervjuerna påbörjades, för att synliggöra sin förförståelse 

för sig själv och varandra och därefter försöka bortse från detta vid analysprocessen. 

 

RESULTAT 

Efter att de transkriberade intervjuerna lästs och analyserats utkristalliserades tre 

huvudkategorier och nio underkategorier vilka beskriver sjuksköterskors upplevelser av att 

ringa efterlevandesamtal. Citat har använts för att förstärka och lyfta fram upplevelserna, samt 

för att öka trovärdigheten i resultatet. 

 

Tabell 2 Analysens resultat i form av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 
 Att känna oro och osäkerhet inför samtalet 

Att känna sig utlämnad Att ha skuldkänslor 

 Att känna sig otillräcklig i samtalet 

 Känslan av att inte vara kompetens nog 

Att känna meningsfullhet Att vara närvarande  

Att ge meningsfullt stöd 

 Att bli känslomässigt berörd 

Att vara rustad inför samtalet Behov av att förbereda sig inför samtalet 

Behov av att dela erfarenheter och få stöd 

 

 

Att känna sig utlämnad 

Att känna oro och osäkerhet inför samtalet 

Denna underkategori handlar om sjuksköterskornas känslor och upplevelser innan samtalet. 

De allra flesta sjuksköterskor beskrev oro och osäkerhet innan samtalet, trots att de flesta 

berättade om lättsamma samtal.  

Flera berättade om en ovisshet av att inte veta vad man skulle möta i samtalet med den 

närstående. De upplevde att de inte hade kontroll över situationen och många sjuksköterskor 

kände sig obekväma inför det okända. I två av berättelserna beskrev sjuksköterskorna att de 

hade haft svåra samtal där de inte förväntat sig att det skulle bli svårt. Inför varje samtal kom 

denna oroskänsla upp igen, vilket gjorde att sjuksköterskorna kände en osäkerhet inför varje 

samtal.  

 

”Känslan före är ju de där att… oj vad jobbigt att ringa de här samtalet… 

den känslan finns alltid kvar varje gång man ska ringa” 
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”Man vet ju aldrig riktigt ändå vad man kan möta” 

 

Under intervjun berättade några sjuksköterskor om att vara rädd för att riva upp sorgen igen 

för den närstående, vilket resulterade i att de kunde känna olust, ångest och osäkerhet inför 

samtalet. Inför de samtal där sjuksköterskan kände att de hade en kortare relation till den 

närstående var dessa känslor mer påtagliga. Några sjuksköterskor upplevde oro att de ringde 

på olämplig tidpunkt och att det inte passade så bra för den närstående. 

 

”Man är ju ändå som rädd att göra skada på nåt sätt… riva upp” 

 

Att ha skuldkänslor 

Denna underkategori handlar om känslor innan samtalet ägt rum, så som stress och dåligt 

samvete som i sin tur ger skuldkänslor. De flesta sjuksköterskor beskrev skuldkänslor när de 

inte ringde det utlovade efterlevandesamtalet. Sjuksköterskorna berättade att de sköt på 

samtalet för att de upplevde att de inte hade avsatt tid till att gå ifrån och sätta sig avskilt. 

Några sjuksköterskor berättade att när det hade gått för lång tid efter dödsfallet kändes det 

jobbigt att ringa och ibland blev aldrig samtalet utfört. Detta ledde till att sjuksköterskorna 

fick skuldkänslor.  

 

”Jobbig sak att man inte har avsatt tid för att få gå och sätta sig i lugn och ro  

och veta att man kan sitta en timme i telefon utan… 

alla sina andra arbetsuppgifter som står och pockar på en” 

 

”…att de inte får gå flera månader för då… 

då har man dåligt samvete för att man inte har ringt” 

 

Flera sjuksköterskor beskrev att man bara ringer till de närstående som vill, vilket gör att man 

missar de som verkligen skulle behöva och skulle må bra av att ha ett efterlevandesamtal, 

vilket gav sjuksköterskorna skuldkänslor. 
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Att känna sig otillräcklig i samtalet 

Denna underkategori handlar om att sjuksköterskorna känner sig otillräckliga när de utför 

efterlevandesamtalet. Många sjuksköterskor beskrev efterlevandesamtalet med den närstående 

som svårare där relationen varit kort eftersom de inte hade något att relatera till. Samtalet 

upplevdes som mer ytligt och flera sjuksköterskor kände sig otillräckliga när de inte kunde 

svara på frågor eller funderingar som den närstående kunde ha. En sjuksköterska beskrev ett 

samtal där fick hon känslan av att den närstående inte ville blotta sig eftersom de inte hunnit 

skapa en relation till varandra vilket gjorde att hon kände sig otillräcklig. 

