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Abstrakt
När äldre inte klarar av att bo hemma längre flyttar de ofta till ett vård-och omsorgsboende, lever den sista tiden där och är i behov av palliativ vård. Palliativ vård är ett
förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan utifrån individens
behov. De som arbetar nära den äldre och den närstående är vård- och omsorgspersonalen och det är distriktssköterskan som har det övergripande ansvaret för omvårdnaden. Stöd till den närstående är av största vikt inom den palliativa vården. Syftet med
studien var att beskriva vård- och omsorgspersonalens erfarenheter av att uppmärksamma och stödja närstående till den äldre på vård- och omsorgsboende utifrån ett
palliativt förhållningssätt. Datainsamlingarna gjordes i två omgångar, en fokusgruppsintervju 2017 och genomförda diskussionsgrupper 2010, analyserades med hjälp av
kvalitativ innehållsanalys och tolkades med hjälp av Dosseys ”Theory of integral nursing”. I resultatet framkom kategorierna att skapa trygghet för den närstående, önskan
att göra den närstående delaktig och att få kunskap om palliativ vård. Kategorierna
utmynnade i temat: I ett palliativt förhållningssätt stöds närstående genom att de får
känna trygghet och delaktighet. Slutsatsen är att vård- och omsorgspersonalens intention är att stödja de närstående men behöver arbeta mer i ett partnerskap med de
närstående för att de ska känna en helhet och därmed trygghet och delaktighet.

Nyckelord: Palliativ vård, Närstående, Distriktssköterska, Vård- och omsorgspersonal,
Stöd, Erfarenheter, Vård- och omsorgsboende, Kunskap.
Rapporten är baserad på ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeprogrammet
inriktning distriktssköterska genomfört med stöd från Forskningsplattformen för Hälsa
i samverkan.
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INLEDNING
När äldre personer inte klarar av att bo hemma länge erbjuds de att flytta till vård- och
omsorgsboenden som finns i kommunerna. År 2016 bodde 4,2 % av personer 65 år och
äldre på ett sådant boende (Socialstyrelsen, 2016). Majoriteten har flera sjukdomsdiagnoser och efter ett år har 39 % av männen och 29 % av de inflyttade kvinnorna avlidit
(Socialstyrelsen, 2016). Enligt World Health Organisation (WHO, 2011) är palliativ vård
lämplig för äldre personer inom kommunala vård och omsorgsboenden när bot inte
längre är möjlig. Sålunda bör inte palliativ vård enbart ske på speciella enheter utan
kan även vara ett förhållningssätt på kommunala vård- och omsorgsboende. Istället för
bot bör fokus läggas på en helhetssyn vilket innebär att uppmärksamma och ge stöd
till den äldre och den närstående. Stöd till den närstående är av största vikt inom den
palliativa vården och så även på vård- och omsorgsboende, (Socialstyrelsen, 2013a).

