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Sammanfattning 

Bakgrund: Den palliativa vården upphör inte i och med att patienten avlider utan 

innefattar även att sjukvården finns som ett stöd till närstående i deras sorgeprocess. En 

kvalitetsindikator på en god palliativ vård är att närstående erbjuds efterlevandesamtal. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom den 

kommunala äldreomsorgen hade av att genomföra efterlevandesamtal. Metod: Studien 

hade en kvalitativ ansats och en beskrivande design. Åtta sjuksköterskor som arbetade 

inom äldreomsorgen i en kommun i mellan Sverige intervjuades utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Data analyserades utifrån kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Huvudresultat: Fyra kategorier och elva subkategorier framkom ur 

dataanalysen. De fyra kategorierna var; Förberedelser, Utförande av 

efterlevandesamtal, Innehåll i efterlevandesamtal och Samtalets betydelse för 

sjuksköterskan. Genomförandet av efterlevandesamtal var en viktig men oprioriterad 

arbetsuppgift. Förberedelserna inför ett efterlevandesamtal var individuella och 

samtalens innehåll varierade. Det var en balansgång att hålla samtalet professionellt 

utan att närstående upplevde att samtalet utfördes på rutin. Efterlevandesamtalen 

framkallade känslor hos sjuksköterskorna, tillförde sjuksköterskan en uppföljning av 

vårdtiden och bidrog till att sjuksköterskan växte i sin yrkesroll och gavs en ökad 

trygghet inför kommande patienter som vårdades i livets slut. Samtalet sågs även som 

ett avslut på relationen. Slutsats: Efterlevandesamtal behöver synliggöras som en 

arbetsuppgift. Sjuksköterskorna behöver ha avsatt tid för genomförandet, informeras om 

vad som förväntas av sjuksköterskan i samband med samtalet och få en ökad kunskap 

om en bra struktur för samtalet. Om det nås kan det leda till att sjuksköterskor växer i 

sina yrkesroller och den palliativa vården vid enheten kontinuerligt utvärderas. 
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Abstract 

Background: Palliative care does not stop when the patient dies, it also includes the 

fact that the healthcare exists as a support to relatives in their grieving process. A 

quality indicator for good palliative care is that relatives are offered bereavement 

follow-up. Aim: The aim of this study was to investigate how nurses in the municipal 

elderly care described their experience of bereavement follow-up. Method: The study 

used a qualitative approach with descriptive design. Eight registered nurses who worked 

with elderly care in a municipality in the middle of Sweden were interviewed. A 

semistructured interviewguide were used and data were analysed using qualitative 

manifest content analysis. Main result: Four categories and eleven subcategories 

emerged from the data analysis. The four categories were; Preparation, Carrying 

through bereavement follow-up, Content in bereavement follow-up and The meaning of 

Bereavement follow-up for the nurse. Bereavement follow-up were an important but 

unprioritized task. Preparations and content of the conversation were individual. It were 

a balancing act to hold the conversation professionally without the relatives 

experiencing that the call was performed routinely. The bereavement follow-up evoked 

feelings at the nurses and provided the nurse with a follow-up on the end of life care 

which contributed to that the nurse grow in the profession and gave an increased safety 

for forthcoming patients in end of life care. Bereavement follow-up were also seen as an 

end of the relationship. Conclusion: Bereavement follow-up calls needs to be 

acknowledged as a task. The nurses need to have time for bereavement follow-up, be 

informed of what is expected of the nurse and gain an increased knowledge of what is a 

good structure for the call. If this is achieved the nurses may grow in their professional 

roles and the palliative care at the unit is continuously evaluated. 
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Introduktion 

Bakgrund 

I Sverige avlider mellan 90 000–100 000 personer årligen och merparten var i behov av 

palliativ vård före döden (Socialstyrelsen 2013). Den palliativa vården avlutas inte i och 

med dödsfallet utan innefattar även att sjukvården ska stödja närstående i deras 

sorgeprocess (Regionalt cancercentrum 2016). Närståendes behov av stöd är individuellt 

(Aoun, Rumbold, Howting, Bolleter & Breen 2017; Aoun, Breen, White, Rumbold & 

Kellehear 2018; Benkel, Wijk & Molander 2009; Harrop, Morgan, Byrne & Nelson 

2016; Kirby, Kenny, Broom, Macartney & Good 2018; Lundberg, Olsson & Fürst 2013; 

Milberg, Olsson, E.-C., Jakobsson, Olsson, M. & Friedrichsen 2008; Muta et al 2014). 

Två aspekter som kan indikera att närstående har ett ökat behov av stöd är avsaknad av 

socialt nätverk eller när det sociala nätverket är dysfunktionellt (Aoun et al 2018; 

Benkel, Wijk & Molander 2009). Ett ökat behov av stöd från hälso- och sjukvården 

återfinns även när döden är oväntad och/eller plötslig (Kock, Berntsson & Bengtsson 

2014; Harrop et al 2016). Att tillgodose närstående med adekvat stöd efter dödsfall 

ansågs vara en komplex men viktig uppgift för sjuksköterskan inom den kommunala 

äldreomsorgen (Brownhill, Chang, Bidewell & Johnson 2013; Johnson 2015b; Reid, 

McDowell & Hoskins 2011).  

 

Palliativ vård och vård i livets slut 

Palliativ vård definieras i socialstyrelsens termbank som ”hälso- och sjukvård i syfte att 

lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom 

eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov samt organiserat stöd till närstående” (Socialstyrelsen 2011b). Den palliativa 

vården kan delas in i två faser där den tidiga har som mål att främja en högre livskvalitet 

för patienten medan den sena fasen har till mål att lindra lidande och främja livskvalitet 

hos både patient och närstående. Närstående definieras i Socialstyrelsens termbank som 

”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” (Socialstyrelsen 2004). 

Den sena fasen benämns även som vård i livets slut (Socialstyrelsen 2013). Viktiga 

delar för att nå en god palliativ vård är symtomlindring, kommunikation, relation och 

stöd till närstående. I den palliativa vården innefattas även att stödja närstående i deras 

sorg efter dödsfallet (Regionalt cancercentrum 2016). Stöd kan delas in i två 

dimensioner, känslomässigt och praktiskt. Det känslomässiga stödet kan innefatta att 

trösta och det kan räcka med vetskap om att det finns någon att vända sig till om behov 



 

2 

 

uppkommer. Det känslomässiga stödet kan även innefatta ett aktivt lyssnande och att 

samtala med den som är i behov av stöd om problem, tankar och upplevelser. Om 

uppmärksamheten riktas från bekymren, till exempel genom att skapa en möjlighet till 

samvaro med andra, kan situationen normaliseras. Det praktiska stödet kan innefatta ett 

mer handgripligt och konkret stöd, vilket kan vara i form av mat, förnödenheter eller 

hjälp med andra tjänster (Finfgeld-Connett 2005). Begreppet stöd inom omvårdnad 

används ofta när behov uppmärksammats och patienten behöver stöd för att nå behovet, 

men kan även innefatta känslomässigt stöd och att delge den andra parten information 

(Stoltz, Andersson & Willman 2007). För att sjuksköterskan ska ha möjlighet att 

identifiera vilket typ av stöd som närstående har behov av krävs att sjuksköterskan har 

kunskap om hur en normal sorgeprocess fortlöper och vilka faktorer som kan tyda på att 

närstående är i behov av ett mer aktivt stöd (Johnson 2015a). Behov definieras i 

Nationalencyklopedin som ett begrepp som inom fysiologi och psykologi används för 

att förklara människors målinriktade beteende. Behov kan vara biologiska, sociala och 

psykologiska (Nationalencyklopedin 2019a). Kvalitetsindikatorer på en god vård i livets 

slut är att patient och närstående haft ett brytpunktssamtal med läkare, att patientens 

symtom den sista veckan i livet bedömts och dokumenterats, att patienten har haft vid 

behovsläkemedel ordinerade, att patientens symtom lindrats och att minst en närstående 

erbjudits ett uppföljande samtal en tid efter dödsfallet (Svenska Palliativregistret 2011). 

 

Sorg och sorgeprocess 

Sorg är en naturlig reaktion på förlust av något värdefullt och kan beskrivas vara alla 

känslor som väcks vid ett slut eller när livsmönstret förändras. Sorg förknippas ofta med 

svår sjukdom eller död. Reaktioner på sorg kan bland annat visa sig som 

humörsvängningar, koncentrationssvårigheter eller sömnproblem (Lennéer-Axelson 

2010). Sorgeprocessen kan delas in i olika faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Ofta övergår faserna omärkbart i varandra 

där tiden för varje fas är individuell. Om närstående inte har förmågan att hantera 

sorgen på egen hand kan sorgen bli mer komplicerad (Ghesquiere, Martí Haidar & 

Shear 2011). En komplicerad sorg kan beskrivas fortgå intensivt över tid och påverkar 

den drabbades vardagliga funktioner (Johnson et al 2015a). Ökad risk för att drabbas för 

komplicerad sorg återfinns vid de tillfällen när döden kommer plötslig eller är våldsam, 

när en nära relation till den avlidne funnits, eller om närstående varit i beroendeställning 

till den avlidne (Ghesquiere, Martí Haidar & Shear 2011). 
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Efterlevandesamtal 

Efterlevandesamtal definieras i socialstyrelsen termbank som ”samtal mellan vård- och 

omsorgspersonal och den avlidnas närstående en tid efter dödsfallet” (Socialstyrelsen 

2011a). En kvalitetsindikator på god vård i livets slut är att minst en närstående erbjuds 

ett efterlevandesamtal en tid efter dödsfallet (Svenska palliativregistret 2011). 

