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Sammanfattning 

Antalet personer som önskar vård i livets slut i hemmet har ökat i Sverige, vilket innebär att 

hemsjukvården och palliativa teamen fått en alltmer betydande roll. Närstående blir ofta 

automatiskt involverade i vården av sin närstående. Syftet med studien var att beskriva 

närståendes upplevelser och förväntningar vid första besöket med palliativa teamet i hemmet. 

Studien var en kvalitativ intervjustudie med beskrivande design. Metoden som valdes var 

semistrukturerade intervjuer från åtta närstående, en kvalitativ manifest innehållsanalys 

användes för att bearbeta insamlad data. Analysen resulterade i tre kategorier ”närstående var 

oförberedda inför mötet med teamet vid första besöket”, ”positiva upplevelser av teamets 

presentation och information vid första besöket” samt ”professionellt bemötande av teamet 

vid första besöket”. Alla närstående upplevde att första besöket med teamet innehöll bra 

presentation och information. Besökets struktur och antal personer som medverkade vid första 

besöket var närstående nöjda med, och hade ingen önskan om förändring av besöket. 

 

Nyckelord: palliativ hemsjukvård, närstående, kommunikation, information.  



 

 

Abstract  

The number of people choosing terminal care at home has increased in Sweden, which means 

that home care and palliative care teams have an increasingly significant role. Relatives often 

become automatically involved in the care of their relatives. The aim of this study was to 

describe the relatives experience and expectations at the first home visit with the palliative 

team. The study was a qualitative study with descriptive design. The method chosen was 

semi-structured interviews with eight relatives; a qualitative manifest content analysis was 

used to process the collected data. The analysis resulted in three categories “relatives were 

unprepared for the meeting with the team at the first visit”, “the positive experience of the 

teams presentation” and “information on the first visit, and the professional attitude of the 

team at the first visit”. All relatives experienced that the first visit contained good presentation 

and information. Relatives were satisfied with the structure and number of people attending 

the meeting and had no desire to change the form of the visit.    

Keywords: palliative home health care, next of kin, communicate, information. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige vårdas allt fler patienter i hemmet, vilket innebär att hemsjukvården har fått en allt 

mer betydande roll i den palliativa vården (Socialstyrelsen 2006). Palliativa vården behöver 

vidgas till att omfatta fler diagnoser än cancer. Viktiga delar för livskvalitet och för en god 

vård i livets slutskede är symtomlindring, självbestämmande, delaktighet och det sociala 

nätverket (Socialstyrelsen 2013). Enligt Wennman-Larsen och Tishelman (2002) förstod få 

närstående vad det innebar när den sjuke blev remitterad till ett palliativt team, närstående 

upplevde att läkare ofta var stressade och inte hade tid att ge en detaljerad information. Det 

kan vara positivt att patienter kan få vård i hemmet, men det kan också vara betungande för 

närstående för deras hälsa och välbefinnande. 

 

1.2 Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer från latinets pallium som betyder att symboliskt linda in, skydda samt 

hålla om patienten i en mantel eller kappa av omsorger, och man tar hand om hela människan 

(Widell 2003, Strang 2012). Enligt Världshälsoorganisationen WHO är palliativ vård ett 

förhållningsätt för att förbättra livskvaliten för patienter och deras familjer inför livshotande 

sjukdom. Detta innebär enligt WHO att förebygga och lindra lidande, bedöma och behandla 

smärta och andra symtom både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt, samt att ge 

närstående organiserat stöd (WHO 2013). Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar 

enligt WHO. Första hörnstenen är symtomkontroll och symtomlindring, som menas att 

patienten är lindrad från svåra symtom som smärta, oro och illamående. Den andra hörnstenen 

markerar betydelsen av teamarbete mellan olika professioner som läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor m.fl., med god omvårdnad som gemensamt mål. Patienten skall känna sig 

trygg och erhålla hjälp när som helst på dygnet. Tredje hörnstenen betonar kontinuitet i 

vården och bra kommunikation mellan närstående, personal och patient och det främjar 

patientens livskvalitet.  Fjärde hörnstenen främjar närstående stöd under sjukdomstiden samt 

efter dödsfallet. Palliativa vården bygger ofta på stora insatser av närstående, vården skall ges 

i samverkan med närstående. De närstående måste känna att de får information och att deras 

närvaro och medverkan är betydelsefull (SOU 2001:6, Socialstyrelsen 2006, Regionala 

cancercentrum i samverkan 2012).                                                                                                                                                                    
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Varje år avlider cirka 90 000 personer i Sverige, ca 80 % av dem skulle ha nytta av palliativ 

vård (Svenska Palliativ registret 2012). När sjukdomen inte går att bota bör den palliativa 

vården starta med planering och åtgärder så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet (Kaasa 

2001). Brytpunkter är när ett sjukdomsförlopp övergår i olika faser. Tidig, inledande samt sen 

och avslutande fas. Varje gång vården ändrar riktning så är det en brytpunkt, och det sker i de 

flesta fall successivt och under en längre tid. Den tidiga fasen är när diagnosen är fastställd, en 

lång fas, som kan vara månader och år. Målet är att lindra specifika symtom och 

behandlingarna är livsförlängande, den sena fasen är oftast kort och pågående behandlingar 

har avbrutits, det kan vara dagar eller veckor, och nu är målet att lindra lidandet samt främja 

livskvalitet (Beck-Friis & Strang 2005). När behandling mot patientens sjukdom inte är 

lämplig eller måste avbrytas erbjuder ansvarig läkare ett samtal med patient och närstående, 

om patient samtycker, där den fortsatta vården diskuteras, ett s.k. brytpunktsamtal (Regionala 

cancercentrum i samverkan 2012). Enligt Jakobsson et al. (2006) är det viktigt att identifiera 

brytpunkter för patienter för att övergången från livsförlängande behandling till vård i livets 

slut skall komma patienterna till godo.  

 

1.3 Historik palliativ vård 

Den moderna hospice rörelsen i England startade under 1960-talet, och det fick stor betydelse 

för att den palliativa vårdfilosofin fick en spridning till Sverige. Dame Cicely Saunders 

grundade St. Christophers Hospice i England 1967, hon fann det betydelsefullt att familjen 

och de närstående involverades i patientarbetet samt betydelsen av stöd till närstående. I 

Sverige var professor Barbro Beck-Friis pionjär med skapandet av sjukhusanslutna 

hemsjukvården (Nationella rådet för palliativ vård 2010). Ordet terminal som fram till 1987 

användes nationellt och internationellt vid vård av döende har successivt ersatts av ordet 

palliativ (Beck-Friis & Strang 2005). 