BAKGRUND
Den äldre definieras som en person som är äldre än 65 år och har uppnått pensionsålder (SFS 2001:453). De flesta bor kvar i sitt hem men efter 80 års ålder bor flertalet på
vård- och omsorgsboenden där de också avlider (Socialstyrelsen, 2012). Kommunerna
har huvudansvaret för vård- och omsorgsboendena vilka regleras både i Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 2017:30). Den äldre
som vårdas på vård- och omsorgsboenden har många gånger ett stort hjälpbehov på
grund av kroppsliga begränsningar och skörhet. Det innebär att deras liv karaktäriseras
av en väntan på att få hjälp till exempel med personlig hygien, på mat, besök eller på
döden (Kendall m.fl., 2015). Denna beroendeställning utgör ett hot mot deras värdighet när de upplever att de inte blir uppmärksammade, exempelvis när den äldre vill
prata men upplever att personalen inte har tid eller att de skyndar vidare (Franklin, Ternestedt och Nordenfelt, 2006). Den äldre saknar ofta möjligheten till samtal om sitt liv
och vill gärna samtala om annat än bara det praktiska. Kendall m.fl., (2015) har undersökt hur äldre patienter med olika sjukdomar, deras närstående och vårdgivare upplever patienternas försämrade hälsa och vilka behov de har. Studien visar att den äldre
gärna ville tala om döden eftersom de inte såg döden som något skrämmande utan
som en naturlig del av livet. Kendalls (2015) studie visar också att den närstående var
en viktig part i den äldres liv eftersom de kände den äldre bäst, visste vad som var plågsamt, vilka problem som var störst samt hur den äldre ville leva sin sista tid i livet. Den
närståendes uppgift var att, precis som tidigare i livet, finnas nära men också vägleda
och informera vård- och omsorgspersonalen om den äldres liv, behov och önskemål.
Närstående definieras enligt Socialstyrelsens termbank (2011) som ”person som den
enskilde anses ha en nära relation till” som partner, familj, släkt eller vän. För många
närstående är det naturligt och självklart att vara delaktiga och ta ett stort ansvar för
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omvårdnaden av den äldre. De tycker att det är av vikt att vara involverade i vården av
den äldre och deltar gärna i den mån de har möjlighet (Andersson, 2007). Genom att
vara delaktiga och ta ansvar återgäldar de något som de själva fått tidigare i livet (Andersson, Ekvall, Hallberg och Edberg, 2010). Men det kan innebära både en påfrestning
och tillfredställelse att vara närstående till en äldre person i livets slutskede. Därför
behöver den närstående förstå och få bekräftat vad som ska komma att hända när
den äldres ålderdom och eventuella sjukdom fortskrider (a a). Känner de sig uteslutna
resulterar det att tilltron till hälso- och sjukvården minskar (Andersson, 2007). Här har
personalen på vård och omsorgsboendet ett stort ansvar.
Yrkesgrupper som arbetar på vård- och omsorgsboende är distriktsköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och undersköterska/vårdbiträde.
Den dagliga vård- och omsorgen av den äldre utförs av undersköterskor/vårdbiträden
medan det är distriktsköterskan och enhetschefen som har det övergripande ansvaret för den äldres vård och omsorg, dvs att den äldre får leva tryggt, självständigt
och får sina behov tillgodosedda. Distriktsköterskan fungerar ofta som handledare
och konsult för undersköterskor/vårdbiträden för att de ska kunna utföra god omvårdnad. Distriktsköterskan har också möjlighet att delegera medicinska uppgifter till
dem. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) fastlår att enhetschefen tillsammans med
distriktsköterskan har uppgiften att tillgodose den äldres behov och att kvalitetssäkra
en god anpassad vård.
Ett av distriktsköterskans stora ansvarsområden är att samordna olika vårdinstanser
och se till att omvårdnaden är central vid vården av den äldre. Enligt kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) ska distriktssköterskan kunna möta,
stödja, råda, vårda och behandla den äldre och den närstående i livets alla faser. Det
är nödvändigt att distriktsköterskan har erfarenhet och kunnande i att observera och
tyda den äldres symptom och behov. Att ombesörja att den äldre får åtnjuta en så god
livskvalitet som möjligt tillhör en av distriktssköterskans huvuduppgifter. Ett sätt är att
stödja vård och omsorgspersonalen till att ha helhetssyn, dvs att uppmärksamma både
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos både den äldre och den närstående. Forskning visar dock att helhetssyn inte alltid råder. Beck, Törnquist och Edberg,
(2012) visar i sin studie att undersköterskor/vårdbiträden ofta fokuserade på rutinarbetet istället för att prata med och stödja den äldre och den närstående. När fokus blir
på rutinarbete finns det risk att den äldres och den närstående behov, som att samtala
om till exempel existentiella frågor inte blir tillgodosedda.
För att inte enbart ha fokus på rutinarbete kan ett palliativt förhållningssätt vara lämpligt på vård- och omsorgsboenden. Enligt WHO (2011) är palliativ vård ett förhållningssätt som bejakar livet och betraktar döden som en normal process det vill säga att
döden varken ska påskyndas eller skjutas upp. Gemene man relaterar ofta palliativ
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vård till cancervård och vård i livets slutskede under en kort period men det palliativa förhållningssättet bör tillämpas som en vårdfilosofi under hela den äldres vistelse
på vård-och omsorgsboendet (Beck 2013). Denna vårdfilosofi förespråkar att vårdoch omsorgspersonalen har en nära relation och en öppen kommunikation angående
emotionella och existentiella behov med den äldre och den närstående. Den svenska
palliativa vården förespråkar fyra hörnstenar vilka är en vidareutveckling av WHO:s
(2017) definition av palliativ vård och människovärde. De fyra hörnstenarna är lindring
av svåra symtom som smärta, ångest och illamående, samarbete mellan olika professioner som läkare, distriktssköterska och undersköterska/vårdbiträde, god kommunikation och kontinuitet mellan den sjuke/äldre, den närstående och vård- och omsorgspersonal samt stöd till den närstående eftersom palliativ vård bygger på stora insatser
från den närstående. Enligt Socialstyrelsen (2013b) kan stödet vara både emotionellt,
till exempel samtalsstöd och praktiskt stöd såsom information och vägledning och
innefattar förutom tiden när den äldre vistas på vård- och omsorgsboende även efter
dödsfallet.