Efterlevandesamtalet är ett tillfälle för närstående att lyfta uppkomna funderingar och 

till ett avslut på relationen till vårdpersonalen likväl som möjlighet ges till uppföljning 

och avslut på relationen från personalens sida (Regionalt cancercentrum 2016). Den 

som genomför samtalet bör vara insatt i vårdförloppet och ha kunskap om hur en 

normal sorgeprocess fortlöper (Svenska palliativregistret 2011). Efterlevandesamtal 

upplevdes vara viktigt för 46 % av närstående till äldre och bidrog till att de kände sig 

bekräftade som en egen person med egna behov (Milberg et al 2008). Närstående 

upplevde att uppföljande kontakt av personal som vårdat den äldre den sista tiden i livet 

var positivt (Aoun et al 2017; Benkel, Wijk & Molander 2009; Kock, Berntsson & 

Bengtsson 2014; Lundberg, Olsson & Fürst 2013; Milberg et al 2008; Muta et al 2014). 

I en studie av Harrop et al (2016) betonades vikten av bättre kontinuitet i stödet till 

närstående och bättre kontakt önskades med personal som deltagit i vården den sista 

tiden (Harrop et al 2016). Stödjande samtal bidrog till att närstående kände sig trygga i 

att de handlat korrekt och gav dem styrka i sin nya livssituation (Lundberg, Olsson & 

Fürst 2013; Milberg et al 2008). Syftet med efterlevandesamtalet är att upptäcka 

närstående som löper ökad risk för att drabbas av komplicerad sorg, stödja 

sorgehanteringen och ge närstående möjligheter till att ge synpunkter på vårdtiden. 

Verksamheten bör stödja dem som genomför efterlevandesamtal genom att ha tydliga 

riktlinjer över hur dessa ska genomföras. Personal som genomför samtalen bör ges tid 

till förberedelser, samtal, reflektion och återhämtning (Svenska palliativregistret 2011). 

 

Närståendes behov av stöd 

Närståendes behov av stöd är individuellt (Aoun et al 2017; Aoun et al 2018; Benkel, 

Wijk & Molander 2009; Harrop et al 2016; Kirby et al 2018; Lundberg, Olsson & Fürst 

2013; Milberg et al 2008; Muta et al 2014). När döden var oväntad, traumatisk och/ 

eller plötslig (Kock, Berntsson & Bengtsson 2014; Harrop et al 2016) och den första 

tiden efter dödsfallet upplevde närstående ett större behov av stöd från hälso- och 

sjukvården (Benkel, Wijk & Molander 2009; Harrop et al 2016). Närstående fann styrka 

i att få samtala om sina känslor vilket hjälpte dem vidare i sorgeprocessen (Pusa, 
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Persson & Sundin 2012). Stöd från familj och vänner var viktigt (Aoun et al 2018; 

Benkel, Wijk & Molander 2009). Det sociala stödet ansåg närstående vara till störst 

hjälp, vilket kom från familj, vänner och begravningsentreprenörer (Aoun, Breen, 

Howting, Rumbold, McNamara & Hegney 2015; Aoun et al 2018; Benkel, Wijk & 

Molander 2009). Det mest hjälpfulla stödet från familj och vänner var att ha en person i 

sin närhet som närstående upplevde sig ha en förtroendefull relation till, vilket bidrog 

till en ökad trygghet i situationen (Aoun et al 2018). Kondoleanser i form av kort, brev 

eller blommor var uppskattat av den närstående och bidrog till en känsla av att personer 

i omgivningen fanns där (Aoun et al 2018; Benkel, Wijk & Molander 2009). Ett behov 

av praktiskt stöd fanns och vid de tillfällena närstående erhållit ett adekvat stöd 

upplevdes tiden efter döden inte vara lika svårhanterlig (Kirby et al 2018). Det praktiska 

stödet erhölls främst från familj och släkt (Benkel, Wijk & Molander 2009). Det 

praktiska stödet kunde innefatta att ha en person i sin närhet som närstående kunde 

vända sig till för konkret hjälp och för råd och stöd i situationen (Aoun et al 2018). 

Praktisk hjälp som kunde efterfrågas var juridisk hjälp eller finansiellt stöd (Benkel, 

Wijk & Molander 2009; Kirby et al 2018). Stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

efterfrågades främst som ett komplement till stöd från familj, släkt och vänner (Benkel, 

Wijk & Molander 2009) eller när den närstående hade ett dysfunktionellt nätverk kring 

sig alternativt saknade nätverk (Aoun et al 2018; Benkel, Wijk & Molander 2009). Kort 

eller brev från vårdenheten för dödsfallet var positivt och bidrog till att närstående 

kände sig sedda (Goebel et al 2017; Lundberg, Olsson & Fürst 2013; Muta et al 2014). 

Handlingen bidrog även till en känsla av styrka i situationen (Lundberg, Olsson & Fürst 

2013). Ungefär en tredjedel av deltagarna i en studie av Benkel, Wijk och Molander 

uttryckte ett behov av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal den närmaste tiden efter 

dödsfallet. De betonade även vikten av att erhålla information om vart de kunde vända 

sig för att få hjälp (Benkel, Wijk & Molander 2009). Stöd från hälso- och sjukvården 

bidrog till en känsla av visshet och gan närstående styrka i den nya livssituationen 

(Lundberg, Olsson & Fürst 2013). 

 

Äldresjuksköterskans roll inom äldreomsorgen 

En åldrande befolkning där majoriteten av de äldre återfinns i kommunens omsorg 

ställer högre krav på kommunernas hälso- och sjukvård (Johnson 2015a). Kommunal 

äldreomsorg tillhandahåller bostad, vård och annan service till äldre med behov av stöd 

(Nationalencyklopedin 2019b). Många olika diagnoser återfinns hos äldre som tillhör 
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den kommunala hälso- och sjukvården. Behovet av omfattande omvårdnadsinsatser och 

medicinska insatser har ökat i särskilt boende, vilket ställer krav på personalens 

kompetens inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2018). Äldresjuksköterskan ansvarar 

ofta ensam för ett stort antal multisjuka patienter vilket innebär att sjuksköterskan 

merparten av tiden innehar en mer konsultativ roll. Äldresjuksköterskans arbete inom 

äldreomsorgens kan delas in i två delar, en klinisk och en administrativ del. I den 

kliniska delen ingår att genomföra hälsobedömningar, ta kontroller, ge behandling, 

hantera läkemedel och undervisa. Den administrativa delen består i att planera, 

rapportera och dokumentera (Nilsson, Lundgren & Furåker 2009). När 

äldresjuksköterskan skattade vilka arbetsuppgifter som ansågs vara viktigast skattade de 

att vara ett stöd högst, följt av att utföra mer avancerade behandlingar och att hantera 

läkemedel (Norell, Ziegert & Kihlgren 2013). Sjuksköterskan inom äldreomsorgen 

arbetar ofta ensam vilket ställer krav på att sjuksköterskan har kunskap om avancerad 

omvårdnad, ledarskap och pedagogik (Nilsson, Lundgren & Furåker 2009). Mer än 

hälften av äldresjuksköterskans dagliga arbetsuppgifter delegeras till omsorgspersonal, 

vilket ställer krav på en god relation och kommunikation mellan sjuksköterskan och 

personalen som utför dessa (Norell, Ziegert & Kihlgren 2013). 

 

Kommunsjuksköterskans roll i att stödja närstående efter anhörigs dödsfall 

Att stödja närstående efter dödsfall beskrevs vara en komplex uppgift för 

kommunsjuksköterskan (Brownhill et al 2013; Reid, McDowell & Hoskins 2011) där 

sjuksköterskans beslut gällande att stödja närstående påverkade deras sorgeprocess 

(Brownhill et al 2013). De allra flesta kommunsjuksköterskorna ansåg att stödet till 

närstående efter dödsfall var en del av det dagliga arbetet (Johnson 2015b; Reid, 

McDowell & Hoskins 2011) och att det var en del av den palliativa vården (Johnson 

2015b). I studien av Reid McDowell och Hoskins (2011) framkom det att 95% av 

kommunsjuksköterskorna ansåg att omsorg om efterlevande var en del av deras dagliga 

arbete (Reid, McDowell & Hoskins 2011). Omsorgen av närstående var en viktig men 

tidskrävande uppgift (Johnson 2015b). Stödet till närstående efter dödsfall beskrevs vara 

ett dynamiskt samspel mellan sjuksköterskan och närstående. Relationen var vanligtvis 

till en början mer professionell för att sedan övergå till att bli mer förtrolig. 

Utvecklingen av relationen var beroende på hur länge sjuksköterskan varit involverad i 

familjen (Brownhill et al 2013). En viktig uppgift för kommunsjuksköterskan i stödet 

till närstående var att identifiera närstående som var i behov av ett mer professionellt 
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stöd för att komma vidare i sorgeprocessen (Johnson 2015b). I studien av Johnson 

(2015a) framhölls att en teoretisk modell gällande närståendes förmåga att hantera sin 

sorg kunde hjälpa kommunsjuksköterskan att förstå individualiteten i sorgeprocessen. 

En modell beskrevs även möjliggöra en ökad förståelse hos sjuksköterskan för vilka 

reaktioner som anses vara normala och vidare även vara till hjälp för att identifiera 

närstående som kan vara i behov av ett mer professionellt stöd (Johnson 2015a). 