 

1.4 Palliativ team    

I palliativa team i Sverige ingår vanligtvis olika professioner som läkare och sjuksköterska, 

och vid behov konsulteras kurator, dietist, präst/diakon samt arbetsterapeut (Strang 2012). 

Sammansättningen av palliativa team kan variera  på många olika sätt, personalen bör ha ett 

gemensamt palliativt förhållningssätt, så att vården blir en helhet för närstående och patient 

(Thorén Todoulos 2005). Första besöket med palliativa team är ett bedömningsbesök där 

personalen bildar sig en uppfattning om hur patient och närstående är insatta i situationen, 

samt vilken hjälp och eller insats de behöver från sjukvården (Kennedy 2002, Stajduhar et al. 
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2011). Teamet skall ge stöd och råd till patient och närstående och övrig personal som är 

involverad i palliativa vården, samt att lindra smärta och andra symtom hos patienten (SOU 

2001:6).                                                                          

1.5 Kommunikation 

Kommunikation kommer från latinet communicare och betyder meddela, stå i förbindelse 

med samt göra gemensam. Kommunikationen är ett redskap som används i möten med patient 

och närstående (Fridegren & Lyckander 2009). Kommunikation är att lyssna, bekräfta, 

reagera och samverka, så att båda förstår, kommunikation kan även vara tyst, som gester, 

ögonkontakt och kroppsspråk. Enligt Holmberg (2006) är kommunikationen mellan den som 

vårdar, den sjuke samt personal i teamet betydelsefull. I den palliativa vården kan 

kommunikationen mellan den som är sjuk och närstående vara svår. Med hjälp och stöttning 

från palliativa team och hemsjukvård kan kommunikationen förbättras mellan patient och 

närstående (Holmberg 2007). En central del av palliativ kompetens är kommunikationen. 

Närstående behöver få individanpassad information, de behöver bekräftas och få hjälp genom 

palliativa teamen att se möjligheter att göra gott för patienten (Milberg 2005).  

1.6 Närstående 

Enligt Socialstyrelsen (2004) är närstående en person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation till och anhörig är en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna, och 

dessa benämningar används inte konsekvent i lagtexter. Närstående påverkas ofta 

känslomässigt när någon är sjuk, palliativa vården finns även till för närstående, om man 

hjälper hela familjen, hjälper man den som är sjuk. Det är viktigt att palliativa vården hjälper 

både närstående samt den sjuke att leva så normalt som möjligt (Fridegren & Lyckander 

2009). Wennman-Larsen och Tishelman (2002) och Linderholm och Friedrichsen (2010) 

beskrev i sina studier att närstående upplevde att de fick huvudansvaret för den palliativa 

vården, ofta fanns ett löfte från närstående att ta hand om den som blivit sjuk. För att patienter 

och deras närstående ska våga och orka med vård i hemmet är det viktigt med ett fungerande 

stödsystem. Stödsystem kan t.ex. utgöras av sjukhus- eller primärvårdsanknuten hemsjukvård, 

palliativa konsult- eller resursteam med tillgänglighet dygnet runt (SOU 2001:6). Brobäck och 

Berterö (2003) beskrev att närstående blev chockade och att de var oförberedda när det fick 

information att deras familjemedlem hade cancer. Närstående kände sig inte beredd i den nya 

situationen, utan närstående behövde tid till att förbereda sig. Enligt Weibull et al. (2008) 

ansåg närstående det viktigt med inflytande i besluten, viktigt att bli tillfrågad om de kunde 
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bistå och vad de skulle kunna göra, samt att närstående kände förtroende från sjuksköterskan 

att utföra uppgifter. Enligt Brobäck och Berterö (2003) var närstående villiga att ta på sig 

rollen som vårdare trots att det påverkade dem fysiskt, psykiskt och socialt. Närstående hade 

behov av information och utbildning gällande patientens sjukdom och vård, samt psykologiskt 

stöd.          

1.7 Sjuksköterskan inom palliativ vård 

En av sjuksköterskans roll är att vara relationsskapande, stödjande, kommunikativ samt 

koordinerade (Friedrichsen 2005). Patienter och närstående upplevde trygghet om 

sjuksköterskan var närvarande, visade närhet samt var lyhörda och tillgängliga (Karlsson & 

Sanden 2007). Bergdahl et al.(2007) beskrev i sin studie att lyhördhet, kunskap, viljan att göra 

gott var förmågor specialistsjuksköterskor i palliativ vård använder i skapandet av 

patientrelation. Sjuksköterskor i palliativ hemsjukvård tar en framträdande roll som en del av 

ett team, eftersom sjuksköterskor ofta har täta kontakter med sina patienter. Att arbeta som 

sjuksköterska i ett palliativt team kan vara krävande och annorlunda än att arbeta på sjukhus 

(Chong & Poon 2011).  

 

1.8 Teoretisk utgångspunkt 

Joyce Travelbee var en omvårdnads teoretiker som levde mellan 1926-1973 i USA. 

Omvårdnad är en mellanmänsklig dimension enligt Travelbee (1971), en relation mellan 

sjuksköterska och/eller patient och närstående. Att etablera en mellanmänsklig relation mellan 

närstående samt sjuksköterskan är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Hon bygger sin 

människosyn på att människan är unik och oersättlig och kommer någon gång att komma i 

kontakt med lidande, smärta och sjukdom.                                                                                                              

 

Kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap enligt Travelbee (1971) där 

man delar och förmedlar tankar och känslor. Sjuksköterskan kan använda tekniker för att 

underlätta kommunikationen som att använda öppna frågor, öppna kommentarer, 

reflekterande teknik och dela uppfattningar. Det är inte bara den sjuka människan som 

behöver assistans för att finna mening i sjukdom, den sjuke personens närstående behöver 

hjälp från sjuksköterskan (Travelbee 1971). Travelbee (1971) menar att sjuksköterskans roll 

är att stötta patienter och närstående att förebygga sjukdom, samt främja hälsa och hjälpa 

patienter och närstående att hantera stress av sjukdom. Den mellanmänskliga relationen 

utvecklas under fyra faser: det första mötet, uppkomst av identitet, empati samt sympati. Om 
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sjuksköterskan ignorerar närstående och istället ägnar sig åt den sjuke, vilseleder 

sjuksköterskan sig själv. Sjuksköterskan bör visa intresse för närstående genom att lyssna, 

prata erbjuda stöd och tillgänglighet visa hänsyn och vänlighet om en närstående vill diskutera 

aspekter av sin sjuke närståendes omvårdnad (Travelbee 1971).  