 

”…att dom inte vill blotta sig…inte vill bli ledsna i telefon… 

att det känns jättejobbigt att man inte känner varandra så bra” 

 

”Förekommer att man ringer efterlevandesamtal till dom man inte träffat så mycket… 

där blir det ju en annan känsla förstås…” 

 

Känslan av att inte kunna ge tillräckligt med stöd via telefon beskrev en del sjuksköterskor 

som svårt. En sjuksköterska beskrev att hon kände sig otillräcklig i samtalet eftersom hon inte 

såg hur de reagerade och hon upplevde att hon missade en viktig del av kommunikationen då 

kroppspråket fattades. En sjuksköterska beskrev att hon kunde bli trött av att ha gett så 

mycket av sig själv under sjukdomstiden till både patient och den närstående. Hon upplevde 

att vissa närstående tar mer plats än andra. Därför kunde samtalet vara både utpumpande och 

energikrävande när sjuksköterskan försökte vara förstående i sorgen.  

 

För många närstående är det viktigt att vara närvarande när någon dör. Att stödja någon som 

är förtvivlad över att ha missat detta ögonblick beskrevs av en sjuksköterska som klyschigt för 

att hon försökte stödja genom att säga: Du fanns ju där hela tiden, du har ju ställt upp genom 

hela sjukdomsförloppet. Känslan som hon beskrev var att hon kände sig otillräcklig för att 

oavsett vad hon än sa fanns ju känslan för den närstående ändå kvar. 
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Känslan av att inte vara kompetent nog 

Denna underkategori handlar om känslan av att inte vara kompetent nog i 

efterlevandesamtalet. Sjuksköterskorna upplevde att de saknade utbildning i sorgehantering 

vilket kunde resultera i att de kände sig mindre trygga i samtalet. De uttryckte även att 

handledning och reflektion saknades. De flesta sjuksköterskor berättade att de saknade 

verktyg för att kunna hantera svåra känslor som en del närstående hade. En sjuksköterska 

upplevde att hon saknade en rutin för att kunna bedöma vilka närstående som kan hamna i en 

komplicerad sorg. Två av sjuksköterskorna upplevde att de var kompetenta nog att stödja i 

svåra samtal, den ena hade erfarenhet av att hantera svåra samtal och den andra upplevde ett 

starkt stöd från teamet i dessa samtal.  

 

”Utbildning vore bra…vad vi har för strategi…om det spårar ur…känna oss lite tryggare” 

 

”Vi har ingen rutin för att peka ut dom närstående som kan komma att få ett tungt 

sorgearbete…” 

 

”Handledning saknar jag och inte bara vid efterlevandesamtalet utan vid alla jobbiga 

situationer” 

 

I berättelserna framkom det att de flesta kände sig utlämnade eftersom samtalen utfördes 

individuellt. På en av arbetsplatserna där intervjuerna utfördes var det endast sjuksköterskorna 

som ringde efterlevandesamtalen, trots att det var ett team med andra professioner runt 

patienten och den närstående. En sjuksköterska upplevde brist på delat ansvar gentemot de 

närstående och stöd till dessa, eftersom det i teamet fanns mer kompetens för att utföra dessa 

samtal. På den andra arbetsplatsen utfördes efterlevandesamtalen av flera olika professioner 

från teamet. 

 

Att känna meningsfullhet 

Att vara närvarande 

Denna underkategori handlar om att vara närvarande och ge stöd i samtalet. Det upplevdes 

viktigt att få sitta ostört och koppla bort allt runt omkring. Flera sjuksköterskor beskrev 

svårigheter med att gå ifrån arbetet och sätta sig i enskildhet för att ringa vilket upplevdes som 



 

14 

 

stressigt många gånger. Trots detta beskrev de att de kopplade bort arbetet och stressen för att 

finnas här och nu för de närstående. Några beskrev vikten av att bara vara i samtalet, att inte 

behöva säga så mycket.  

 

”Man måste ändå som få ha tid å prata med dom…å att dom känner att jag har inte bara att 

jag gör bort det här samtalet utan jag har tid å lyssna…” 

 

”Det behöver ju inte vara så mycket ord eller…utan bara…att man har rätt känsla” 

 

”Jag brukar säga åt de andra att nu går jag och stänger in mig och ringer…stör mig inte” 

 

Att ge meningsfullt stöd 

Övervägande av de intervjuade sjuksköterskorna hade inte upplevt några svåra 

efterlevandesamtal. De flesta sjuksköterskor upplevde att de gav meningsfullt stöd till den 

närstående vid efterlevandesamtalet. Det upplevdes som meningsfullt när sjuksköterskorna 

kunde bemöta de frågor och funderingar som den närstående kunde ha. Några sjuksköterskor 

beskrev att det var lättare att vara närvarande i samtalet när de hade varit delaktig under 

vårdtiden. Samtalet blev på en djupare nivå. De upplevde att det kändes lättare att stödja den 

närstående. 