SYFTE
Syftet med studien var att beskriva vård- och omsorgspersonalens erfarenheter av
att uppmärksamma och stödja närstående till den äldre på vård- och omsorgsboende
utifrån ett palliativt förhållningssätt.

METOD
Design

Studien utfördes med en kvalitativ induktiv ansats (Polit och Beck, 2012). Datan samlades in från kommunala vård- och omsorgsboende i Södra Sverige, under två perioder, dels från en fokusgruppsintervju (2017) och dels från diskussionsgrupper (2010).
Datamaterialet som inhämtades 2010 ingick i ett forskningsprojekt ”Palliativ vård och
omsorg – stöd till personalen”. År 2013 kom ett nytt kunskapsstöd för god palliativ vård
i livets slutskede. Det sågs därför som angeläget att komplettera tidigare datainsamlingen från år 2010 med en ny datainsamling (år 2017) för att fördjupa kunskapen om
vård- och omsorgspersonalens erfarenhet av att stödja den närstående.

Kontext

Datainsamlingen (2017) genomfördes vid ett vård- och omsorgsboende i kommunal
regi i nordöstra Skåne. Vid första omgången (2010) samlades data in i tre stadsdelar i
en större stad med syftet att undersöka påverkan av en intervention med fokus på palliativt förhållningssätt på vård- och omsorgsboende. Interventionen bestod av studie8

cirklar för vård- och omsorgspersonalen. Innehållet i studiecirklarna utgick från olika
teman: vad innebar en god palliativ vård, vem var den äldre personen, personalens
egen roll, närståendes situation samt behov och stöd till närstående. Interventionen
följdes sedan upp i olika diskussionsgrupper för vård- och omsorgspersonalen inklusive chefer och sjuksköterskor där de fick diskutera dessa olika teman. Ett av dessa
teman var stöd till närstående.

Urval

Ett bekvämlighetsurval användes för att välja ut ett vård- och omsorgsboende (2017)
vilket innebar att lättast tillgängliga boende valdes till studien. Ett ändamålsenligt urval
användes för att välja ut deltagare till studien (Polit & Beck, 2011). Urvalskriterierna för
deltagande i fokusgruppsintervjun (2017) var att informanterna skulle arbeta med den
dagliga omvårdnaden och variera avseende ålder, dag- och nattskiftsarbetare samt arbetslivserfarenhet. Fem kvinnliga informanter fördelat på en sjuksköterska, tre undersköterskor och enhetschef deltog i fokusgruppsintervjun. Samtliga informanter hade
över 20 års yrkeserfarenhet inom äldreomsorgen och var mellan åldrarna 40 till 60 år
.
Urvalet av deltagare till de olika diskussionsgrupperna som genomfördes år 2010 var
ett bekvämlighetsurval. En till två undersköterskor/vårdbiträden från 13 olika vårdoch omsorgsboenden (n=88) fick anmäla sitt intresse i att delta i en diskussionsgrupp
och representera gruppens uppfattningar från studiecirklarna de deltagit i. Övervägande delen av omvårdnadspersonalen som deltog i studiecirklarna var undersköterskor (86,2%), hade en medelålder på 45,35 år och medelvärde gällande arbetserfarenhet var 17,52 år. Majoriteten av vård- och omsorgspersonalen var kvinnor (82,6%) och
lite mindre än hälften arbetade heltid (46,5%).