 

1.9 Problemformulering 

Antalet patienter som vill vårdas i hemmet sista tiden i livet med hjälp av närstående, 

hemsjukvården och palliativa team ökar, och därmed ställs nya utmaningar på sjuksköterskors 

kunskap, erfarenhet och kompetens. För att det skall fungera med vården i hemmet får oftast 

närstående en betydande roll. Närstående i flera studier beskriver att de blir informella 

vårdgivare med huvudansvaret i den palliativa hemsjukvården (Wennman-Larsen & 

Tishelman 2002, Linderholm & Fredrichsen 2010). I litteraturen finns det beskrivet att 

närstående ibland upplever det enklare i hemsjukvården att se vad de kan bidra med i vården, 

på sjukhus känner sig närstående osäkra på vad de får och kan göra (Beck-Friis & Strang 

2005). Författarna till studien arbetar i palliativa team och upplever ofta vid första besöket i 

hemmet att närstående är oförbredda. Författarna har inte funnit studier utifrån hur närstående 

upplever första besöket med palliativa teamet i hemmet. Författarna till denna studie hoppas 

få insikt i närståendes upplevelser och förväntningar vid palliativa teamets första besök i 

hemmet. 

 

1.10 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser och förväntningar vid palliativa 

teamets första besök i hemmet. 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie med beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet var ändamålsenligt med strategiskt urval (Forsberg & Wängström 2008, Polit & Beck 

2012). Inklusionkriterier för studien var närstående som medverkat vid första besöket med 

palliativa team i Mellansverige, närstående skulle vara bosatta på den orten där besöket ägt 
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rum, samt vara över 18 år. Närstående från fyra olika team tillfrågades för att få en variation 

av upplevelserna, då det inte var ett specifikt team som skulle studeras. De närstående som 

bodde på annan ort eller om patienten avled under tidpunkten för intervjun exkluderas. 

Undersökningsgruppen bestod av åtta närstående med varierande åldrar mellan 48-85 år. De 

närstående som intervjuades var en make, en maka, övriga medverkande var döttrar. Elva 

närstående tillfrågades att delta i studien, två tackade nej direkt. Nio närstående tackade ja, en 

närstående tackade först ja, men valde sen att inte delta, därför blev det ett bortfall. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer och den metoden innebär att 

alla som intervjuas får samma frågor (Kvale 1997). Att använda intervju som 

datainsamlingsmetod är lämpligt att använda för studenter och forskare som vill ha en 

beskrivning i syfte att förstå fenomen eller situationer, öppna följdfrågor användes av 

författarna för att få ökad kunskap inom området (Henricson 2012). Författarna skapade en 

intervjuguide med sex huvudfrågor samt följdfrågor, som skulle svara på studiens syfte. 

Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor som ålder och relation. Exempel på 

huvudfrågor var: kan du berätta om din upplevelse av första besöket med palliativa teamet? 

Hade du några förväntningar på första besöket med palliativa teamet? Berätta om hur du 

upplevde antalet personer som deltog vid första besöket. Författarna använde sig av flera 

följdfrågor som: I så fall hur? I så fall vilken? Är det något du vill tillägga? Närstående kunde 

besvara dessa med egna ord. En pilotintervju genomfördes som prov, för att testa 

intervjuguiden, inga frågor ändrades i den intervjun, därför inkluderades den i studien. 

Författarna genomförde åtta intervjuer från fyra olika team, fördelat på två närstående från 

varje team. Intervjuerna spelades in på MP3-spelare, efter transkriberingen raderades 

intervjuerna. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

För att utföra studien behövde författarna ett godkännande från forskningsetiska rådet vid 

Högskolan i Gävle. Därefter ansökte författarna om tillstånd att utföra studien hos 

verksamhetschefen för palliativa teamen i Mellansverige. Efter godkännande från 

verksamhetschef lämnade sjuksköterskan som medverkande vid första besöket med palliativa 

teamet ut ett informationsbrev till en medverkande närstående, som var bosatt på orten där 

besöket ägt rum och var över 18 år. Författarna erhöll uppgifter på närstående som medverkat 

vid första besöket, via telefon, av medverkande sjuksköterska. Närstående hade lämnat 
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medgivande till sjuksköterskan att de godkände att de kunde lämna uppgifter till författarna. 

Inom en till två vardagar efter första besöket kontaktade författarna närstående per telefon, 

och gav ytterligare information om studien samt bestämde tid och plats för intervjuerna i 

samråd med närstående. I informationsbrevet fanns kontaktuppgifter till båda författarna samt 

handledare för studien.  När författarna erhållit muntligt svar om deltagande i studien från två 

närstående från varje team, avslutade respektive sjuksköterska att förmedla fler 

informationsbrev. Författarna valde att intervjua fyra närstående var, och författarna hade 

ingen tidigare relation med de närstående som intervjuades. Samtliga närstående valde att bli 

intervjuade i sina hem. Innan intervjun försäkrade sig författarna om att närstående var 

införstådda med att deltagandet var frivilligt, att de kunde avbryta studien när som helst utan 

att behöva ange någon orsak till avbrottet. Att insamlat material behandlades konfidentiellt. 

Tidsmässigt tog intervjuerna olika lång tid, några av informanterna klargjorde att de var 

fåordiga. Tiden för intervjuerna varierade mellan 10 - 35 minuter, och utfördes under april 

månad 2013. 