 

”Man har ju som byggt upp någon slags relation…på ett annat sätt när man har träffat 

dom…man kan ställa andra frågor…kanske anhöriga berättar olika saker…när man känner 

nån mer lite mer så…blir det lättare” 

 

Att ge stöd innebar också att förmedla kontakt med andra professioner om så behövdes. I 

samtalen kunde sjuksköterskorna ge råd till den närstående att uppsöka kontakt med 

hälsocentralen eller erbjuda telefonnummer till kurator eller sjukhuskyrkan. En sjuksköterska 

berättade att hon gärna ville följa upp den närstående med ett samtal till om den närstående 

avböjt stöd från annan vårdgivare. En sjuksköterska beskrev det som viktigt att ge den 

närstående förutsättningar att få stöd från annan vårdgivare, såsom telefonnummer till 

hälsocentralen. Hon betonade vikten av att släppa sitt eget ansvar och hålla distansen, att inte 
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bli för engagerad genom att ringa åt den närstående. Detta upplevdes som att ge ett 

meningsfullt stöd. 

 

”Att man kan känna av då man ringer till en närstående att hör man då nån som har det jätte 

jobbigt så kan man ju faktiskt hänvisa till en professionell hjälp…” 

 

Att bli känslomässigt berörd 

Denna underkategori handlar om att bli berörd på olika sätt i samtalet med den närstående. En 

lång relation mellan sjuksköterska och närstående kan skapa osynliga band mellan varandra, 

en familjärkänsla kan uppstå. Därför är det inte konstigt att sjuksköterskor upplever att de blir 

känslomässigt berörda i samtalet.  

 

Alla av de intervjuade sjuksköterskorna berättade om händelser där de blivit berörda när de 

haft efterlevandesamtal med närstående. En sjuksköterska berättade om ett samtal som 

verkligen berörde henne. Det handlade om att en närstående, trots att hon var ledsen och 

saknade sin make, ändå lyfte fram det positiva, det var som att de levde i symbios med 

varandra den sista tiden.  Sjuksköterskan beskrev detta samtal som mycket speciellt. 

 

”Jag var med när han dog och hans fru var också med…det var henne jag ringde till och det 

var ett jätte bra samtal…men som jag ändå kände meningsfullt ändå för de var ändå bra att 

veta hur…hon hade det” 

 

Sjuksköterskorna beskrev också att de blev berörda när den närstående var nöjd med vården, 

de fick känslan av att ha gjort ett bra jobb. Även när samtalen var korta kunde 

sjuksköterskorna bli berörda. Detta kunde uttrycka sig genom att de kände en glädje när den 

närstående blev glad över samtalet. 

 

Sjuksköterskorna kände sig ofta sedd av den närstående. En sjuksköterska berättade att hon 

kände sig utvald av den närstående att ringa efterlevandesamtalet. 
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”Hon hade blivit tillfrågad om det var någon speciell som skulle ringa och då ville hon att jag 

skulle ringa för vi hade fått ganska bra kontakt” 

 

”När man väl är där och sitter och pratar med dom tycker jag oftast att det är en ganska 

positiv upplevelse. Att dom är glada att man ringer.” 

 

Att bli känslomässigt berörd handlar också om att få göra avslut i relationen. För 

sjuksköterskorna var det viktigt att få göra avslut speciellt när den varit djupare. Då kändes 

det ännu mer meningsfullt och naturligt att ringa efterlevandesamtalet. Flertalet beskrev det 

som viktigt att få ”knyta ihop säcken”. En sjuksköterska beskrev efterlevandesamtalet som att 

sätta punkt för en god omvårdnad. 

 

”De känns viktigare för en själv och få det där avslutet om man haft en bra relation som man 

liksom på nåt sätt bär med sig” 

 

Att vara rustad inför samtalet 

Behov av att förbereda sig inför samtalet 

Samtliga sjuksköterskor upplevde ett behov av att förbereda sig inför samtalet genom att läsa 

journalen och minnas tillbaka till vårdtiden. I berättelserna framkom att det ibland var svårt att 

minnas tillbaka hur vårdtiden varit när det hade gått en längre tid. Som stöd i förberedelsen 

fanns ett dokument med frågor som stöd i samtalet. Detta dokument upplevde de flesta 

sjuksköterskorna som en stor hjälp, speciellt när tystnad kunde uppstå. Då kände de att de 

hade något att luta sig mot.  