Tillvägagångssätt

För att få tillgång till vård- och omsorgspersonal till fokusgruppsintervjun (2017) togs
mailkontakt med sex representanter från olika kommuner i ett nätverk för palliativ
vård i nordöstra Skåne. I mailet presenterades studiens syfte och att det boende som
visade intresse först skulle kontaktas. Samtliga kontaktade representanter visade intresse av att delta medan den kommun som svarade först valdes ut. De övriga representanterna fick ett mail som tack för visat intresse. Skriftlig information om studiens
syfte, etiska överväganden och tillvägagångssätt skickades till verksamhetschefen
brevledes. Ett möte med verksamhetschefen och enhetschefen på nämnda vård- och
omsorgsboende bokades för att få tillstånd till fokusgruppsintervjun. Vid mötet gavs
muntlig information om studien samt betänketid beträffande eventuellt deltagande.
Information gavs om att fokusgruppsintervju skulle utföras som ett samtal/diskussion
mellan vård- och omsorgspersonalen där de skulle delge sina erfarenheter av att uppmärksamma och stödja den närstående utifrån ett palliativt förhållningssätt. Information gavs även om att fokusgruppsintervjun skulle spelas in digitalt samt att deltagarna
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hade möjlighet att avstå eller avbryta studien om de önskade, utan att ange skäl. Sex
vård- och omsorgspersonal visade intresse att delta i studien och deras kontaktuppgifter noterades. Verksamhetschefen fick föreslå passande tid, dag och plats för fokusgruppsintervjun.
Datainsamlingen från diskussionsgrupperna (2010) var tillgänglig hos ansvarig forskare
för det projektet. Efter kontakt med forskaren fick vi som författare till denna studie
tillgång till datainsamlingen via ett USB-minne för att kunna transkribera materialet.

Datainsamling

Studiens datamaterial utgjordes av en kompletterande fokusgruppsintervju (2017)
samt av redan insamlade data från projektet ”Palliativ vård och omsorg”. Den kompletterande datainsamlingen ägde rum i form av en semistrukturerad fokusgruppsintervju för att deltagarna skulle kunna delge sina erfarenheter, känslor och upplevelser
tillsammans (Kreuger och Casey, 2009). Inför fokusgruppsintervjun (2017) användes en
intervjuguide som stöd under intervjun. Frågorna utgick från vad datainsamlingen från
diskussionsgrupperna som genomfördes i den första datainsamlingen år 2010 visade.
Fokusgruppsintervjun (2017) startade med en öppen fråga ”vad tänker ni på när ni hör
ordet palliativ vård” för att få informanterna att börja tala om hur de såg på palliativ
vård. Palliativ vård utgjorde ramen för intervjun för att lättare komma in på hur informanterna såg på stöd till den närstående. De fick därefter möjlighet att tala fritt med
sina egna ord. En av författarna agerade som moderator vid intervjun och hade som
uppgift att styra diskussionen med hjälp av intervjuguiden och se till alla fick komma till
tals. Fokusgruppen med moderator och observatörer satt i en cirkel för att stimulera
informanterna att tala med varandra istället för till moderatorn. Intervjun inleddes av
moderatorn som förklarade studiens syfte och ramarna kring intervjun. De andra två
författarna var närvarande vid intervjun och agerade som observatörer. Observatörerna lyssnade, antecknade och lyfte frågor som behövde förtydligas under intervjun
samt var uppmärksamma på gruppdynamiken. Fokusgruppsintervjun varade 83 minuter, spelades in digitalt och transkriberades sedan ordagrant.
Den tidigare datainsamlingen (2010) skedde i olika diskussionsgrupper med i genomsnitt sex deltagare. Grupperna uppmanades att diskutera frågorna ”Vad kan man göra
för att den närstående ska känna sig än mer sedd, informerad och lyssnad på?” och
”Vad kan man konkret göra för att stärka relationen till den närstående?” Studiecirkelledaren fungerade som moderator för diskussionerna medan en sjuksköterska och
enhetschef som också deltog i diskussionsgrupperna skulle ha en lyssnande roll till det
som vård- och omsorgspersonalen diskuterade. Den som agerade moderator ställde
inte följdfrågor utan informanterna styrde själva diskussionen. Sammanlagt utgjorde
diskussionerna ett inspelat material som varade 10 timmar och 48 minuter. Allt transkriberades ordagrant.
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Analys