Stödjande insatser lindrade lidande och stärkte det sociala nätverket hos närstående 

(Milberg et al 2008). 

 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orems egenvårdsteori utgår från att individen besitter förmågan att själv 

ansvara för handlingar gällande sin hälsa. I en del av teorin betonas sjuksköterskans roll 

i att bedöma individens egenvårdskapacitet och utifrån bedömningen använda 

nödvändiga omvårdnadsåtgärder (Denyes, Orem & Bekel 2001). Begreppen människa, 

miljö, hälsa och omvårdnad diskuteras i teorin. En stark tilltro finns till individens 

resurser och möjligheter till problemlösning och utveckling. Individen har 

grundläggande behov i form av psykologiska, fysiologiska och sociala behov som 

tillgodoses på olika sätt i olika samhällen. Kropp och själ hör ihop och utgör helheten 

hos människan. Kulturen och den sociala gruppen framhålls som viktiga delar för 

individens förmåga till egenvård. Inlärning av egenvårdshandlingar påverkas av 

värderingar, seder och normer som finns kulturen och samhället där individen befinner 

sig (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). Teorin om egenvård passar väl in i dagens 

samhälle med förväntningar om att individen ska ta ansvar för sitt liv och vara 

självständig. Hälsa kännetecknas av friskhet och helhet beroende av den psykiska och 

fysiska funktionsförmågan (Orem 2001). Hälsobegreppets innehåll är föränderligt och 

begreppen hälsa och välbefinnande är nära förknippade med varandra (Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug 2006). I begreppet hälsa läggs stor vikt vid normal funktion och 

utveckling och välbefinnande kan kopplas till individens upplevelse av situationen. 

Välbefinnande kan nås även om människan är drabbad av motgångar sjukdom och 

sviktande funktionsförmåga (Orem 2001). Omvårdnad betecknas som en profession där 

sjuksköterskan behöver ha både praktiska och teoretiska kunskaper. Det övergripande 

målet med omvårdnaden är att främja normal funktion, utveckling, hälsa och 

välbefinnande där ett viktigt delmål blir att tillgodose egenvårdsbehov (Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug 2006). Egenvårdsbehov kan vara generaliserbara för en befolkning 
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men är samtidigt unika för individen beroende på dennes livssituation och rådande 

omständigheter (Denyes, Orem & Bekel 2001).  

 

Problemformulering 

Närstående ska erbjudas stöd under anhörigs sjukdomstid och efter dödsfall (WHO 

2002) och det är sjuksköterskans ansvar att sörja för att närståendes behov tillgodoses 

(Svensk sjuksköterskeförening 2012). Vid registrering av dödsfall i svenska 

palliativregistret framgår det att en kvalitetsindikator på god vård i livets slut är att en 

närstående erbjuds efterlevandesamtal (Svenska palliativregistret 2011), nationell 

statistik visar att 66 % erbjöds efterlevandesamtal under 2018 (Svenska palliativregistret 

2019). Tidigare forskning finns om sjuksköterskans roll i samband med stöd till 

närstående (Brownhill et al 2013; Johnson 2015a; Johnson 2015b; Reid, McDowell & 

Hoskins 2011) som visade att det var en viktig och komplex uppgift i det dagliga 

arbetet. Tidigare forskning finns även gällande vuxna närståendes behov av stöd efter 

anhörigs dödsfall (Aoun et al 2017; Aoun et al 2018; Benkel, Wijk & Molander 2009; 

Harrop et al 2016; Kirby et al 2018; Kock, Berntsson & Bengtsson 2014; Lundberg, 

Olsson & Fürst 2013; Milberg et al 2008; Muta et al 2014; Pusa, Persson & Sundin 

2012) som visade att behovet var individuellt med ett ökat behov av stöd vid de 

tillfällen döden var oväntad, traumatisk och/ eller plötslig. Föreliggande studie kan bidra 

till att sjuksköterskan inom äldreomsorgen reflekterar över sitt stöd till närstående i 

samband med efterlevandesamtal. Det kan även leda till att sjuksköterskan bättre kan 

stödja närstående i samband med efterlevandesamtal och vidare ökar möjligheten att 

sjuksköterskan identifierar närstående med behov av ytterligare insatser för att komma 

vidare i sorgeprocessen.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom den 

kommunala äldreomsorgen hade av att genomföra efterlevandesamtal.  

 

Metod 

Design  

Föreliggande studie hade en kvalitativ ansats och en beskrivande design. Den 

beskrivande designen syftar till att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av 

fenomenet som undersökts (Polit & Beck 2016). 
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Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck 2016) låg till grund för rekryteringen av 

informanter, det för möjlighet att rekrytera deltagare som arbetade inom den 

kommunala äldreomsorgen och som hade erfarenhet av att utföra efterlevandesamtal. 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle arbeta som sjuksköterska inom den 

kommunala äldreomsorgen och ha erfarenhet av att ha genomfört minst ett 

efterlevandesamtal. Studien hade inga exklusionskriterier. Beskrivning av deltagare 

redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Beskrivning av deltagare 

 Kvinnor  Variation 

Antal deltagare 8  

Medelålder (år) 37 28–48 år 

Antal år som sjuksköterska 

(Medelvärde) 

9 3–23 år 

Antal med vidareutbildning 3  

antal år inom äldreomsorgen 

(medelvärde) 

11 1–19 år 

Utbildning i palliativ vård 3  

 

Datainsamlingsmetod 

Data insamlades via individuella intervjuer vilka genomfördes som samtal (Patton 

2015). En semistrukturerad intervjuguide användes. Användandet av en 

semistrukturerad intervjuguide säkerställde att alla deltagare erhöll samma information 

om det studerade området samtidigt som författaren gavs möjlighet att individualisera 

intervjuerna utifrån varje enskild informant (Patton 2015). Intervjuerna inleddes med att 

bakgrundsinformation inhämtades (tabell 1). Intervjuguiden innehöll frågor gällande 

sjuksköterskans erfarenhet av att genomföra efterlevandesamtal. Exempel på frågor 

”kan du berätta om dina erfarenheter av att genomföra efterlevandesamtal”, ”kan du 

berätta om hur det kan kännas innan du ska genomföra ett samtal?”, ”kan du berätta 

om hur du förbereder dig för samtalet?”. Exempel på följdfrågor var ”hur menar du” 

och ”kan du ge exempel”, dessa ställdes för att erhålla en djupare förståelse för 

informantens svar (Kvale & Brinkman 2014). Samtliga intervjuer avslutades med en 

fråga om ssk hade något mer att berätta. Det är av vikt att ge deltagaren en avslutande 

möjlighet att delge information om ämnet som inte framkommit under intervjun (Patton 

2015). Intervjuerna spelades in via ett inspelningsprogram på mobiltelefon och på en 
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mp3 spelare. En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att intervjufrågorna gav 

svar på studiens syfte. Pilotintervjun analyserades av både författare och handledaren 

tillsammans, inget förändrades i intervjuguiden och intervjun inkluderades i studien. 

Fem intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplats, en intervju genomfördes i 

författarens hem och två intervjuer genomfördes per telefon. Intervjuerna varade mellan 

9 och 23 minuter, medeltid 19 min. Intervjuerna genomfördes av författaren under april 

och maj 2019. Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren inom en vecka efter 

genomförd intervju. I samband med transkriberingen avidentifierades materialet och 

intervjuerna kodades 1–8 för att möjliggöra korrekt återgivning av citat. Det 

transkriberade materialet förvaras i lösenordskyddad dator och på ett USB minne som 

förvaras inlåst. Materialet kommer att raderas efter examensarbetets godkännande. 

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen (VEC) i den aktuella kommunen kontaktades via telefon för en 

första information. Därefter skickades e-post till VEC med utförlig information 

tillsammans med anhållan om tillstånd att få genomföra studien. VEC gav sitt 

godkännande. Författaren informerade berörda enhetschefer om studien per telefon och 

e-post. Deltagare till studien rekryterades via att författaren skickade e-post, med 

inbjudan till deltagande i studien och informationsbrev, till alla arbetande 

sjuksköterskor inom äldreomsorgen och hemsjukvård i den aktuella kommunen. E-

postadresser erhölls av enhetschefer. Enhetschefer informerade även om studien på sina 

respektive arbetsplatsträffar. Vid intresse av att delta i studien uppmanades deltagarna 

att besvara e-post till författaren och ange telefonnummer där de kunde nås för att 

möjliggöra en personlig kontakt och för att boka tid för intervju. Sju presumtiva 

deltagare besvarade e-post, varav fem uppfyllde inklusionskriteriet om att ha genomfört 

minst ett efterlevandesamtal. Två veckor efter att e-post skickats skickade författaren 

ytterligare e-post med en påminnelse om studien, vilket resulterade i ytterligare en 

deltagare. Två deltagare rekryterades genom att enhetschef tillfrågade och gav därefter 

namnen till författaren. De genomförde inte efterlevandesamtal i dagsläget men hade 

erfarenhet av det sedan tidigare. Vid den personliga kontakten via telefon presenterades 

återigen studiens syfte och upplägg.  
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Dataanalys 

Intervjumaterialet bearbetades utifrån Granheim & Lundmans (2004) beskrivning av en 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys används för att tolka 

transkriberad intervjutext och för att beskriva likheter och skillnader i textens innehåll 

(Granheim & Lundman 2004). Den transkriberade texten lästes igenom flertalet gånger 

för att få en förståelse för helheten. Därefter färgmarkerades meningsbärande enheter 

som svarade på studiens syfte och sorterades in i en tabell i ett word- dokument. Sedan 

kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket innebar att överflödiga ord togs 

bort från den meningsbärande enheten utan att innebörden gick förlorad. I nästa steg 

kodades den kondenserade texten, där koden mycket kort beskriver innehållet i den 

meningsbärande enheten. Koder med likartat innehåll sammanfördes och bearbetades 

vidare utifrån likheter och skillnader. Denna bearbetning utmynnande i subkategorier 

och kategorier. En induktiv innehållsanalys genomförde, vilket innebar en 

förutsättningslös analys av textens innehåll. Kategorierna skapades följaktligen utifrån 

det som faktiskt sades i intervjuerna, vilket utgör en manifest innehållsanalys 

(Granheim & Lundman 2004). I tabell 2 visas exempel från analysprocessen. 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Subkategori Kategori  
ja tror att man förbereder sig de 

gör man på olika sätt beroende 

på personen eller personerna 

som som som är dom 

närstående. 