 

Om relationen till den närstående varit kort behövdes mer förberedelser eftersom man inte 

hade lika mycket kännedom om vårdtiden och vad som hade hänt. Då var behovet större av att 

läsa på för att känna sig mera rustad inför samtalet. 

 

”Är det en patient som man bara träffat i några timmar så måste jag ju gå tillbaka till 

journalen…kolla vad som hände under förloppet” 
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Några sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att ha en förståelse för att samtalet med den 

närstående kunde vara annorlunda om man identifierat problem under vårdtiden, och då kunde 

behovet vara större av att förbereda sig.  

 

”Vara inställd på att det inte kommer att vara som samtalet man hade när man…erbjuder 

efterlevandesamtalet…medveten om att man kan få en helt annorlunda reaktion…kunna vara 

förberedd på det” 

 

Behov av att dela erfarenheter och få stöd 

Denna underkategori handlar om att känna behov av att dela erfarenheter med andra kollegor 

och ett behov av att få stöd efter samtalet.  

De allra flesta sjuksköterskor beskrev att behovet av erfarenheter och kunskap i att ringa 

efterlevandesamtal var stort. De sjuksköterskor som inte hade arbetat så länge i den slutna 

palliativa vården uttryckte ett behov av att få stöd av andra mer erfarna kollegor. Behovet av 

stöd upplevdes större för sjuksköterskorna när samtalen varit svårare. Att dela erfarenheter 

och få stöd beskrevs som ett sätt att bearbeta upplevelserna.  

 

”…i alla fall lyfter det [behov av stöd vid ett jobbigt samtal] med andra sköterskor som har 

jobbat längre kollar med dom hur de skulle ha gjort å tänkt” 

 

DISKUSSION 

Begränsningar 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ forskningsdesign med narrativa intervjuer då 

syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser. I denna metod läggs fokus på att fånga 

subjektiva erfarenheter och upplevelser sedda i sitt sammanhang (Dahlborg Lyckhage, 2012). 

Analysarbetet skedde med stöd av Graneheim och Lundman då deras innehållsanalys var 

lämpad för studiens design. Enligt Graneheim och Lundman (2008) ska begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet diskuteras för att bedöma studiens trovärdighet till resultatet.  

 

Till studien genomfördes individuella intervjuer med tio sjuksköterskor. Deltagarna kom från 

två olika sjukhus i norra Sverige. Inklusionskriterierna till studien var att de skulle ha arbetat i 

minst ett år och ha utfört minst två efterlevandesamtal på en sluten palliativ vårdavdelning. En 
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svaghet med detta kan vara att sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet inte har hunnit skaffa 

sig så mycket erfarenhet av att ringa efterlevandesamtal. Studiens trovärdighet kan enligt 

Graneheim och Lundman (2004) stärkas om deltagarna har olika erfarenheter eftersom de kan 

bidra med olika synsätt. Av alla de intervjuade fanns inga män representerade, vilket kan ses 

som en begränsning i urvalet. Förklaring till detta kan vara att sjuksköterskeyrket är ett 

kvinnodominerande yrke och dessutom fanns det inga män som svarade mot 

inklusionskriterierna. Eftersom ett manligt perspektiv saknas skulle det vara intressant att veta 

om resultatet i denna studie skulle blivit annorlunda. Deltagarna tillfrågades att delta i studien 

av respektive enhetschef. Detta förfarande valde författarna eftersom vi arbetar/har arbetat 

med några av deltagarna och ville minimera risken för påverkan på deltagandet i studien. 

Författarna upplever ingen skillnad i kvalité på intervjuerna trots att vissa av deltagarna var 

kollegor. 

 

Alla intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande där den ena stöttade med 

relevanta följdfrågor och anteckningar. Om författarna hade haft större erfarenhet av att 

intervjua hade kanske intervjuerna varit fylligare och mera utvecklade. Studiens tillförlitlighet 

kan ökas när båda författarna är närvarande och använder sig av samma intervjuguide på 

samtliga intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En nackdel med att vara två 

intervjuare skulle kunna uppfattas som ett överläge gentemot deltagaren samt att författarna 

även hade en yrkesmässig relation till några av deltagarna som också har kunnat inverka 

negativt vid intervjuerna. Detta diskuterades mellan författarna innan intervjuerna påbörjades 

och vi kom fram till att vi skulle få ett bättre innehåll i intervjuerna om båda var närvarande. 