Allt transkriberat material från 2017 och 2010 analyserades med hjälp av konventionell
kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Författarna analyserade först det
transkriberade materialet från 2010 och därefter från 2017 för att identifiera om något
nytt framkommit. Därefter analyserades datamaterialet som en helhet. Systematisering av text gjordes med olika steg. Författarna bearbetade texten genom att anteckna
sina första intryck och tankar. Meningsenheter, vilka motsvarade studiens syfte markerades i texten och kodades. För att kunna skapa ett översiktsschema över koderna
skrevs de ut för att lättare kunna sorteras i likheter och skillnader. Koderna sorterades
i sju underkategorier som i sin tur kunde sorteras i tre kategorier (Tabell 1). Därefter
granskades meningsenheterna återigen tillsammans med den tredje författaren (PP)
för att säkerställa att de svarade mot syftet och passade under lämplig preliminär kategori. Avslutningsvis presenterades resultatet för några av fokusgruppsdeltagarna som
bekräftade beskrivningen och tolkningen. I resultatdelen presenteras dessa kategorier
tillsammans med citat.

Förförståelse

Priebe och Landström (2012) beskriver förförståelse som att författarna kan och vet
en hel del saker redan innan påbörjandet av en studie. Deras värderingar och erfarenheter från livet kan påverka studiens resultat och dess trovärdighet. Värt att nämna
är att en av författarna har yrkeserfarenhet från ett vård- och omsorgsboende vilket
kan anses vara både till fördel och nackdel för studien. Enligt Henricsson och Billhult
(2012) är det viktigt att författaren är medveten om sin förförståelse och undviker att
låta förförståelsen styra analysarbetet på ett otillbörligt sätt. För att undvika att förförståelsen påverkade analysarbetet förde alla författarna kontinuerlig diskussion om
analysen och resultatet tills en överenskommelse nåddes.

Etiska överväganden

För datainsamlingen år 2017 ansöktes om etiskt godkännande vid Högskolan Kristianstad. Ansökan innefattade en sammanfattning av projektplan, relation till deltagare
och risk/nytta med studien. I enlighet med Kjellström (2012) beaktades de forskningsetiska aspekterna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-kravet och
nyttjandekravet i ansökan. Både skriftlig och muntlig information om studiens syfte
samt att de hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att redogöra varför gavs till deltagarna. Samtyckesblankett skrevs. Konfidentialitetskravet beaktades dels genom att
personuppgifter och inhämtat material förvarades på ett säkert ställe där obehöriga
ej kan ta del av det och dels att data redovisades på ett sådant sätt att enskild person
inte kunde identifieras. Nyttjandekravet beaktades genom att deltagarnas personuppgifter endast kommer att användas till detta ändamål samt att studien skulle utmynna
i en rapport.
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Det tidigare utförda forskningsprojektet hade granskats av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Enligt rådgivande beslut (Dnr 2009/527) bedömdes studien inte vara
i behov av något etiskt godkännande.

RESULTAT
Resultatet visar att informanterna ansåg att trygghet och delaktighet hos närstående
var en av grunderna i palliativt förhållningssätt för att de närstående skulle känna stöd.
Även kunskap inom palliativ vård var betydelsefull för att kunna möta de närstående
utifrån deras önskemål och förutsättningar. Temat bygger på tre kategorier med sju
underkategorier (Tabell 1). Temat ger en bild av att informanterna ansåg att de var till
för de äldre och de närstående och att det var angeläget för dem att vården för de boende skulle bli bra. Viktiga aspekter för att skapa trygghet var bland annat god relation,
närvaro, mellanmänskliga samtal och ett bra samarbete. Informanterna hade strävan
och ambition att de närstående kände sig delaktiga i vården i den utsträckning som
de önskade. Däremot tyckte informanterna att det var svårt att bemöta situationer
som exempelvis hanteringen av den äldres och den närståendes existentiella tankar
och känslor samt vid eventuellt försämrat hälsotillstånd. Dessa situationer hanterades
oftast genom att de vände sig till distriktsköterskan. Kategorierna som framträdde var
”skapa trygghet för den närstående”, ”önskan att göra den närstående delaktig” och
”att få kunskap om palliativ vård”.
Tabell 1 Översikt av resultat
Tema
I ett palliativt förhållningssätt stöds närstående genom att de får känna trygghet och
delaktighet.
Kategorier