Man förbereder sig 

olika beroende på vilka 

eller vilken som är den 

närstående.  

Individuella 

förberedelser 

Sjuksköterskans 

förberedelser 

förberedelser 

brukar ja be dom ofta att dom 

skriver upp om dom har nån 

funderingar så fort de dyker upp 

att dom kan skri att dom har 

papper eller bok eller nånting 

där dom skriver upp om det 

dyker upp frågor under den här 

tiden. 

Ber närstående att 

skriva upp funderingar 

som uppkommer tiden 

efter 

Att förbereda 

närstående 

Närståendes 

förberedelser 

förberedelser 

ja brukar oftast bara börja med 

att fråga allmänt hur de är å hur 

de går för dom, å om dom har 

om de dykt upp nå frågor under 

tiden om dom har frågor till mig 

just kring själva situationen när 

patienten har avlidit 

Brukar börja med att 

fråga om hur det är och 

hur det går och fråga 

om det dykt upp några 

frågor under tiden kring 

själva situationen när 

patienten avled. 

Inledande av 

samtal 

Samtalets innehåll Innehåll i samtal 

ibland kändes de nog helt okej å 

andra gånger var ja nog lite 

orolig innan…  

ja när man tyckte att allt gått bra 

där på slutet å man hade lärt 

känna familjen oså då ja då var 

de nog inge konstigt att ringa, å 

va ja minns så gick väl ofta dom 

samtalen bra också. 

Ibland kändes det okej 

och andra gånger var 

det lite oroligt innan. 

När allt gått bra på 

slutet och man lärt 

känna familjen var det 

inget konstigt att ringa. 

Vad jag minns gick de 

samtalen bra. 

Känslor inför 

samtal 

Sjuksköterskans 

känslor 

Samtalets 

betydelse för 

sjuksköterskan 
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Forskningsetiska överväganden 

Studien innefattade sjuksköterskor som gav sitt samtycke till att delge sina erfarenheter 

om att genomföra efterlevandesamtal. Tre grundläggande etiska principer att ta hänsyn 

till i samband med forskning är; autonomiprincipen, godhetsprincipen och 

rättviseprincipen. Autonomiprincipen innefattar att deltagaren har rätt att själv 

bestämma om sitt deltagande i studien (Polit & Beck 2016). Författaren informerade om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan 

att ange orsak. Godhetsprincipen innefattar en strävan att göra gott och inte skada (Polit 

& Beck 2016). Det fanns en medvetenhet hos författaren om att intervjufrågorna kunde 

väcka känslor hos deltagarna. Gott om tid avsattes i samband med varje intervju, allt för 

att eventuella tankar och känslor som kunde väckas hos deltagaren skulle ges möjlighet 

att lyftas. Att inte skada innefattar att inte utsätta någon för skada genom att respektera 

deltagarnas integritet och värderingar (Polit & Beck 2016). Alla deltagare delgavs 

muntlig och skriftlig information om att materialet avidentifierades samt om att ingen 

enskild deltagare skulle kunna komma att identifieras i studiens resultatavsnitt. All 

insamlat data behandlades konfidentiellt. Information delgavs om att det transkriberade 

materialet förvarades i en lösenordskyddad dator som endast författaren hade tillgång 

till och på ett USB-minne som förvarades inlåst, endast tillgängligt för författaren och 

handledaren. Information delgavs om att allt insamlat material raderas när 

examensarbetet är godkänt. Inga obehöriga tog del av insamlat material. 

Rättviseprincipen innefattar att alla deltagare behandlas lika, att urvalsmetoden görs på 

vetenskapliga grunder och att syfte och frågeställningar är motiverade (Polit & Beck 

2016).  Deltagarna i studien erbjöds möjlighet att välja plats och tid för intervju, det för 

att de skulle känna att de kunde genomföra intervjun i lugn och ro. Alla deltagare 

delgavs muntlig och skriftlig information om studiens syfte och upplägg. Deltagarna i 

studien informerades om att godkänt examensarbete kommer att publiceras i Högskolan 

i Gävles databas och att de som så önskar kommer ges möjlighet att ta del av arbetet. 

Efter godkänt arbete kommer inspelat material att raderas. 
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Resultat 

Resultatet baseras på åtta individuella intervjuer med sjuksköterskor inom den 

kommunala äldreomsorgen med erfarenhet av att genomföra efterlevandesamtal. 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån kategorier och sub-kategorier som 

presenteras i figur 1. Fyra kategorier och elva sub-kategorier framkom i dataanalysen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Presentation av kategorier och subkategorier 
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Förberedelser 

Oprioriterad arbetsuppgift 

Sjuksköterskorna beskrev att genomförandet av efterlevandesamtal var en oprioriterad 

arbetsuppgift som genomfördes när tid fanns. Samtidigt beskrevs det att 

efterlevandesamtal var en viktig uppgift att genomföra som ansågs vara en naturlig del i 

den palliativa vården.  

 

”de sen beror de ju lite på vilken tid man har på jobbet, de 

är ju inte de som kanske är högst prioriterat så att när de 

finns tid ungefär där efter brukar ja försöka ringa ” 

(sjuksköterska 3)  

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att tid fanns för samtalet och att möjlighet 

fanns att genomföra samtalet ostört. Tid för samtalet fick försöka hittas mellan de 

dagliga arbetsuppgifterna, vilket företrädelsevis var kvällar eller helger, det till trots att 

sjuksköterskorna vid dessa tillfällen ensam ansvarade för ett större antal patienter. 

Andra sjuksköterskor beskrev att samtalet var inbokat och fick ta den tid det tog, 

samtidigt beskrevs att om de hamnat i tidsnöd före samtalet så prioriterades samtalet 

bort och bokades om.  

 

Sjuksköterskans förberedelser 

Sjuksköterskorna beskrev att de noterade att samtalet skulle genomföras i den dagliga 

agendan för arbetet. Olika tillvägagångssätt beskrevs för att förbereda sig inför samtalet 

där förberedelserna var individuella och beroende av situationen kring dödsfallet, vilka 

de närstående var och vilken relation sjuksköterskan haft till närstående. 

Förberedelserna kunde innefatta att tänka tillbaka på hur tidpunkten för dödsfallet var 

och hur sista tiden innan dödsfallet förflutit. En del sjuksköterskor beskrev att de tänkte 

tillbaka på detta medan andra beskrev att de uppdaterade sig på situationen kring 

dödsfallet genom att läsa i journalen.  

 

”innan samtalet ser ja till att försöka hålla mig uppdaterad 

jag går in och kollar om ja inte kommer ihåg de vilket man 

inte gör med alla så självklart går ja in å läser i journalen 
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för å kolla av hur de va sista tiden så ja inte missar 

nånting.” (sjuksköterska 4) 

 

Vikten av att vara förberedd inför samtalet betonades av vissa sjuksköterskor medan 

andra var av uppfattningen att det var svårt att förbereda sig, dels beroende på tidsbrist 

dels beroende på att de inte visste vad de hade att vänta när de ringde. Vissa 

sjuksköterskor beskrev att de förberedde frågor att ställa medan andra beskrev att de lät 

samtalet styra. Sjuksköterskorna kände till ett dokument som innehöll förslag på frågor 

och följdfrågor som kunde ställas vid efterlevandesamtal. Sjuksköterskorna beskrev ett 

större behov av att vara väl förberedd om relationen till närstående inte varit god, vid de 

tillfällen vårdtiden varit kort eller vid de tillfällena närstående inte upplevts vara tillfreds 

med vården. Förberedelserna kunde vid dessa tillfällen även innefatta att diskutera med 

kollegorna om hur de upplevt situationen. 

 

”Läsa lite grann om alla frågor å kanske diskutera med 

kollegorna om hur de va runt omkring själva hela 

situationen så om de skulle va nått…” (sjuksköterska 3) 

 

Närståendes förberedelser 

Sjuksköterskorna beskrev att majoriteten av närstående erbjöds efterlevandesamtal i 

samband med att de satt och samtalade med närstående efter anhörigs dödsfall.  