Intervjuerna sträckte sig mellan nitton och fyrtiofem minuter och i informationsbreven 

avsattes en tid på trettio till sextio minuter för varje intervju. Trots att vissa intervjuer blev 

kortare blev intervjuerna rika på innehåll.  Författarna hade ett önskemål om att intervjuerna 

skulle ske i anslutning till sjuksköterskans arbetspass. En nackdel med att bli intervjuad under 

sitt arbetspass kan ha medfört en känsla av tidspress som lett till kortare intervjuer. För att 

undvika detta skedde intervjuerna på eftermiddagarna när eftermiddagspersonalen påbörjat 

sitt arbetspass. Författarna upplevde inte att deltagarna hade känsla av tidspress. Flertalet av 

sjuksköterskorna uttryckte en tacksamhet över att få prata om detta viktiga ämne. 

 

Hänsyn har tagits till de fyra områdena som brukar diskuteras i de etiska riktlinjerna för 

forskare: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Deltagarna i studien har informerats om studiens upplägg och om 

frivilligheten skriftligt och muntligt. De etiska beslut som forskaren fattar under studiens gång 

är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalité och hållbarhet (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) stärks resultatets tillförlitlighet när 

analysarbetet beskrivs. Allt material ska transkriberas ordagrant inför analysen. Författarna i 

ovanstående studie arbetade till en början individuellt med att transkribera intervjuer och ta ut 

meningsenheter som svarade mot syftet. Därefter diskuterades och jämfördes samtliga 

meningsenheter av bägge författarna tills samstämmighet uppstod vilket ökar tillförlitligheten 

i resultatet (jfr Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Samtliga intervjuer lästes i sin helhet 

flera gånger under arbetets gång för att inget väsentligt innehåll skulle gå förlorat (jfr 

Graneheim & Lundman, 2004). Därför kan detta ses som en styrka i studien då tolkningen av 

intervjuerna kunde ha gjorts på olika sätt och inte fått ett tillförlitligt resultat. Författarna 

kondenserade meningsenheterna tillsammans och lästes på nytt, varpå de meningsenheter som 

inte svarade mot syftet uteslöts och användes inte som en del i resultatet. Författarna har 

under varje steg i analysarbetet reflekterat och diskuterat olika tolkningsmöjligheter i koder 

och kategorier, detta menar Lundman och Hällgren Graneheim (2008) gör att dessa blir mer 

stringenta och resultatet blir mer tillförlitligt. Slutligen sammanfördes koderna till tre 

kategorier och nio underkategorier. 

 

Vi som författare har varit medvetna om vår förförståelse och har diskuterat och reflekterat 

detta med varandra samt försökt att använda den. Det går inte att utesluta att vår förförståelse 

har påverkat dataanalysen och resultatet (jfr Lundman och Hällgren Graneheim, 2008).  

 

För att ytterligare validera resultatet hade författarna önskat att diskutera och kritisera studien 

i ett seminarium med lärare och andra studenter under studietiden.     

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie visar att sjuksköterskorna hade både negativa och positiva upplevelser 

av att ringa efterlevandesamtal. Upplevelsen av att känna sig utlämnad var det som alla 

sjuksköterskor uttryckte var svårt att hantera. Upplevelsen av att känna sig utlämnad handlade 
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bland annat om att känna oro och osäkerhet inför samtalet. Flera berättade om en ovisshet av 

att inte veta vad man skulle möta i samtalet, en känsla av att inte ha kontroll över situationen 

vilket ledde till att de kände sig obekväma. Liknande resultat har gjorts i en studie av 

Kaunonen et al. (2000) där sjuksköterskor uttryckte osäkerhet inför samtal med närstående 

när de inte mindes patienten och den närstående väl. Sjuksköterskorna beskrev även att de var 

oroliga för hur samtalet skulle fortskrida, att det skulle bli en pinsam tystnad. I en studie av 

Wong och Lee (2000) framkommer att sjuksköterskorna inte kände sig tillräckligt rustade att 

kommunicera med den döende och de sörjande närstående. Resultatet visade att där 

sjuksköterskorna hade positiva erfarenheter av att kommunicera med närstående bekräftades 

deras värde som sjuksköterska, medan negativa erfarenheter gjorde att de allvarligt övervägde 

att lämna yrket. Vi fann det överraskande att så många av de intervjuade upplevde en stark 

oro och osäkerhet i att ringa efterlevandesamtal trots att de flesta uppgav att de haft lättsamma 

samtal. Alla deltagare hade erfarenhet av att möta patienter och närstående i sorg under 

vårdtiden och att stödja närstående borde inte upplevas så svårt som deltagarna beskriver. 

Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskorna hade behov av att få stöd av kollegorna. I en 

svensk studie av Millberg et al. (2011), där de intervjuade bland andra sjuksköterskor i 

palliativ hemsjukvård om att ge efterlevandesamtal till närstående, visade att sjuksköterskor 

fick stöd genom att de hade ett öppet klimat i teamet och diskuterade svåra händelser. Detta 

gjorde att sjuksköterskorna kände sig mera bekväm med efterlevandesamtal. När det var 

missnöjda närstående kunde de stötta varandra genom att vara två vid samtalet. I vår studie 

framkom att de flesta sjuksköterskorna kände sig utlämnade eftersom de utförde samtalen 

själva. Kanske vore det önskvärt att vara två i samtalen för att stödja varandra och minska 

oron och osäkerheten inför samtalet? 

 

I vår studie framkom att sjuksköterskornas relation till den döde patienten och dess närstående 

var beroende på hur samtalet upplevdes. När relationen varit kort behövdes mer förberedelser 

eftersom de inte hade något att relatera till. Känslan av otillräcklighet beskrevs när man inte 

kunde svara på frågor och funderingar som den närstående kunde ha. När relationen med den 

närstående hade varit längre upplevdes samtalet som lättare och fick en djupare mening. 

Sjuksköterskorna beskrev att de fick en familjärkänsla och osynliga band hade skapats under 

vårdtiden.  Milberg et al. (2011) fann liknande resultat där sjuksköterskor beskrev att när de 

hade en djupare relation upplevdes det lättare att samtala med närstående. Vidare berättade 

sjuksköterskorna att efterlevandesamtalen handlade om så mycket mer än bara det som stod 
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skrivet i journalen (ibid). I den familjefokuserade vården startar relationen mellan 

sjuksköterskan, den närstående och patienten när denne skrivs in på avdelningen. Att få en 

familjeberättelse ger sjuksköterskan en ökad förståelse och relationen kan bli djupare. Detta 

kan resultera i att sjuksköterskan bland annat sparar tid och behöver inte söka information om 

patienten i journaler (Benzein et al., 2008). Att arbeta familjefokuserat borde vara en 

självklarhet inom den palliativa vården eftersom närstående är en central del av vården. Om 

sjuksköterskorna i vår studie hade arbetat familjefokuserat så hade de kanske redan vid 

inskrivningen fått en bra bild över patientens och den närståendes situation vilket kunde leda 

till att de kände sig tryggare i samtalet. När man utför efterlevandesamtal bör man ha i 

beaktning att den närstående är i en helt annan situation än innan dödsfallet. Fastän relationen 

varit lång och upplevdes djup kanske det inte är tillräckligt när det handlar om sorgen efter en 

älskad människa? Både vår studie och andra studier (Main, 2002; Warnock et al., 2010; 

Milberg et al., 2011; Dosser & Sian Nicol, 2014) visar på att det saknas utbildning i 

sorgehantering.  

 

I resultatet i vår studie framkom att sjuksköterskorna upplevde att de inte var kompetenta nog 

för att utföra efterlevandesamtalet. De saknade utbildning i sorgehantering men även att ha 

handledning och reflektion för sin egen del. Detta resulterade i att de kände sig otrygga i 

samtalen. Andra studier (Main, 2002; Warnock et al., 2010) visar också att sjuksköterskor 

upplever brister i utbildning i att bemöta närstående i sorg och kan leda till att sjuksköterskan 

är dåligt förberedd i mötet med den närstående. I en artikel från Storbritannien beskrivs 

sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till närstående som vårdat sin anhörig. 

Sjuksköterskorna uttryckte att de kände sig obekväma och dåligt utrustade vilket gav känslor 

av hjälplöshet och gjorde dem oförmögna att kommunicera effektivt. I studien framkom det 

även att det var viktigt att sjuksköterskan fick utbildning i sorgehantering och kommunikation 

men även att få känslomässigt stöd var viktigt (Dosser & Sian Nicol, 2014). För att hantera 

stressfyllda och känslomässiga situationer finns det studier om coping strategier som 

sjuksköterskan kan använda. I en studie från Brasilien framkom det att de coping strategier 

som onkologisjuksköterskor använde sig av mest var att försöka omvärdera det negativa och 

försöka att hitta det positiva i situationen, för att minska den känslomässiga belastningen av 

händelsen och för att förändra situationen (Rodrigues & Chaves, 2008). En annan coping 

strategi som beskrivs av Desbiens och Fillion (2007) är den problemfokuserade aktiva 

copingen som innebär att sjuksköterskan är medveten om sina handlingar och tar tag i de 
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problem som uppstår. Vi upplever trots att forskningen under många år visar på vikten av 

utbildning och reflektion, är det ändå detta som många sjuksköterskor efterfrågar. Enligt 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) har arbetsgivaren ett ansvar att tillgodose personal med 

resurser i form av stöd och vägledning som krävs för att utföra arbetsuppgifter.  