 

2.5 Dataanalys 

Författarna har använt sig av kvalitativ manifest innehållsanalys som analysmetod 

(Graneheim & Lundman 2004). Författarna började med att lyssna på intervjuerna, och 

transkriberade ordagrant det inspelade materialet som lästes igenom flera gånger av 

författarna för att få en känsla av helhet. Meningsbärande enheter urskiljdes från det 

transkriberade materialet av författarna var för sig. Varje intervjus meningsbärande enheter, 

som är stycken eller meningar som svarar på studiens syfte fick en egen färg, för att bli mer 

lättlästa och tydliga för författarna. Meningsenheterna kondenserades sedan av författarna 

tillsammans utan att innehållet förändrades, till en kortare och lätthanterlig text. Den 

kondenserade texten försågs med koder, författarna granskade koderna tillsammans och vissa 

av dem fick ändras för att bli tydligare och kunna koppla dem till meningsenheterna. För att 

tydligt kunna se sambandet mellan koderna skrevs och klipptes de ut och sattes ihop för att få 

en överskådlig bild av sambandet mellan koderna, för att sen kunna dela in dem i 

subkategorier. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Kvalitativ innehållsanalys. Tabellen visar exempel på analysens gång från 

meningsbärande enhet till kod. 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Bra och lagom information, 

talade om vilka 

huvuduppgifter dom hade, 

hur ofta dom skulle komma, 

läkaren skrev i pärmen, gick 

igenom telefonnummer samt 

behandling 

Bra och lagom information. 

berättade om sina 

huvuduppgifter, pärm, 

telefonnummer samt 

behandling 

Bra och saklig information 

av teamet 

 

 

De koder som hade liknande innehåll sammanfördes därefter till subkategorier. Koderna 

delades in i totalt sex subkategorier. Av dessa subkategorier blev det ett resultat med tre 

kategorier (Graneheim & Lundman 2004, Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Analysen har 

diskuterats fram och tillbaka mellan författarna. Handledaren har granskat materialet 

kontinuerligt under studiens gång, texter som granskas av flera ökar pålitligheten enligt Polit 

& Beck (2012). 
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Tabell 2. Exempel på dataanalys. 

Kategori Positiva upplevelser av 

teamets presentation och 

information vid första 

besöket  

 

Subkategori Saklig information vid 

första besöket 

Närstående var 

nöjda och önskade 

ingen förändring av 

besöket 

Kod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättrad kunskap gällande 

palliativa teamet.   

Enskild information till 

närstående från sjuksköterska 

i teamet. 

Annorlunda vara närstående 

och få information. 

Bra information av teamet 

om en pärm.  

Positivt palliativa kommer 

att ansvara för recept och 

läkemedel. 

Bra och saklig information 

av teamet. 

Positivt fick information om 

hjälpinsatser. 

Närstående lugn efter 

klargörande sjukdoms 

information.    

Tungt för närstående vid 

insikt om sjukdomstillstånd. 

Information om sjukdom och 

pärm under ett långt besök. 

Information om 

telefonnummer inger 

trygghet för närstående. 

Information om sjukdom och 

död på ett naturligt sätt. 

Lugn information och bra 

presentation om teamet. 

Bra information på besöket 

av en skämtsam läkare. 

 
 

 

Fantastiskt teamet 

kom snabbt på 

besök. 

Förvånad att det gick 

så fort, vi är nöjda.  

Äntligen någon som 

lyssnar. 

Nöjd att det sker 

någonting. 

Första besöket bra 

ingen annan önskan. 

Önskar inget 

förändrat besök. 

Nöjd med teamet 

kände sig bekväm. 

Behandlad väl av 

palliativa teamet. 

Nöjd bra samtal och 

upplägg. 

Teamet var 

fantastiskt. 

Väldigt bra 

presentation av 

palliativa teamet. 

Positivt med 

läkarundersökning i 

hemmet. 

Läkaren satt vid 

sängen. 

Fantastisk 

sjuksköterska och 

läkare kom dagen 

efter kontakt. 

Väldigt bra besök. 
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2.6 Forskningsetiska övervägande 

Författarna ansökte om tillstånd hos forskningsetniska rådet i Gävle. När en intervjustudie 

skall publiceras krävs det som regel ett godkännande från etiska rådet, för att få utföra en 

intervjustudie. Efter godkännande av etiska rådet ansökte författarna om tillstånd att utföra 

studien hos ansvarig verksamhetschefen för palliativa teamen i Mellansverige. Närstående gav 

muntligt samtycke till deltagande i studien, samt fick själv bestämma vart intervjun skulle ske. 

Studiens syfte framgick i informationsbrevet samt tillvägagångssätt, att deltagandet var 

frivilligt och de kunde avbryta studien när som helst utan att ange orsak. Allt material har 

hanterats konfidentiellt (Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2002). Med detta menas att allt 

material har hanterats enbart av handledare och författarna. Ljudfilerna har förvarats inlåsta 

under arbetets gång och destrueras efter studiens avslut. Närstående har erbjudits av 

författarna att ta del av studiens resultat efter godkännande. 

 

3. Resultat 

I studiens resultat redovisas närståendes upplevelser och förväntningar vid första besöket med 

palliativa teamet. Resultatet presenteras med tre kategorier och sex subkategorier som kom 

fram i analysprocessen. De tre kategorierna är "närstående var oförberedda inför mötet med 

teamet vid första besöket", "positiva upplevelser av teamets presentation och information vid 

första besöket" och "professionellt bemötande av teamet vid första besöket". Resultatet med 

de tre kategorierna kommer att presenteras i löpande text med citat från enskilda närstående 

som har intervjuats. Dessa citat har markerats med kursiv stil för att skiljas från övrig text, 

samt numrerats. Det palliativa teamet benämns genomgående som teamet i den löpande 

texten.  

 Tabell 3 innehåller en översikt av studiens kategorier och subkategorier. 
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Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

 

Kategorier   Subkategorier  

Närstående var oförberedda inför mötet med 

teamet vid första besöket 

 

 

Närstående hade få förväntningar inför 

besöket 

Närstående förväntade sig lång väntetid inför 

första besöket 

Positiva upplevelser av teamets presentation 

och information vid första besöket 

 

 

Saklig information vid första besöket 

Närstående var nöjda och önskade ingen 

förändring av besöket 

Professionellt bemötande av teamet vid 

första besöket 

 

Antalet personer som medverkade vid 

besöken var varierande 

Närstående upplevde trygghet med 

kompetent personal i teamet 

 

 

3.1 Närstående var oförberedda inför mötet med teamet vid första besöket 

Inom kategori” närstående var oförberedda inför mötet med teamet vid första besöket” fann 

författarna två subkategorier som ”närstående hade få förväntningar inför besöket” samt 

”närstående förväntade sig lång väntetid inför första besöket”. Närstående var oförberedda 

inför första besöket med teamet, närstående upplevde att teamet kom fort på besök och hann 

inte förbereda sig. Närstående hade lite eller ingen erfarenhet av team sen tidigare, och hade 

därför få förväntningar inför första besöket med ett team. 