Underkategorier

Att skapa trygghet för den närstående

Att utveckla relation med den närstående
Att vara professionell
Att ha samsyn i arbetsgruppen

Önskan att göra den närstående delaktig

Att ge och få information
Att samtala med den närstående
Att se den närstående som resurs

Att få kunskap om palliativ vård
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Att få fortbildning

Att skapa trygghet för de närstående

För att kunna uppmärksamma och stödja den närstående ansåg informanterna att
trygghet var en grundläggande faktor. Trygghet skapade de genom att utveckla relation med den närstående, att vara professionell och att ha samsyn i arbetsgruppen.
Trygghet återspeglades i hur de uppmärksammade den närstående exempelvis när de
tog emot den närstående, hur deras kroppsspråk var, ögonkontakt och hur de satt eller
stod i förhållande till den närstående.

Att utveckla relation med närstående

God relation med de närstående var en viktig aspekt för att kunna skapa trygghet
och ge stöd till dem. För en god relation var vänlighet, glädje och omsorg betydelsefulla komponenter. Informanterna betonade att respekt för de äldre och närstående
alltid kom i första rummet. För att kunna skapa en relation var den första kontakten
avgörande. Det behövde inte alltid vara ett fysiskt möte utan det kunde vara ett telefonsamtal. Det var även viktigt att den närstående snarast efter inflyttningen fick ett
ansikte på vård- och omsorgspersonalen för att på så sätt underlätta vidare kontakt
via telefon och mail.
”Jag tycker det är viktigt att den närstående får ett ansikte på mig, det
är alltid lättare att ringa när man har ett ansikte” (Sjuksköterska VB 2).
Informanterna menade att många gånger räckte ett telefonsamtal för att den närstående skulle känna sig trygg och uppmärksammad. Lyckades informanterna skapa
en relation med den närstående var den ofta bestående till den sista kontakten som
vanligtvis var när den äldre avlidit och den närstående skulle avveckla boendet. Enligt
informanterna var den främsta avsikten med relationen att tillvarata de äldres och de
närståendes kraft och förmåga till egenvård och hälsa. För detta krävdes aktiv närvaro
av informanterna. Andra aspekter som lyftes fram var vikten av tillgänglighet och personkännedom för att skapa en god relation och erbjuda stöd till den närstående. Att
visa de närstående uppskattning, vara välkomnande och tillmötesgående, hälsa, samtala, lyssna och svara på frågor för att stämma av den närståendes dagsform var ett
sätt att skapa en relation. Ett hinder informanterna lyfte var bristen på tid vilket gjorde
att de inte alltid kunde vara tillgängliga.