 

Resultatet i vår studie visar att sjuksköterskor upplevde stress och dåligt samvete. De flesta 

beskrev skuldkänslor när det utlovade samtalet inte utfördes. Orsakerna till detta kunde vara 

tidsbrist men även att för lång tid förflutit. Även i andra kontexter upplever sjuksköterskor 

stress och dåligt samvete. Milberg et al. (2011) beskriver i sin studie att sjuksköterskorna i 

palliativ hemsjukvård inte alltid prioriterade efterlevandesamtal på grund av tung 

arbetsbelastning. Det var svårt att hitta tid till både förberedelser innan och till själva samtalet, 

vilket gav upphov till dåligt samvete. I en avhandling av Juthberg (2008) beskrivs att det 

dåliga samvetet var källan till stress i äldrevården. Den vanligaste orsaken var att man hade 

för lite tid till att tillgodose patienternas behov. Juthberg fann ett tydligt samband mellan 

samvetsrelaterad stress och förstadiet till utbrändhet. I vår studie upplevde sjuksköterskor att 

efterlevandesamtalen ibland kunde vara både utpumpande och energikrävande. Det upplevdes 

jobbigt att ge av sig själv hela tiden, både till patienter och närstående. I en litteraturstudie 

gjord av Burnston och Tuckett (2012) har de undersökt vilka konsekvenser stressen har för 

sjuksköterskan och vården. Stressade situationer bidrar till minskad kvalité på vården samt 

minskad tillfredsställelse på arbetsplatsen. Stressen kunde leda till fysisk och känslomässig 

sjukdom, utbrändhet och ökad personalomsättning. Sjuksköterskorna uttryckte känslor såsom 

ilska, bitterhet, frustration och mindre självkänsla. De sjuksköterskorna som var mer erfarna 

av etiska situationer upplevde mindre stress. Vi upplever att i dagens slimmade hälso- och 

sjukvård är inte organisationen rustad fullt ut till att förebygga stressrelaterad utbrändhet.  
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SLUTSATS 

Alla närstående ska erbjudas efterlevandesamtal och detta registreras i det palliativa registret. 

Våra erfarenheter är att dessa samtal inte utförs i den utsträckning som det borde göras. Denna 

studie har genomförts för att få ökad kunskap om hur sjuksköterskor inom sluten palliativ 

vård upplever att ringa efterlevandesamtal till närstående. Resultatet visar att de flesta 

sjuksköterskor upplever en oro och stress inför samtalen. Många sjuksköterskor efterlyser 

utbildning och reflektion i sorgehantering och detta stöds även i annan forskning. Med tanke 

på hur hälso- och sjukvårdens organisation ser ut och alla besparingskrav som åligger 

Sveriges kommuner och landsting känns det som en utopi att skapa tid för detta.  

 

Palliativ vård ska vara ett prioriterat område därför föreslår vi att tid för reflektion möjliggörs, 

samt att skapa bra rutiner kring efterlevandesamtal. Detta inkluderar att synliggöra i 

arbetsgruppen vem som ska ringa, att samtalet blir utfört, stöd från teamet och kontinuerlig 

utbildning i hur man hanterar människor i sorg. Detta kan leda till att sjuksköterskan blir 

bättre rustad och bekväm i efterlevandesamtalet. 
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Bilaga 1 

 

Institutionen för omvårdnad    

   

 

Till verksamhetschef. 

Godkännande av att delta i en intervjustudie. 

Vi är två sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterska inom onkologi vid Umeå 

universitet. Vi arbetar kliniskt på Piteå Älvdals Sjukhus inom palliativ vård.  

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ringa 

efterlevadesamtal till närstående inom palliativ vård. Vår avsikt är att intervjua sjuksköterskor 

som arbetar inom den slutna palliativa vården och som har genomfört efterlevandesamtal.   

Vi är därför intresserade att genomföra studien på Din klinik. 