 

”…när patienten avlidit så brukar man ju sitta och samtala 

med närstående… i direkt anslutning till det, å även där… 

nån gång där innan dom går från avdelningen så frågar ja 

helt enkelt om de är okej att ja ringer upp om ungefär 6-8 

veckor för å kolla ja hur de har gått med allting…” 

(sjuksköterska 4) 

 

De allra flesta närstående tackade ja till uppföljningen. Sjuksköterskorna upplevde att de 

som tackade nej till samtalet hade ett fungerande socialt nätverk med stöd från 

familjemedlemmar.  
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”…de är inte alla som vill ha samtalet å vill som inte de så 

är de mer så att de inte behövs …så de är mer så att dom har 

stöd från familjemedlemmar.” (sjuksköterska 7) 

 

Vid vissa tillfällen beskrev sjuksköterskorna att en lapp lämnades till närstående med 

information om att sjuksköterskan skulle ringa upp. Närstående erbjöds även samtal 

innan de lämnade enheten efter att de tagit adjö av den avlidne eller i samband med att 

de plockade ihop den avlidnes tillhörigheter.  

 

”ja frågade eller jo ja frågade han när ja pratade med han 

här när han höll på å plocka ut rummet.” (sjuksköterska 5) 

 

Vissa sjuksköterskor beskrev även att efterlevandesamtal erbjöds vid ett uppföljande 

samtal från ansvarig sjuksköterska om dödsfallet inträffade när den ansvariga 

sjuksköterskan inte var i tjänst. Medan andra sjuksköterskor erbjöd efterlevandesamtalet 

i anslutning till dödsfallet, även om det var på jourtid. Det noterades i patientens journal 

och ansvarig sjuksköterska höll sedan efterlevandesamtalet. Sjuksköterskorna beskrev 

att närstående informerades om samtalet innan dödsfallet om den anhörige befunnit sig i 

livets slut en tid. Vid erbjudande om samtal beskrev sjuksköterskorna att de även 

informerade om samtalets innehåll. Sjuksköterskorna bad närstående anteckna 

eventuella funderingar kring anhörigs dödsfall.  

 

”…att dom har papper eller bok eller nånting där dom 

skriver upp om det dyker upp frågor under den här tiden.” 

(sjuksköterska 3) 

 

Utförande av efterlevandesamtal 

Tillvägagångssätt 

Efterlevandesamtalen genomfördes fem till åtta veckor efter anhörigs dödsfall. 

Sjuksköterskorna genomförde efterlevandesamtal med närstående som de själva erbjudit 

samtal förutom vid ett fåtal tillfällen om det skedde på jourtid utanför den egna 

arbetsplatsen. Efterlevandesamtalen genomfördes enligt rutin via telefon förutom vid ett 

par tillfällen när de genomförts via fysisk träff. Vid de tillfällen samtalen genomförts 
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via fysiska träffar så var det dels via ett missförstånd dels på grund av att närstående 

befunnit sig vid den vårdande enheten av andra omständigheter.  

 

”Den ena anhöriga kom hit å hade väl varit i lite chock 

innan så bara kollade väl av när jag hade tänkt ringa… å då 

hade de väl gått ungefär ja drygt en månad så då satte vi oss 

ner och tog samtalet där och då” (sjuksköterska 4) 

 

Sjuksköterskorna uppskattade att samtalen tog mellan 5–30 minuter att genomföra 

förutom vid ett tillfälle där samtalet tagit nästan en timme. Det längre samtalet 

genomfördes via fysisk träff. Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att de allra flesta 

närstående var tacksamma över att bli uppringda. Det förekom att sjuksköterskan haft 

upprepade träffar med närstående, dels på sjuksköterskans initiativ dels på initiativ av 

närstående. Sjuksköterskorna beskrev att det var en balansgång att hålla samtalet 

professionellt utan att närstående upplevde att det endast genomfördes på rutin. 

 

”Så de är ju liksom en balansgång där mellan å hålla de 

professionellt men ändå… så att dom upplever det varmt och 

välkomnande så att dom inte upplever att de bara görs för 

att man ska göra de.” (sjuksköterska 4) 

 

Närståendes olika behov av stöd  

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att närstående hade olika behov av stöd från 

sjuksköterskan i och med samtalet. Sjuksköterskorna beskrev upplevelser av att de 

flesta närstående klarade tiden efter dödsfallet bra. Dessa samtal handlade främst om att 

närstående uttryckte tacksamhet över vården och sedan gled samtalen ofta över till mer 

vardagliga samtalsämnen. Det framkom även erfarenheter av att närstående använde 

samtalet till att lyfta funderingar kring vårdtiden och att det var tydligt att vissa 

närstående inte hanterat tiden efter dödsfallet så bra. Sjuksköterskorna beskrev 

erfarenheter av att männen hade ett större behov av det uppföljande samtalet, men att de 

oftare tackade nej vid erbjudande om samtal. Samtalet fick vid dessa tillfällen säljas in 

lite mer och männen uttryckte ofta tacksamhet när sjuksköterskorna ringde upp. 

Sjuksköterskorna beskrev att ett mindre antal närstående upplevts behöva ytterligare 

hjälp för att komma vidare i sorgeprocessen. Vid dessa tillfällen hade döden varit 
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oväntad och/ eller plötslig eller så fanns en upplevelse av att närstående inte hade ett 

fungerande socialt nätverk.  

 

”när vi pratade så kändes de som hon ja när ja ringde upp 

där efter en 6- 8 veckor så ja så ja de kändes inte som att 

hon… som hon fortfarande var lika uppriven å ledsen som 

när dottern dog. Ja så kändes de, hon hade nog inte så 

många kvar omkring sig, nej de hade hon nog inte.” 

(sjuksköterska 6)  

 

Vid ett tillfälle beskrev närstående ett behov av att hålla kontakten med sjuksköterskan 

på grund av att denne var den sista som träffade den avlidne anhörige i livet. 

 

”…då kom de ju också fram att… ja han ville liksom hålla 

kontakten med mig just för att ja var den som den sista som 

träffat makan i livet.” (sjuksköterska 4) 

 

Begränsning i vad sjuksköterskan kan bistå med 

Sjuksköterskorna beskrev att det fanns en gräns för vilken hjälp de kunde bistå med. Det 

förekom att närstående ställde frågor som sjuksköterskan inte kunde ge svar på. 

Sjuksköterskorna agerade genom att hänvisa personen vidare till rätt aktör. Det kunde 

handla om MAS vid de tillfällena till exempel journalkopior efterfrågades, kurator via 

hälsocentralen om behov av en samtalskontakt fanns eller läkare om det förekom 

medicinska funderingar. 

 

”Ställde en massa frågor som inte ja kunde svara på riktigt, 

så ja fick hänvisa personen vidare till MAS och läkare.” 

(sjuksköterska 1) 

 

Det förekom även att sjuksköterskan hjälpte närstående med kontakten till annan aktör.  

 

”…hänvisade ja vidare till hälsocentralen men ja fick liksom 

känslan av att han kanske inte skulle ta den kontakten själv… 

så ja frågade faktiskt den här närstående om ja fick liksom 
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kontakta hälsocentralen och signalera att dom skulle höra av 

sig till honom å de fick ja.” (sjuksköterska 4) 

 

Innehåll i efterlevandesamtal  

Samtalets innehåll 

Sjuksköterskorna beskrev att innehållet i samtalen varierade men att samtalet inleddes 

med att fråga om närståendes mående. Vissa sjuksköterskor beskrev att de hade 

förberedda frågor att ställa medan andra beskrev att de helt lät samtalet styra.  

 

”de blev inte att man ställde så mycket frågor utan oftast va 

att man började å fråga hur de va å hur har de gått för er 

ungefär å att dom då börja prata ganska fritt oså ” 

(sjuksköterska 8)  

 

Sjuksköterskorna erfor att samtalen oftast flöt på bra och att närstående var en aktiv 

deltagare i samtalet. Närstående kunde till exempel berätta om hur begravningen varit, 

hur den nya familjesituationen såg ut, hur de gått vidare och vilka känslor de haft 

efteråt. En del närstående styrde in samtalen på privata angelägenheter, som till exempel 

fritidssysselsättningar, medan andra endast delgav sjuksköterskan att de var nöjda och 

att allt gått bra efteråt. Vid ett mindre antal tillfällen beskrev sjuksköterskorna att det 

varit svårt att få igång samtalet och att närstående upplevts vara ointresserad av att prata 

med sjuksköterskan. Sjuksköterskorna beskrev att innehållet i samtalet var beroende på 

vilken den närstående var och vilken relation som hunnit etablerats dem emellan. 

Sjuksköterskorna beskrev att de främst lyssnade på närstående och menade att syftet 

med samtalet var att närstående skulle få en chans att samtala med någon som de kände 

brydde sig och lyssnade på dem.  

 

”man blir ju den som lyssnar mest de är ju de som de är å de 

är väl hela poängen… att dom ska få prata åå känna att nån 

bryr sig tycker ja…” (sjuksköterska 7)  

 

Bra samtal  

Sjuksköterskorna beskrev att de flesta samtalen gick bra. Viktiga delar i att de erfor att 

samtalen gick bra var att närstående klarat av tiden efter dödsfallet på ett bra sätt och att 
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närstående var nöjda med vården i livets slut. Sjuksköterskorna beskrev att samtalen 

ofta blev bra om de haft en bra relation till närstående och speciellt om sjuksköterskan 

varit med vid dödsögonblicket.  

 

”Så då stog ja där inne med… henne å då de va väldigt 

rörande själva slutet mellan dom… å de va också de som 

hon prata om jättemycket under de här efterlevandesamtalet. 