Att vara professionell

För att kunna uppmärksamma och stödja den närstående ansåg informanterna att
de behövde vara professionella. Att vara professionell innebar att de inte tillät sina
egna känslor och värderingar få färga av sig på förhållningssättet till de äldre och de
närstående. Framförallt påpekade de att det var extra angeläget att vara professionell
för att undvika missförstånd och osämja när det fanns konflikter inom familjen. De
poängterade vikten av att vara neutral i samtal med närstående och inte bli indragen i
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personliga konflikter och släktfejder. Här ansåg de att det var angeläget att lyssna men
att aldrig ta ställning.
”Man får vara som Schweiz och säga jag förstår men säger aldrig att jag
håller med” (Undersköterska VB 1).
Informanternas egna negativa känslor och upplevelser fick inte spilla över vid bemötandet av de närstående. Stressad och ofokuserad vård- och omsorgspersonal beskrevs förmedla ett oroligt och stressigt intryck till de närstående vilket riskerade att
minska förtroendet. ”Det måste skina genom en lugn och trygg fasad även om man
känner inombords att man är stressad” (undersköterska VB 1).
Att uppmärksamma och ha förståelse för de närstående var väsentligt då vederbörande kanske befann sig i en krissituation och med känslan av att inte räcka till. Informanterna menade att ett negativt beteende från de närstående inte alltid innebar
missnöje. För att kunna vara professionella behövde de sinsemellan hitta strategier för
att bemöta den närstående som uppfattades som krävande. Strategierna kunde vara
att ta till vara varandras erfarenheter, växla mellan kollegor och att inte ta det personligt utan att vara ödmjuk. Att vara väl påläst om vård- och omsorgsboendets rutiner
redan vid första kontakten med den närstående minimerade risken för missförstånd
och ingav tillit hos dem samt visade på en professionalitet hos informanterna. Många
gånger kände dock informanterna att de inte kunde vara professionella pga. tidsbrist
vilket i sin tur gav en känsla av otillräcklighet.
”man känner att jag (undersköterska) borde ha varit där inne mer, man
känner att man inte har räckt till ordentligt… men det har kanske varit
stressigt och det har kanske varit många sjuka på samma gång” (Undersköterska VB 2).

Att ha samsyn i arbetsgruppen

Informanternas erfarenhet var att det var väsentligt att ha samsyn i arbetsgruppen
för att uppmärksamma och ge stöd till de närstående. För det behövdes att de kompromissade och att oavsett vad den enskilde medarbetaren tyckte så skulle personalgruppens enade beslut följas. Den enskilde medarbetarens egen uppfattning fick
underordna sig de gemensamt fattade besluten. Här spelade förtroendet inom personalgruppen en avgörande roll.
”Det är viktigt med gott samarbete och vi känner förtroende för varandra
(vård- och omsorgspersonalen) och att vi ser både vårdtagare och anhörig som prio ett” (Undersköterska VB 4).
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Bra samarbete förutsatte att informanterna var lyhörda, prestigelösa, ödmjuka och
samarbetade med de äldres och de närståendes bästa i fokus. De betonade att det
var värdefullt att ha samsyn och att alla arbetade mot samma mål eftersom bristen på
samsyn kunde leda till förvirring hos de närstående. Till exempel var det betydelsefullt
att samtliga i personalgruppen gav samma information och budskap. Detta förutsatte
att kommunikationen både mellan de olika personalgrupperna men även inom arbetslaget var optimal. I utmanande och svåra situationer krävdes samsyn för att inge trygghet och struktur för de äldre och de närstående. Här krävdes förståelse och lyhördhet
och att de i personalgruppen samarbetade med varandra och vågade lyfta problemen
som kunde uppstå mellan vård- och omsorgspersonalen och de närstående.

Önskan att göra den närstående delaktig

Informanterna ansåg att de närstående kunde göras delaktiga genom att få information, att samtala med de närstående och att involvera dem som en resurs. För att uppmärksamma behov av stöd hos den närstående bjöds de in till delaktighet i ett tidigt
skede. För att kunna planera flytten och göra övergången mellan boendeformer smidig
och undvika traumatiska upplevelser för de äldre behövde de närstående vara delaktiga redan före de äldres inflyttning. Informanterna poängterade att det var de som
skulle ta initiativet och förmedla sina erfarenheter av tidigare inflyttningar genom att
informera, samtala och se den närstående som en resurs. De menade att om de äldre
och de närstående kände att de hade inflytande och kunde påverka sin livssituation
gagnande det alla parter.