3.1.1 Närstående hade få förväntningar inför besöket 

Flera närstående beskrev att de inte hade några speciella förväntningar på första besöket med 

teamet, närstående hade ingen erfarenhet av den palliativa vården sen tidigare. En närstående 

hade erfarenhet av ett team sen tidigare, men hade inga förväntningar nu inför besöket med 

teamet. 

                                ”Nä, jag hann inte ha några förväntningar." (7) 
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Närstående berättade att de hade hört att teamet var fantastiskt, och att det skulle bli bra när 

teamet blev inkopplade. Andra närstående hade erhållit information av bekanta att teamet var 

bra, och blev rekommenderad att etablera kontakt med teamet. Därmed fanns det till viss del 

positiva förväntningar på teamet. En annan närstående utryckte att det skulle bli spännande att 

se vad teamets roll innebar samt vad patienten  kunde få hjälp med. Närstående hade viss 

kunskap om att teamet ansvarade för smärtbehandling, men inte på vilket sätt. Närstående 

beskrev att palliativ vård kändes negativt, en vård som kändes tung och svår att samtala om, 

eftersom det handlar om vård i livets slut. Några närstående hade förväntningar och 

önskningar inför besöket. Det fanns önskemål från närstående att informationen till patienten, 

angående patientens sjukdom och spridning, skulle ske med varsamhet, vid första besöket.  

"jag hoppades att det skulle gå lugnt till väga och inte bara kastas i ansiktet." (6) 

En närstående kände oro inför besöket med teamet, det fanns motstånd till att etablera kontakt 

med teamet hos personen som skulle skrivas in i teamet, men närstående hoppades att teamet 

och patienten kunde mötas på ett bra sätt. En närstående önskade att teamet inte planerade att 

samtala om livets slut vid första besöket med patienten och närstående. En annan närstående 

förväntade att teamet skulle samtala om den återstående tiden i livet, om det rörde sig om 

veckor eller månader för patienten. Att palliativ vård kunde ges i hemmet, var en närstående 

inte medveten om, utan förväntade sig att det skulle ske inom kommunens korttidsboende. 

Efter negativt besked på sjukhuset angående patientens sjukdom, önskade närstående att 

besöket med teamet skulle ske inom kort.                         

"man var ju mest rädd, [... ] var ju emot det här".(8) 

3.1.2 Närstående förväntade sig lång väntetid inför första besöket 

Flera närstående beskrev att det erhållit information att väntetiden var minst 14 dagar, innan 

teamet kunde göra ett första besök. Några närstående hade känt sig bestörta över hur de skulle 

klara sig så länge utan hjälp och stöd från teamet, men blev sen överrumplade när teamet 

ringde så snart och kom på besök. Närstående hade inte” kunnat drömma” om att teamet kom 

så fort på besök. En närstående fick information att de fick förvänta sig att det var väntetid till 

ett första besök med teamet, därmed förväntade sig den närstående att det fanns tid för 

förberedelse inför första besöket. Flertalet närstående hade aldrig tidigare varit i kontakt med 

ett team, eller var insatt vilken väntetid som var brukligt. 
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”Jag bara upplever det så fantastiskt att de kunde komma dagen efteråt, läkaren sa att det 

skulle ta upp till 14 dagar.”(5) 

 

3.2 Positiva upplevelser av teamets presentation och information vid första besöket. 

Inom ” positiva upplevelser av teamets presentation och information” vid första besöket fann 

författarna två subkategorier, "saklig information vid första besöket” samt, ” närstående var 

nöjda och önskade ingen förändring av besöket”. Det var av stor betydelse för närstående att 

presentationen av teamet var bra med informativ information, vid första besöket.   

3.2.1 Saklig information vid första besöket.  

Närstående beskrev att de var nöjda med hur personalen i teamet presenterade sig för 

patienten samt närstående vid första besöket, hembesöket upplevdes lugnt och det fanns tid 

avsatt för hembesöket. Närstående beskrev att hembesöket var givande, både läkaren och 

sjuksköterskan informerade om teamets funktion. Teamet hade med sig en pärm, med 

information gällande patientens sjukdom, behandling samt anteckningsblad, teamet 

informerade och fyllde i uppgifter under besöket, som sedan lämnades till patienten vid 

besökets slut. 

"läkaren tog fram pärmen, informerade, tog blad för blad, lugnt och sansat, sjuksköterskan 

gjorde tillägg, samt ställde frågor." (8) 

Flertalet närstående kände trygghet vid informationen om tillgång till teamets telefonnummer. 

Det upplevdes positivt av närstående att det fanns stöd att få vid medicinsk vård i hemmet, 

samt hjälp med recept och läkemedel. Att vara närstående med tidigare erfarenhet av palliativ 

vård genom sitt arbete, och bli informerad om palliativ vård, upplevdes som annorlunda.  

Närstående beskrev att de fick medicinsk information på ett medmänskligt sätt men, upplevde 

det tungt när de fick insikt om den anhöriges sjukdomstillstånd. Vid teamets besök i hemmet 

upplevde närstående en slags bekräftelse på hur långt sjukdomen kommit, men upplevde sig 

lugn efter klargörande information. Läkaren beskrevs vara toppen som kunde skämta, under 

besöket i hemmet och samtidigt ge bra information, upplevde en närstående. 

Närstående beskrev det positivt att det svåra samtalet var ett naturligt samtal, med teamet, om 

liv och död. En patient erhöll besked om sin cancersjukdom av teamet, vid första besöket, 

läkaren använde ord som var lättförståliga eftersom man tidigare bara använt ordet förändring, 



 

14 
 

närstående upplevde att patienten förstod informationen. Det fanns många frågetecken hur de 

närstående ville ha information om sin sjukdom. En närstående och anhörig ville inte alls 

prata om att det var cancer. Flertalet närstående hade inte förstått hur dålig deras anhörig var, 

men fick insikt när läkaren talade, på ett naturligt sätt, om att man får dö hemma om man har 

önskemål om det. 

"läkaren pratade på pappas nivå han använde inga läkarord utan han verkligen förklarade 

för pappa så han förstod." (6) 

Flera närstående beskrev att de under besöket blev välinformerade om teamets roll och 

funktion.  Patient och närstående upplevde det positivt och kände trygghet vid information om 

teamets tillgänglighet. Närstående var tacksamma för informationen om hjälpinsatser som 

teamet kunde förmedla och teamet stöttade närstående i sitt beslut att anlita hjälp i vården. 