Så de gick ju så jättebra för hon var ju fortfarande väldigt 

nöjd men de va väldigt asså de va väldigt fint hela samtalet 

eller va man ska säja. Hon prata mycke fint om sin mamma å 

mycke fint om oss. Så de måste ha varit de är ju de samtal 

som ja verkligen minns.” (sjuksköterska 8) 

 

Mindre bra samtal 

Vissa sjuksköterskor saknade erfarenhet av mindre bra eller svåra efterlevandesamtal. 

Sjuksköterskorna beskrev att samtalen var svårare om närstående inte var nöjda eller om 

de inte klarat tiden efter dödsfallet på ett bra sätt. Sjuksköterskorna beskrev att det 

upplevdes svårt vid de tillfällena på grund av att de upplevde att de saknade kunskap om 

hur de skulle ta samtalet vidare och om hur de skulle gå tillväga för att på bästa sätt 

hjälpa närstående.  

 

”…nej å ja visste inte hur ja skulle hjälpa henne heller… å 

ja vet att hon sa att hon ja hon nu bara väntade på hennes 

tur… att hon inte hade nå nå å leva för längre… nej de var 

svårt…” (sjuksköterska 6)  

 

Samtalen upplevdes svårare om närstående endast svarade kort på de ställda frågorna 

eller upplevdes vara ointresserade av samtalet. Sjuksköterskorna beskrev att samtalen 

oftast uppleves svårare när det handlade om föräldrar som förlorat sitt barn, även om 

barnen räknades som äldre så möttes sjuksköterskorna vanligen av att närstående 

upplevde att det var fel och att närstående vid dessa tillfällena haft det svårare att 

hantera tiden efter dödsfallet.  
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”…men så de är ju nästan svårast med när föräldrar 

förlorar sina barn även om dom är vuxna eller äldre…då var 

de ju mycket funderingar att dom tycker att de är fel ordning 

å sådär… sen blir de ju fel om de är ens barn då även om 

barnet är 60 eller så som vi ser.” (sjuksköterska 3) 

 

Samtalets betydelse för sjuksköterskan 

Sjuksköterskans känslor  

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av de kunde känna sig obekväma eller 

otillräckliga i samtalet med närstående i anslutning till dödsfallet med upplevelser av att 

de inte veta hur de skulle agera. Detta var främst vid de tillfällen när döden varit 

oväntad eller plötslig.  

 

”…när dom är i chock, då är samtalet svårt. Tycker jag i 

alla fall. För då vet man inte riktigt vad man ska säga för 

man har själv inte varit där. Så att de de är ingenting som är 

till de naturliga å vardan om man tänker så. Nej. Så dom 

samtalen kanske är inte ja jobbigare å obekväma på nått vis. 

Känner sig osäker på vad man ska säga.” (sjuksköterska 2) 

 

Somliga sjuksköterskor beskrev känslor av oro inför samtalet medan andra beskrev att 

de kände sig trygga med situationen eller att de inte funderat på sina känslor. 

Sjuksköterskorna beskrev att oron inför samtalet sammankopplades med att 

sjuksköterskorna inte visste hur närstående hanterat förlusten. Sjuksköterskor beskrev 

även att känslorna inför samtalet var beroende av relationen till närstående och av hur 

den sista tiden i livet förflutit för den avlidne. En ökad känsla av oro beskrevs vid de 

tillfällen döden föregåtts av ej lindrade symtom, när döden inträffat plötsligt och om 

sjuksköterskan inte upplevde sig ha en god relation till närstående.  

 

”Sen så när de kändes lite obekvämt innan så ja de kunde 

nog bero på lite olika saker… men ja ja tänker att man 

kanske inte lärt känna familjen så bra eller så ja kanske de 

inte var så nöjda med vården… redan innan patienten 

dog….” (sjuksköterska 6) 
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Vissa av sjuksköterskorna beskrev att de kände sig trygga inför samtalet vid de tillfällen 

när vården i livets slut varit optimal och de upplevde sig haft en god relation till 

närstående medan andra kände sig trygga inför samtalet oavsett hur tiden före dödsfallet 

fortlöpt. Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att de kände sig otrygga med vilka frågor 

de kunde ställa under samtalet för att inte riskera att väcka känslor och tankar hos 

närstående.  

 

”Svårt att veta vart gränsen går för vad man törs fråga efter 

6–8 veckor. Man vill inte kliva in och öppna upp något som 

dom kanske har stängt. Det kan jag känna mig lite otrygg 

med, att man inte riktigt vet...” (sjuksköterska 2) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det kändes obekvämt om närstående inte var nöjda med 

och ifrågasatte vården. Det fanns tillfällen när sjuksköterskorna tampades med känslor 

om huruvida närstående upplevde vården i livets slut varit god och huruvida de tagit rätt 

beslut i rådande situation. Sjuksköterskorna beskrev även att det förekom att de efter 

samtalet tampades med känslor av oro för hur närstående skulle klara sig 

fortsättningsvis och att det förekommit upprepade kontakter av den anledningen. 

Sjuksköterskorna beskrev att det förekom känslor av stress under samtalet om samtalet 

blev längre än vad de upplevde att de hade tid med och om samtalet var svårt att avsluta. 

Vissa sjuksköterskor beskrev olustkänslor i samband med att de en tid efter samtalet 

träffat närstående i privata sammanhang och närstående upplevt sig ha en god privat 

kontakt med sjuksköterskorna.  

 

”…sen så träffa ja den här personen på xx å då blev de 

väldigt privat. De kändes inte så bra för att eftersom ja hade 

ringt kände han att vi hade fått sån bra kontakt å då kom de 

lite för nära plötsligt för då ville han fortsätta å prata när vi 

möttes på xx liksom. Å de var lite svårt då å å avbryta då. Ja 

de är väl de som inte är så kul.” (sjuksköterska 1) 

 

Samtidigt beskrev andra sjuksköterskor att detta inte var något problem utan upplevde 

att det kändes bra att se att närstående klarat av att gå vidare. Sjuksköterskorna beskrev 
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att det var väldigt bra att få möjligheten att reflektera kring sina känslor men att det 

sällan gjordes och att när det gjordes så reflekterade de främst med kollegor. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var bra att efterlevandesamtal genomfördes och 

samtalen gav oftast sjuksköterskorna positiva känslor efteråt. 

 

”Men ja tycker ändå att det är en väldigt bra grej å ja tycker 

att de brukar bli väldigt bra när man fått gjort ett 

efterlevandesamtal.” (sjuksköterska 3) 

 

Vad samtalet tillför sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna beskrev att samtalet var givande utifrån att de fick vetskap om 

närståendes mående i den nya livssituationen. Samtalet sågs samtidigt som en 

uppföljning där sjuksköterskan fick vetskap om hur närstående hanterat tiden efter 

dödsfallet, fick feedback på vården i livets slut och vetskap om att de agerat korrekt 

samt en utvärdering på att den palliativa vården i verksamheten fungerade väl. 

 

”Egentligen att man den palliativa vården här i 

verksamheten fungerar å de är ju jätte jättebra å kunna få 

feedback på de… ibland har man ju funderingar på hur har 

de gått för dom å hur vart de där egentligen... Man kan ju 

vara lite osäker ibland på om de blev bra så då blir de ju 

liksom en uppföljning på de sen blir de ju även ett avslut kan 

man väl se de som.” (sjuksköterska 4) 

 

 Samtalet beskrevs bidra till en utveckling hos sjuksköterskan och en ökad erfarenhet av 

olika samtal gav en ökad trygghet inför kommande patienter som vårdades i livets slut.  

 

”Men ja tycker nog att man växer å att man känner att man 

har ett förtroende från dom närstående… sen blir man ju 

tryggare och tryggare i dom olika situationerna när man har 

dom här samtalena. Tycker jag. ” (sjuksköterska 2) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att samtalen var bra för närstående utifrån att de gavs 

möjlighet att lyfta funderingar från vårdtiden, dödsfallet och tiden efter. Samtalet sågs 
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även som ett avslut på relationen till närstående likväl som ett avslut för närstående på 

relationen till personalen. 

 

Diskussion 

Huvudresultat  

Syftet med studien var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom den 

kommunala äldreomsorgen har av att genomföra efterlevandesamtal. 

Efterlevandesamtalen beskrevs vara en viktig men oprioriterad arbetsuppgift. Vikten av 

möjligheten att genomföra samtalet ostört utan tidspress betonades. Sjuksköterskorna 

beskrev att förberedelserna inför samtalet var individuella och beroende av vilka de 

närstående var. Somliga sjuksköterskor beskrev att de förberedde sig inför samtalet 

medan andra upplevde att det var svårt att förbereda sig. Sjuksköterskorna beskrev 

erfarenheter av att närståendes behov av stöd i samband med efterlevandesamtalet var 

individuellt. Det beskrevs vara en balansgång att hålla samtalet professionellt utan att 

närstående upplevde att samtalet utfördes på rutin. Efterlevandesamtalen beskrevs 

framkalla olika känslor hos sjuksköterskorna, somliga beskrev känslor av trygghet och 

somliga beskrev känslor av oro och otrygghet. Positiva känslor återfanns hos 

sjuksköterskorna efter att samtalet genomförts. Samtalet beskrevs tillföra sjuksköterskan 

en uppföljning på hur närstående mådde i sin nya livssituation, sjuksköterskan växte i 

sin yrkesroll och gavs en ökad trygghet inför kommande patienter som vårdades i livets 

slut och det sågs som ett avslut på relationen till närstående. 