Om du godkänner att studien genomförs är vi tacksamma om Du skriver under svarsbilagan 

som returneras i bifogat svarskuvert. Har Du frågor rörande studien är Du välkommen att 

kontakta någon av oss.  

 

Forskningsetiska principer kommer att följas, vilket innebär att namn på deltagarna samt 

namn på arbetsplatsen kommer att vara avidentifierade. 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulla-Britt Källström & Anna Wallón 
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Samtycke: 

 

 

 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta  

dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min klinik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Namn 

 

__________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

__________________________________________________________ 

Sjukhus/Klinik 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallón    Ulla-Britt Källström 

Tel: xxxx    Tel: xxxx 

E-mail: xxxx    E-mail: xxxx 
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Bilaga 2 

 

Institutionen för omvårdnad    

   

 

Till enhetschef. 

Godkännande av att delta i en intervjustudie. 

Vi är två sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterska inom onkologi vid Umeå 

universitet. Vi arbetar kliniskt på Piteå Älvdals Sjukhus inom palliativ vård.  

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ringa 

efterlevadesamtal till närstående inom palliativ vård. Vår avsikt är att intervjua sjuksköterskor 

som arbetar inom den slutna palliativa vården och som har genomfört efterlevandesamtal.  För 

mer detaljerad information se bifogad projektplan. 

Vi ber härmed om tillstånd att få genomföra ovanstående studie. 

Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar kunna intervjua cirka 4 sjuksköterskor på Din 

enhet. Intervjuerna, som beräknas ta 30-60 minuter önskar vi genomföra i lokaler på Din 

klinik och gärna i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål att 

intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att bandinspelas. Vi planerar att 

genomföra intervjuerna i slutet på mars-april 2015. Alla personer som ska intervjuas kommer 

att få skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska 

principer kommer att följas. 
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Samtycke: 

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

 

Datum Namn 

__________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

__________________________________________________________ 

Sjukhus/Enhet 

 

 

 

 

 

Anna Wallón    Ulla-Britt Källström 

Tel: xxxx    Tel: xxxx 

E-mail: xxxx    E-mail: xxxx 
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Bilaga 3 

 

Institutionen för omvårdnad     

 

Inbjudan till intervju  

Vi är två sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterska inom onkologi vid Umeå 

Universitet. Vi skriver nu en magisteruppsats där vi valt att intervjua sjuksköterskor som 

arbetar inom sluten palliativ vård och som utfört efterlevandesamtal till närstående. 

Syftet med denna intervju är att ta reda på hur Du upplevde att ringa efterlevandesamtal. 

Intervjun kommer att spelas in på band och beräknas att ta ca 30-45 minuter. Tid och plats 

bokar vi där det passar dig. Allt material behandlas så att ingen obehörig får tillgång till detta, 

och när studien är klar så kommer banden att raderas. Allt material är anonymt, inga namn 

kommer att namnges.  

Det är frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

ange orsak.  

Vi kommer då att ringa upp och boka in en tid för intervjun. Tack på förhand.  

 

 

Vid frågor ring eller maila gärna oss 

Med vänliga hälsningar:  

 

 

Anna Wallón   Ulla-Britt Källström  

Tel: xxxx    Tel: xxxx  

E-mail: xxxx   E-mail: xxxx 
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Institutionen för omvårdnad     

 

 

Medgivande till att medverka i denna studie  

Jag bekräftar härmed att jag har läst och förstått den information som givits till mig angående 

medverkan i intervju och i denna studie.  

Jag förstår att min medverkan är frivillig och kan avslutas när som helst utan krav på 

motivering. Jag vet att intervjun kommer att spelas in och att inga namn kommer att nämnas 

under denna.  

Datum_____________________________________________________________________  

Signatur____________________________________________________________________  

Namnförtydlignade___________________________________________________________  

Telefonnummer______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Bilaga 4 

 

Institutionen för omvårdnad     

Intervjuguide  

Demografisk data 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

Hur länge har du arbetat inom den palliativa vården? 

Har du någon utbildning utöver din sjuksköterskeutbildning? 

Huvudfrågor 

Kan du berätta om dina upplevelser av att ringa efterlevandesamtal? 

Kan du berätta om något samtal som du varit med om?  

Berätta om någon gång då det gick bra/mindre bra 

Kan du berätta om hur det kändes innan du ringde? 

Kan du berätta hur du gör för att förbereda dig inför samtalet?  

Eventuella följdfrågor 

Kan du vidareutveckla? 

Hur menar du? 

På vilket sätt? 

Berätta mer… 

Kan du ge exempel? 

Har du något stöd…  