Närstående kände sig omhändertagna av teamet och upplevde det positivt efter information 

om vad teamet kunde hjälpa till med vid försämring av sjukdomstillståndet. Närstående 

beskrev att det i och med kontakten med teamet fanns någon att ha kontakt med, och att de nu 

slapp ringa runt till olika ställen. Det upplevdes positivt att teamet ansvarar för 

läkemedelsbehandling, receptförnyelse, bedömning och undersökning. 

”Nu har vi hjälp, nu har vi telefonnummer, vi kan ringa nattetid, vi kan ringa dagtid vi får 

recept vi får hjälp precis vad vi vill, och slippa ringa hälsocentraler och sjukhus.” (8) 

 

3.2.2 Närstående var nöjda och önskade ingen förändring av besöket. 

Flertalet av de närstående som medverkade i studien beskrev mötet som ett positivt möte med 

bra upplägg, både sköterska och läkare satte sig lugnt ner och presenterade sig på ett väldigt 

fint sätt. Första besöket beskrevs som ett lugnt möte med ett fantastiskt team, närstående 

tyckte det var fantastiskt att teamet kom och nu var det äntligen någon som lyssnade på dem 

och gav svar på frågor. Närstående upplevde att nu hände saker, när teamet kom, nu kunde de 

få den hjälp som de önskade och behövde.  

Närstående upplevde det väldigt positivt att första besöket av teamet var i hemmet, det ingav 

trygghet för patient och närstående att få vara i hemmiljö. Att läkaren undersökte och gjorde 

en bedömning på patienten i hemmet upplevdes fantastiskt av närstående. En närstående 

upplevde det positivt att läkaren samtalade med patienten i enskilt rum, samtidigt fick 



 

15 
 

närstående ett enskilt samtal med sjuksköterskan. Närstående upplevde det som ett bra 

upplägg av besöket.  

 Alla närstående var nöjda med teamets besök, det var ett bra besök och närstående hade ingen 

önskan om att första besöket i hemmet med teamet behövde förändras på något sätt. De hade 

ingen föreställning om hur besöket skulle kunna göras annorlunda. 

"Har ingenting att önska för jag tycker att det var väldigt positivt att det görs i hemmet, 

hemmiljö och man får sitta lugnt, glad att dom kom hem, jag hade någon annan föreställning 

än jag kunde tänka mig.”(8) 

3.3  Professionellt bemötande av teamet vid första besöket 

Inom kategorin professionellt bemötande av teamet vid första besöket blev resultatet två 

subkategorier, ”antalet personer som medverkade vid besöken var varierande”, och 

”närstående upplevde trygghet med kompetent personal i teamet”. Närstående upplevde att 

antalet personer som medverkade på besöket i hemmet inte hade någon betydelse. Närstående 

beskrev att en personal som medverkade vid besöket presenterade var och en sin roll. 

Närstående kände sig väl omhändertagna av teamet med kompetent personal som uppträdde 

professionellt på första besöket i hemmet. 

3.3.1 Antalet personer som medverkade vid besöken var varierande  

Antalet personer som varit med på första besöket i hemmet med teamet var mellan två och 

fyra stycken. Några närstående hade haft fyra personer på besöket, närstående som hade 

erfarenhet av ett tidigare besök av ett palliativt team trodde inte att två eller fyra hade gjort 

någon skillnad för besökets skull. Närstående visste inte att det ingick både sjuksköterska och 

läkare i teamet. Någon närstående hade haft tre personer på besök det var läkaren och två 

sjuksköterskor, en sjuksköterska från teamet och en distriktssköterska. Närstående upplevde 

att det inte var någon som var dominerande under besöket utan var och en tog sitt ansvar och 

gav bra information om sitt område. Vi var många sa en närstående men upplevde det positivt 

alla fick plats i rummet och närstående kunde fylla på med information när det behövdes, 

tillfälle gavs till närstående att ställa frågor till teamet.  

”Första besöket det var ju läkaren, sjuksköterska, distriktssköterska och jag, 

distriktssköterskan och jag visste hur han mådde och sjuksköterskan skrev ner åh läkaren 

prata jag tyckte det var väldigt bra.” (6) 
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3.3.2 Närstående upplevde trygghet med kompetent personal i teamet 

Närstående beskrev mötet som positivt med kunnig personal som gav stöd och trygghet och 

att personalen var insatta i situationen och hade den kunskap som behövdes. När det kom 

svåra frågor om sjukdom och död upplevdes det av närstående att personalen kunde samtala 

naturligt om svåra besked. Flera närstående upplevde att teamets personal hade ett fint 

bemötande och uppträdande vid första besöket i hemmet. Närstående påpekade hur viktigt det 

var att den personal som arbetar med palliativ vård, är utbildad och har intresse av den sortens 

vård. Professionellt uppträdande av läkare, rätt person på rätt plats var en närståendes 

beskrivning av teamets kompetens. Det upplevdes positivt av närstående att ha träffat teamets 

personal vid första besöket i hemmet, och att det var den personal som de sedan skulle ha 

fortsatt kontakt. Att de fick hjälp av teamet med ansvaret för vården, det kändes som en 

befrielse.  

"Mycket trevlig läkare som i sitt uppträdande och i sin profession måste få högsta betyg för 

faktiskt, och det betyder ju naturligtvis att rekrytera rätt folk till ett så pass grannlaga 

uppdrag som det ändå är." (1) 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser och förväntningar vid första 

besöket i hemmet med palliativa teamet. Studien resulterade i tre kategorier som närstående 

var oförberedda inför mötet med teamet vid första besöket, positiva upplevelser av teamets 

presentation och information vid första besöket samt professionellt bemötande av teamet vid 

första besöket. Alla närstående var nöjda med teamets första besök som innehöll bra 

presentation och information.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Närstående var oförberedda inför mötet med palliativa teamet vid första besöket  

Flera närstående i föreliggande studie hade inte några förväntningar, och hade inte förberett 

sig inför besöket med palliativa teamet. Det överensstämmer med (Wennman-Larsen & 

Tishelmann 2002) studie att närstående hade få förväntningar på palliativa teamet. Närstående 

hade erhållit bristande information som väntetid, teamets roll och funktion. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning McLaughlin et al. (2007) beskrev också att några 

närstående inte var medvetna om att ett palliativt team fanns eller vilken service de kunde ge, 

och vilken roll de hade förrän palliativa teamet gjorde hembesök. I en engelsk studie beskrev 

Harding et al. (2012) att det var viktigt för närstående att vara förberedd inför sin vårdande 

roll, i hemmet, och att erhålla en tydlig och specifik information om patientens tillstånd. 