 

Resultatdiskussion 

Förberedelser 

Genomförande av efterlevandesamtal ansågs av sjuksköterskorna i studien vara en 

viktig arbetsuppgift att genomföra vilket även framkom i en studie av Redshaw, 

Harrison, Johnson och Chang (2013). Stöd till närstående efter anhörigs död ansågs 

även vara en del av kommunsjuksköterskans dagliga arbete (Johnson 2015b; Reid, 

McDowell & Hoskins 2011) och en del av den palliativa vården (Johnson 2015b). 

Samtidigt som det i studiens resultat framkom att det var en lågt prioriterad 

arbetsuppgift som genomfördes när tid fanns. Vilket även framkom i studier av 

(Brownhill et al 2013; Milberg et al 2011) där det beskrevs att efterlevandesamtalet 

prioriterades bort vid hög arbetsbelastning (Brownhill et al 2013; Milberg et al 2011). 

Det kan författaren se som en stor risk för att samtalet glöms bort. Utlovande samtal 
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som inte genomfördes visade sig framkalla känslor av skuld och skam hos närstående 

(Lundberg, Olsson & Fürst 2013). Vilket kan leda till att individens sorgeprocess 

stannar upp (Ghesquiere, Martí Haidar & Shear 2011) och vidare leda till att mer stöd 

från hälso- och sjukvårdspersonal behövs för att individen ska klara sin egenvård (Orem 

2001).  

 

Sjuksköterskorna i studien genomförde samtalen fem till åtta veckor efter anhörigs 

dödsfall, vilket är i linje med det som framkom i studier av (Milberg et al 2008; Kock, 

Berntsson & Bengtsson 2014) där det framhölls att den bästa tidpunkten för samtalen 

var sex till åtta veckor efter dödsfallet. Det betonades att begravningen skulle vara 

avklarad, närstående ges tid att reflektera över anhörigs sista tid i livet, själva dödsfallet 

och frågor kunde ha uppkommit. En del närstående hade behov av att ha samtalet 

tidigare (Milberg et al 2008; Kock, Berntsson & Bengtsson 2014). Andra länder hade 

däremot som rutin att genomföra ett samtal två veckor efter dödsfallet och ett ytterligare 

samtal sex veckor efter dödsfallet (Brownhill et al 2013). Behovet kan vara olika 

beroende på i vilken kultur och vilket samhälle individen befinner sig i utifrån Orems 

teori om egenvård (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). Anhörigs dödsfall kan vara 

en händelse som närstående aldrig glömmer utan den finns kvar i minnet. Nya frågor 

kan väckas hos närstående en tid efter dödsfallet vilka eventuellt kan redas ut med 

efterlevandesamtalet (Benkel, Wijk & Molander 2009). De flesta närstående genomgick 

en normal sorgeprocess vilket innebar att stöd från familj, släkt och vänner var 

tillräckligt (Benkel, Wijk & Molander 2009; McGrath 2010). Även om närstående inte 

var i behov av ett efterlevandesamtal kunde det uppfattas som ett stöd i sig att bli 

erbjuden. Det uppfattades som att någon brydde sig och bekräftade att anhörigs död var 

en stor livshändelse (Milberg et al 2008; Kock, Berntsson & Bengtsson 2014). 

 

I studien framkom det att förberedelserna inför samtalen var individuella och beroende 

på vilka närstående var och vilken relation sjuksköterskan upplevt sig ha med dem där 

förberedelserna ansågs vara viktigare inför samtal när sjuksköterskan inte haft en god 

relation till närstående. I en studie av Milberg et al (2011) framkom det att det var 

lättare att ha efterlevandesamtal med närstående som sjuksköterskan innan dödsfallet 

hunnit skapa en god relation med samtidigt upplevdes det svårare vid de tillfällen 

närstående inte öppnade upp sig och samtalade med sjuksköterskan (Milberg et al 

2011).  
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Utförande av efterlevandesamtal 

I studiens resultat framkom det att sjuksköterskorna erfor att det var en balansgång 

mellan att hålla samtalet professionellt utan att närstående upplevde att samtalet 

genomfördes på rutin. Det framkom även i en studie av Chang et al (2012) där det 

beskrevs att sjuksköterskan behövde bekräfta och vara empatiskt inför närståendes 

situation samtidigt som sjuksköterskan behövde behålla relationen professionell (Chang, 

Bidewell, Hancock, Johnson & Easterbrook 2013). 

 

I studien framkom det att närståendes behov av stöd i samband med 

efterlevandesamtalet varierade. Vilket kan härledas till att egenvårdsbehov i konkreta 

livssituationer är specifika och beroende av ålder, utveckling, kön, omgivning och 

innehållet i det generaliserbara behovet för befolkningen (Denyes, Orem & Bekel 

2001). Sjuksköterskan kan utifrån Orem´s teori använda fem metoder för att tillgodose 

individens egenvårdsbehov vilka är; göra något för en annan person, handleda, ge stöd, 

undervisa och skapa en miljö som främjar utveckling (Orem 2001). Stöd till närstående 

efter anhörigs dödsfall kan innefatta känslomässigt och praktiskt stöd (Benkel, Wijk & 

Molander 2009; McGrath 2010). 

 

Det stöd som hälso- och sjukvårdspersonal främst kan erbjuda är emotionellt stöd 

(Aoun et al 2015; Stroebe, W., Shut & Strobe, M. 2005). Om behov av praktisk hjälp 

föreligger kan sjuksköterskan signalera detta till biståndshandläggare som bedömer 

närståendes eventuella hjälpbehov i hemmet (SFS 2001:453) eller genom att hänvisa 

närstående till rätt aktör som kan bistå med önskad hjälp. Äldresjuksköterskan bör även 

ha förmågan att vägleda närstående utefter deras förutsättningar och behov (Svensk 

sjuksköterskeförening 2012). Sjuksköterskan kan under efterlevandesamtalet använda 

sig av stöd vilket kan innefatta uppmuntran. Stödet kombineras ofta med handledning. 

Handledning kan innefatta förslag, råd, rekommendationer, anvisningar eller 

instruktioner. Sjuksköterskan kan även använda sig av undervisning om individen 

behöver tillförskaffa sig nya kunskaper för att klara sin egenvård (Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug 2006). Stöd från en professionell samtalskontakt behövs när sorgen 

riskerar att bli, eller bedöms vara, komplicerad. I en normal sorgeprocess har 

professionella interventioner ingen effekt och kan även försvåra närståendes förmåga att 

ta sig vidare i sorgeprocessen (Aoun et al 2015; Stroebe, W., Shut & Strobe, M. 2005).  
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Innehåll i efterlevandesamtal 

Det framkom i studiens resultat att samtalens innehåll varierade från närstående till 

närstående. Vilket kan härledas till att individens förmåga till egenvård är individuell 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006) och beroende av det specifika 

egenvårdsbehovet i den konkreta livssituationen (Denyes, Orem & Bekel 2001). I 

studiens resultat framkom det att sjuksköterskorna inledde samtalen med att fråga hur 

närstående mådde och hur begravningen gått. Sedan beskrev sjuksköterskorna 

erfarenheter av att somliga närstående mest ville samtala om vardagliga ting medan 

andra ville samtala om vårdtiden och dödsfallet. Likartat resultat framkom i studier av 

(Benkel, Wijk & Molander 2010; Kock, Berntsson & Bengtsson 2014; Milberg et al 

2008; Redshaw et al 2013; Sjölander, Hedberg & Ahlstrom 2011) där det framkom att 

behov fanns om att samtala om olika saker under efterlevandesamtalet. Det kunde 

handla om att närstående efterfrågade information om vården, om hur personalen sett på 

vårdtiden och de beslut som togs. Närstående hade även behov av att delge sina känslor 

om vårdtiden, hur de har det nu samt om hur de ser på framtiden (Benkel et al 2010; 

Kock et al 2014; Milberg et al 2008; Redshaw et al 2013; Sjölander, Hedberg & 

Ahlstrom 2011). Det är bra att ha en förberedd struktur för samtalet. Ett förslag var att 

börja i nutid med att fråga om hur närstående har det och hur det går. För att sedan gå 

tillbaka till vårdtiden, sjukdomsförloppet och tidpunkten för dödsfallet. Till sist kan 

samtalet beröra framtiden, hur närstående ser på framtiden och vilket stöd som finns. 

Samtalet ska föras som en dialog där närstående ges möjlighet att ställa frågor (Palliativt 

centrum 2015).  

 

De allra flesta närstående som haft efterlevandesamtal var nöjda (Milberg et al 2008; 

Kock et al 2014). I studiens resultat beskrevs att syftet med efterlevandesamtalet var att 

sjuksköterskan lyssnade till närstående och närstående fick känna att någon brydde sig 

om dem. I studier av (Milberg et al 2011; Redshaw et al 2013) framkom en uppfattning 

om att sörjande närstående behövde ges möjlighet att få samtala med någon utanför 

familjen som hade förmågan att lyssna (Milberg et al 2011; Redshaw et al 2013). Syftet 

med samtalet beskrevs även vara att identifiera närstående som riskerar att drabbas av 

en mer komplicerad sorgeprocess (Johnson 2015a; Johnson 2015b; Tofthagen, Kip, 

Wutt & McMillan 2017). Det var viktigt att personen som utförde efterlevandesamtalet 

besatt förmågan att lyssna och det var viktigt för den sörjande att känna att personen 
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lyssnade (Millberg et al 2008). Det var viktigt för närstående att de gavs möjligheten att 

prata om tiden för dödsfallet och tiden efter med någon utanför familjen (Milberg et al 

2011). Efterlevandesamtalets komplexitet belystes i och med att stödet till närstående 

var individuellt (Brownhill et al 2013), vilket kan göras förståeligt utifrån kunskapen 

om att äldre skattar barn eller maka/ makes dödsfall som en av de mest negativa 

livshändelserna (Bratt, Stenstrom & Rennemark 2018).  