Resultatet i föreliggande studie beskrev att närstående hade hört talas om palliativa teamet och 

att palliativa teamet hade fått goda vitsord. Även Brobäck och Berterö (2003) visade att vara 

närstående och vårda någon med en cancer sjukdom, kan vara intensivt och under en kort tid, 

men även under längre perioder, vilket medförde att närstående kände sig utmattade.  Det är 

av betydelse att närstående är villig att ta på sig rollen som vårdare, och närstående hade 

behov av information och utbildning om patientens cancer sjukdom och vård, men även 

psykologiskt stöd påvisas i studien Milberg och Strang (2011). Linderholm och Freidrichsen 

(2010) påvisade att det var mer eller mindre frivilligt att närstående tog på sig den vårdande 

rollen med kontroll och ansvar när en anhörig blev sjuk.  
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4.2.2 Positiva upplevelser av teamets presentation och information vid första besöket. 

Författarna till föreliggande studie uppfattade att första besöket upplevdes positivt av samtliga 

närstående, som tyckte att mötet var givande med saklig och bra information och att det fanns 

tid för frågor till både läkare och sjuksköterska, vid det första mötet. Närstående i 

föreliggande studie beskrev att de fick information av sjuksköterskan, på vilket sätt de kunde 

nå teamet, vid första besöket samt att teamet lämnade en pärm. Borstrand och Berg (2009) 

beskrev i sin studie att det första mötet var betydelsefullt och att de närstående fick en pärm 

med namn och telefonnummer. Rollison och Carlsson (2002) beskrev att närstående var nöjda 

med informationen från palliativa teamet men det var av betydelse hur länge kontakten hade 

varit mellan familj och team. Närstående i föreliggande studie upplevde att nu äntligen var det 

någon som lyssnade. Travelbee (1971) ansåg att omvårdandes mål och syfte är att etablera en 

relation mellan sjuksköterska och patient/familj, en relation börjar med mötet, och känslor av 

empati och förståelse. Humor och skratt uppkommer vid mänskliga möten, både patienter 

samt vårdpersonal använder humor för att bygga relationer. Humor är en kraftfull terapeutisk 

tillgång i palliativ vård, men får inte tas för givet och inte för trivialt (Kinsman Dean & 

Gregory 2005). Liknande resultat framkom i föreliggande studie, närstående beskrev att första 

besöket upplevdes lättsamt, läkaren skojade och skämtade, närstående upplevde att personalen 

inte var stressade, utan man hade avsatt god tid för besöket. Milberg et al. (2003) visade också 

att personalens attityd och kommunikation är viktiga aspekter, hos personal i palliativa team. 

Andershed (2006) menade att kommunikationen är speciellt viktig i palliativ vård, många 

närstående är inte vana att prata om döende och död och har inte varit i kontakt med någon 

som har dött. De närstående i föreliggande studie upplevde att den medicinska informationen 

vid första besöket var mer lättförståelig då läkaren använde enklare ord, än sjukhusets läkare, 

gällande patientens cancersjukdom och vård. Enligt Norton et al. (2003) studie, där beskrev 

närstående att de hade svårt att förstå vad läkaren informerade om, för att läkaren använde 

svåra termer och ett svårt språk. I föreliggande studie fann författarna att det fanns patienter 

och närstående som hade svårt att ta till sig att vården hade ändrat inriktning till palliativ vård. 

Löfmark et al. (2007) beskrev att många läkare har svårt att berätta för patienter och 

närstående att vården ändrar inriktning till palliativ vård.   

4.2.3  Professionellt bemötande av teamet vid första besöket   

Rollison och Carlsson (2002) och Milberg et al. (2003) beskrev att kompetensen hos 

personalen i palliativa team var en viktig aspekt. Det bekräftas även i föreliggande studie, att 

kompetensen var hög bland personalen i teamet, ”rätt person på rätt plats”. Närstående 
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upplevde att de fått ett gott bemötande, stöd och trygghet av personal i teamet vid första 

besöket, samt att personalen från teamet var insatta i situationen. Tillgång till professionell 

rådgivning ökar vårdarens förtroende vid den palliativa hemsjukvården (Bee et al. 2008).  

Resultatet i studien visade att personalen i palliativa teamet samtalade naturligt om sjukdom 

och död med närstående. Jünger et al. (2007) beskrev liknande resultat det vill säga, att 

personalen i palliativa team måste ha förmåga att hantera döden och döendet. Även 

omvårdnadsteoretiker Joyce Travelbee (1971) menar att sjuksköterskans uppgift är att ge stöd 

till patienten och dennes familj att hantera lidande och sjukdom och ett ansvar att hjälpa 

patienter och familjer att finna mening i det. Närstående i föreliggande studie kände sig 

omhändertagna av teamets personal och upplevde att teamet tog ansvar för vården av 

patienten. Att närstående som är anhörigvårdare känt sig utanför och haft känslor av 

maktlöshet när de inte lyckas etablera en relation med palliativ vårdpersonal påvisas i studien 

Milberg och Strang (2011). Den sjuke är en del av sin familj, det sjuksköterskan gör för 

patienten påverkar familjen och vice versa, man kan aldrig skilja dess åt enligt Travelbee 

(1971).  

4.3 Metoddiskussion.  

Författarna arbetar i olika palliativa team och ville därför undersöka närståendes upplevelser 

och förväntningar vid första besöket med palliativa team i hemmet. Författarna valde intervju 

som metod för att få en bättre förståelse för varje enskild närståendes upplevelser och 

förväntningar.  Att använda intervju som datainsamlingsmetod är lämplig att använda för att 

förstå fenomen eller situationer (Henricson 2012). Datainsamlingsmetoden bestod av 

semistrukturerade intervjuer som innebär att alla deltagare får samma frågor (Kvale1997). 

Författarna skapade en intervjuguide med sex huvudfrågor samt följdfrågor. Samtliga 

intervjuer genomfördes med den intervjuguiden, vilket ökade studiens pålitlighet, i och med 

att alla närstående fick samma intervjufrågor. I samband med analysarbetet har författarna 

reflekterat över att intervjuguiden som användes kunde ha utarbetats på ett annat sätt med 

färre huvudfrågor, författarna upplevde under data analysen att närstående svarade lika på 

flera frågor under intervjuerna. 

I urvalet till intervjun valdes en närstående som varit med vid ett första besök i hemmet med 

ett palliativt team, undersökningsgruppen bestod av sju kvinnor och en man, antalet kan ses 

som en svaghet, om antalet medverkande hade varit större kunde variationen i svaren ökat 

men författarna anser ändå att resultatet uppfyller studiens syfte. Tre närstående tackade nej 
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att delta i studien. Kunde orsaken till att de tre närstående som inte vill delta i studien var 

missnöjda över första mötet med teamet, eller kände inte närstående sig rustad eller ha ork att 

delta i studien. För att få större variation i upplevelserna valde författarna att intervjua 

närstående från fyra olika team. Författarna valde att intervjua fyra närstående var, en orsak 

till detta var att de närstående som medverkade var spridda på ett stort geografiskt område. 

Det anses som en styrka att båda författarna är med vid alla intervjuer för att säkerställa att 

intervjuerna genomförs på lika sätt. Att vara ensam intervjuare kan upplevas som en svaghet 

vid studiens resultat men den som intervjuas kan känna sig obekväm i situationen om det är 

fler med vid intervjun. Närstående fick välja plats för intervjun och alla närstående valde 

hemmet. Författarna tror att det var en styrka för studien att närstående kände sig trygga i 

situationen.  

Författarna erhöll först ett godkännande av Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle för 

att kunna genomföra sin studie, och sen ett godkännande av verksamhetschefen för palliativa 

teamen i Mellansverige för att utföra studien. Efter godkännandet från verksamhetschefen 

lämnade sköterskan som medverkade vid första besöket med palliativa teamet ut ett 

informationsbrev om den tilltänkta planerade studien till den närstående som medverkade. 

Detta tror författarna kunde vara en svaghet eftersom sköterskan som medverkade vid besöket 

visste om att den närstående som medverkade eventuellt skulle medverka i studien. 

Författarna trodde att närstående kunde känna sig obekväma att ta emot mer information om 

ett brev som avslutning på ett besök som ofta är känslomässigt betungande med mycket 

information. För att undvika påverkan från personalens sätt att bemöta närstående på ett 

annorlunda sätt vid besöket, med risk att få ett för positivt resultat i studien, var författarnas 

plan att sekreteraren i teamen som skriver journalerna skulle meddela författarna namn på 

närstående som stämde in på inklusionskriterier för studien. Författarna planerade sen att ta 

kontakt med närstående dagen efter besöket med en förfrågan om deltagande. Etiska 

kommittén godkände inte detta förfarande.  

Åldern på de närstående som intervjuades varierade mellan 48-85 år. Upplevelsen och 

förväntningarna på teamet vid första besöket kunde blivit annorlunda om åldrarna på de 

intervjuade varit lägre eller om de närstående som intervjuades tillhörde annan främmande 

kultur eller religion. Intervjuerna spelades in på mp-3 spelare och tiden för intervjuerna 

varierade mellan 10 - 35 minuter. Det kan anses som en svaghet med en intervju på 10 

minuter, men författarna ansåg att innehållet i intervjuerna var tillräckligt för studiens syfte. 



 

21 
 

Några närstående var fåordiga en bidragande orsak till detta tror författarna kunde vara att de 

kände sig obekväma med att spelas in med Mp-3 spelare. Författarna var heller inte vana i 

intervju teknik, som kan ha påverkat pålitligheten i studien. Författarna själva transkriberade 

intervjuerna för att öka pålitligheten för studien.  

För att resultatet skulle vara så trovärdigt som möjligt har en kvalitativ manifest 

innehållsanalys använts som analysmetod för att bearbeta materialet enligt Graneheim och 

Lundman (2004). I sin artikel använder de sig av tre begrepp som tillförlitlighet, pålitlighet 

och överförbarhet för av öka trovärdigheten vid analys av insamlat material. För att få en så 

säker granskning som möjligt med aktuellt material så arbetade författarna med 

datainsamlingen och intervjumaterialet under en så kort tid som möjligt. Författarnas 

handledare har kontinuerligt granskat materialet och lämnat synpunkter under analysarbetets 

gång, detta för att stärka studiens pålitlighet och trovärdighet (Polit & Beck 2012). 

Överförbarhet handlar om hur resultat från en studie kan överföras till andra grupper. 

Författarna ger förslag på att studiens resultat är överförbart till närstående i liknande team, på 

andra platser i Sverige, där läkare och sjuksköterskor och/eller annan personal ingår. Att 

noggrant redovisa urval, deltagare, datainsamling, analysprocess samt resultatdel med 

representativa citat, ökar överförbarheten (Graneheim & Lundman 2004, Polit & Beck 2012). 

Författarna till föreliggande studie anser att de har redovisat en välbeskriven datainsamling, 

tillvägagångssätt, resultatdel med citat som beskriver de närståendes upplevelser men det är 

upp till läsaren att bedöma studiens överförbarhet. 

4.4 Allmän diskussion 

Resultatet visade att närstående kände sig väl omhändertagna av teamet, att teamet kom 

snabbt på besök, och att det var kompentent personal i teamet som talade naturligt om 

sjukdom och död.  Det kan vara första gången närstående kommer i kontakt med palliativ 

vård samt palliativt team därför har det stor betydelse att närstående och patient erhåller bra 

och god information gällande denna vård, anser författarna till föreliggande studie. Docherty 

et al. (2008) påvisade också i sin studie om betydelsen av effektiv kommunikation och 

informationsutbyte mellan patient, vårdgivare och personal. Faukner och Maguire (1999) 

anser att närstående inte kan undanhållas sanningen om sjukdom och prognos. Närstående 

behöver känna sig delaktiga och behandlas som individer, de bör tillåtas att de får känna sig 

sårbara och behov av stöd. Tidigare forskning har beskrivit närståendes behov av stöd under 

bl.a. vårdtiden i hemmet samt efter patientens död. Författarna har inte funnit studier som 
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beskriver närståendes upplevelse av första besöket med palliativa team i hemmet. Ett förslag 

om vidare forskning är närstående och patienters upplevelser när de får information om 

remittering till palliativa team.  

4.5 Slutsats 

 Alla närstående i studien upplevde att teamet kom fort på besök, närstående kände sig trygga 

och väl omhändertagna med kompetent personal i palliativa teamet. Närstående kände sig 

nöjda det var ett bra besök med saklig information och närstående önskade ingen förändring 

av besökets struktur eller antal personer som medverkade på besöket. 
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