 

Samtalets betydelse för sjuksköterskan 

Efterlevandesamtal framkallade ofta känslor hos sjuksköterskorna i studien. Känslor av 

oro och otrygghet inför samtalet framkom, vilket författaren upplever kan härledas till 

bristande rutiner kring genomförandet av efterlevandesamtal. Något som framkommer i 

en studie av Milberg et al (2011) där det beskrivs att syftet, formatet och innehållet i 

samtalet var oklart vilket skapade en oro och otrygghet hos sjuksköterskorna (Milberg 

et al 2011). I studiens resultat framkom det att känslorna inför samtalet var beroende av 

den relation sjuksköterskan haft till närstående. I en studie av Milberg et al (2011) 

framkom det att om relationen till närstående varit god under vårdtiden och närstående 

var öppna och lätta att samtala med upplevdes efterlevandesamtalen lättare att 

genomföra medan det upplevdes svårare om närstående var slutna eller förtvivlade över 

sin situation (Milberg et al 2011).  

 

Sjuksköterskorna i studien såg efterlevandesamtalet som en möjlighet till uppföljning av 

hur närstående klarat tiden efter dödsfallet och hur de upplevt vården. Vilket även 

framkom i studier av (Brownhill et al 2013; Chang 2012; Milberg et al 2011). 

Närståendes upplevelser av vårdtiden kan tydliggöra förbättringsområden i den 

palliativa vården på enheten (Milberg et al 2008). En uppföljande kontakt efter 

dödsfallet av personal som vårdade patienten den sista tiden upplevde närstående som 

positivt (Aoun et al 2017; Benkel, Wijk & Molander 2009; Kock et al 2014; Lundberg, 

Olsson & Fürst 2013; Muta et al 2014). Vissa närstående beskrev att samtalet hindrade 

dem från att gå sönder och att de inte skulle klarat sig utan samtalet medan andra 

upplevde att samtalet inte gav dem något och att de upplevde att sjuksköterskan endast 

genomförde samtalet på rutin (Aoun et al 2017). 

 

Studiens resultatdel visade att efterlevandesamtalet sågs som ett avslut på relationen till 

närstående, vilket även framkom i studier av (Brownhill et al 2013; Milberg et al 2008; 
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Milberg et al 2011; Redshaw et al 2013) där efterlevandesamtalet beskrevs vara en 

möjlighet till ett avslut på relationen till närstående och till att få kunskap om hur 

närstående anpassat sig till sin nya situation (Brownhill et al 2013; Milberg et al 2008; 

Milberg et al 2011; Redshaw et al 2013).  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom den 

kommunala äldreomsorgen hade av att genomföra efterlevandesamtal. Studien hade en 

kvalitativ ansats och en beskrivande design. En beskrivande design används enligt Polit 

& Beck (2016) när målet är att beskriva något. Trovärdigheten i studien påverkas av hur 

deltagarna valts ut, hur data samlats in och hur analysen genomförts (Granheim & 

Lundman 2004). Trovärdigheten i en studie kan diskuteras utifrån begreppen giltighet, 

pålitlighet och överförbarhet (Granheim & Lundman 2004; Patton 2015; Polit & Beck 

2016).  

 

Urval av deltagare i den föreliggande studien var ändamålsenligt urval för att få 

deltagare som hade erfarenhet av att genomföra efterlevandesamtal. Vilket kan stärka 

studiens pålitlighet. Ett ändamålsenligt urval innebär att deltagare väljs strategiskt 

utifrån studiens syfte och att deltagarna har rikligt med information om det studerade 

fenomenet (Patton 2015). Alla sjuksköterskor arbetade i samma kommun vilket kan ses 

som en svaghet och minska möjligheten till att överföra resultatet till en annan kontext. 

Författaren bjöd in alla arbetande sjuksköterskor inom äldreomsorg och hemsjukvård i 

den aktuella kommunen genom att skicka e-post med inbjudan och information. Vilket 

kan ses som en styrka i och med att deltagarna själva återkopplade till författaren om 

intresse fanns för deltagande. Två deltagare rekryterades av enhetschef vilket kan ha 

inneburit att de känt sig manade till deltagande. Författaren poängterade inför varje 

intervju att deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan orsak.  

  

Datainsamlingen, vilken skedde via individuella intervjuer som fördes som samtal, 

anses som lämplig i och med att författaren gavs möjlighet att ställa följdfrågor. 

Användandet av en semistrukturerad intervjuguide gav informanterna möjlighet att 

berätta fritt om sina erfarenheter, vilket kan ses som en styrka. Intervjuerna spelades in 

vilket bidrog till att författaren kunde fokusera på informanten, vilket kan ses som en 

styrka. Fem intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser vilket kan ses som 
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en svaghet i och med att informanterna kan ha känt sig stressade över att sitta ned och 

låta sig intervjuas, vilket kan ha påverkat resultatet i och med att ett antal intervjuer var 

korta. Samtidigt upplever författaren att intervjuerna var rika på information om det 

studerade fenomenet. Intervjuerna som utfördes via telefon kan ha inneburit att 

informanten känt sig osäker på om författaren var ensam vid tidpunkten för intervjun. 

Med detta i åtanke förtydligade författaren innan intervjun startade att författaren befann 

sig ensam utan möjlighet att annan person lyssnade till intervjun. Alla deltagare tid och 

plats för intervjun vilket kan ses som en styrka.  

Pålitligheten kan ha påverkats av författarens förmåga till att intervjua i och med att 

författaren inte besatt någon erfarenhet av detta sedan tidigare (Patton 2015). 

Transkribering ägde rum i närtid till hållen intervju vilket kan ses stärka pålitligheten 

(Granheim & Lundman 2004). En pilotintervju genomfördes, som även handledare tog 

del av, för att säkerställa att syftet med studien besvarades. En styrka kan ses i och med 

att inga ändringar gjordes i intervjuguiden.  

 

Intervjutexten analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Granheim 

och Lundman (2004). I föreliggande studie beskrivs analysprocessen detaljerat i 

löpande text och exempel visas i tabell 2, vilket kan öka pålitligheten. För att stärka 

resultatets trovärdighet används ordagranna citat från alla deltagare, vilket kan ses som 

en styrka och en ökad pålitlighet (Granheim & Lundman 2004). En studies trovärdighet 

stärks med val av lämpliga deltagare. Deltagarna i studien hade varierande ålder och 

erfarenhet av att genomföra efterlevandesamtal (Graneheim & Lundman 2004; Polit & 

Beck 2016). Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten och 

överförbarheten i studien om deltagarna har olika erfarenheter inom området. En 

svaghet som kan ses med föreliggande studie är att alla deltagare var kvinnor, men 

samtidigt återfanns olika erfarenheter inom området vilket kan ses som en styrka. 

Studiens trovärdighet kan ha påverkats av att författaren hade en förförståelse om 

ämnet, vilket kan ses som en svaghet. Författaren var medveten om att förförståelse 

fanns och hade detta i åtanke under analysprocessen. Överförbarheten av studiens 

resultat till en annan kontext är upp till läsaren att bedöma baserat på dennes 

erfarenheter. Kvalitativa intervjuer har till mål att beskriva deltagarnas upplevelser eller 

erfarenheter av det studerade fenomenet (Patton 2015; Polit & Beck 2016). 
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Kliniska implikationer 

I studiens resultatavsnitt beskrev sjuksköterskorna att efterlevandesamtal var en viktig 

men oprioriterad arbetsuppgift som framkallade olika känslor hos sjuksköterskorna 

samtidigt som samtalet tillförde sjuksköterskorna mycket positivt i yrkesrollen. 

Efterlevandesamtalet sågs som en möjlighet till uppföljning på vården i livets slut och 

som ett avslut på relationen till närstående. Utifrån den kunskapen föreslår författaren 

att efterlevandesamtal synliggörs som en arbetsuppgift där det framgår när samtalet ska 

genomföras, vem som ansvarar för genomförandet, förslag på vad samtalet kan 

innehålla och vad som förväntas av sjuksköterskan i samband med samtalet. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Sjuksköterskorna beskrev att efterlevandesamtal var en viktig arbetsuppgift som 

sjuksköterskorna ofta kände oro inför samtidigt som samtalet tillförde sjuksköterskorna 

mycket positivt i yrkesrollen och inför kommande patienter som vårdades i livets slut. 

Mer forskning är önskvärd kring huruvida en utbildningsinsats gällande genomförandet 

av efterlevandesamtal skulle öka sjuksköterskornas känsla av trygghet inför uppgiften.  

 

Slutsats 

Resultatet indikerar att efterlevandesamtal behöver synliggöras som en arbetsuppgift. 

Sjuksköterskorna behöver ges möjlighet att avsätta mer tid för genomförandet av 

efterlevandesamtal, få en ökad kunskap om vad som förväntas av sjuksköterskan i 

samband med samtalet och få en ökad kunskap om en bra struktur för samtalet. Om 

detta nås kan det bidra till att fler sjuksköterskor genomför efterlevandesamtal, vilket 

vidare kan leda till att sjuksköterskorna växer i sina yrkesroller samtidigt som den 

palliativa vården på enheterna kontinuerligt utvärderas och på så vis synliggörs möjliga 

förbättringsområden. 
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