Att ge och få information

Ett sätt att göra de närstående delaktiga var att ge och få information, t.ex. genom
att informera om olika rutiner. Det innebar dock inte att forcera fram de närståendes
delaktighet då en del av dem behövde mer tid. Informanterna förmedlade till de närstående att det gick bra att hjälpa till om de önskade. Förmedlandet av information
började i vissa fall långt innan inflyttning, då den närstående ringde och undrade över
plats i kön, tillgänglighet och så vidare.
Informanterna menade att det var angeläget att den närstående fick samma information. Under samtalet vid inflyttningen använde flera vård- och omsorgsboenden
sig av en förutbestämd checklista. Checklistan innehöll vård- och omsorgsboendets
rutiner som exempelvis måltider och aktiviteter. Redan vid inflyttningen efterfrågade
personalen information om den äldre från den närstående exempelvis om den äldres
önskemål, tidigare livssituation, intresse och familj samt även den närståendes förväntningar på vård- och omsorgsboendet.
”Vi har samtal med anhöriga och vårdtagare efter inflyttningen, frågar
hur vårdtagaren vill ha det och vad anhöriga vill” (Distriktssköterska VB
1).
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Efter inflyttningen på vård- och omsorgsboendet blev den äldre tillsammans med någon närstående inbjuden till ett ankomstsamtal. Vid ett ankomstsamtal medverkade
oftast, utöver den äldre och den närstående, den äldres kontaktperson, som kunde
vara en undersköterska/vårdbiträde. Utöver dem medverkade distriktssköterskan,
enhetschefen på boendet och i förkommande fall god man. Ingående information om
boendet och dess rutiner gavs för att ge en insyn i verksamheten. Den äldre och den
närstående gavs ytterligare möjlighet att berätta om speciella önskemål under ankomstsamtalet för att underlätta att deras behov uppmärksammas.
Informanterna menade att de var väl införstådda om vikten av begriplig och tillräcklig
information. För att den närstående skulle känna sig trygg fick de relevant information
om arbetsrutiner, personalens kompetens på vård- och omsorgsboendet och tillgänglighet av distriktssköterska och läkare under hela dygnet. Det beskrevs vara angeläget
att informationen var tydlig, rak och ärlig utan att för den skull vara okänsligt och burdus.
”De vet ju inte hur vår värld fungerar, de vet ju ingenting om hur ett äldreboende fungerar, hur man gör med tvätten, besökstider eller husdjur”
(Undersköterska VB 1).
Deras erfarenhet var att information om anhörigföreningar och deras verksamheter
uppskattades av de närstående eftersom detta kunde ge känslan av gemenskap och
ge insikt i åldrandeprocessen och aktuella sjukdomar. Informanterna strävade efter
att anpassa informationen efter relation, språk, kultur, ålder, situation och kunskap
hos mottagaren. De var uppmärksamma på vilken typ av information den närstående
hade behov av.
”Vi försöker ju prata, sedan är det beroende på vem man har framför sig”
(Undersköterska VB 3). Enligt informanterna var det betydelsefullt att inte glömma de
närstående som inte hälsade på ofta eller ringde. De menade att de kunde ta initiativ
till själva ta kontakt med den närstående och informera om vardagligheter kring den
äldre.
”Att man ringer och berättar lite hur det gått…det är viktigt att visa att
man bryr sig” (Sjuksköterska VB 2).
Att ge information beskrevs som en ständigt pågående process som inte avslutades
förrän den närstående hade avvecklat boendet. De poängterade allas gemensamma
ansvar att korrekt besvara de närståendes frågor.
”Om dom (närstående) frågar något och man inte kan ge svar så kan man
säga: Jag kommer med svar –inte bara lämna dem” (Undersköterska VB
2).
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Att samtala med den närstående

Förutom att ge information var samtal med de närstående ytterligare ett sätt att göra
dem delaktiga. Informanterna erfor att de närstående ofta hade behov av både planerade och spontana samtal för att deras behov av stöd skulle tillgodoses. Då var det
viktigt att vara lyhörd, stanna upp, avsätta tid och vara närvarande i samtalet. Genom
samtal kunde de uppmärksamma och stödja de närstående till exempel genom att tala
om olika ämnen som berörde familj och tidigare livshändelser. De närstående fick ett
uppföljande samtal efter en tid för att stämma av sina erfarenheter av bemötandet
de fått samt om det fanns behov av ytterligare samtal. Fortlöpande samtal med de
närstående skedde med undersköterskor/vårdbiträde angående vad som hände med
den äldre på vård- och omsorgsboendet. Det kunde handla om enkla praktiska förehavande som hur dagen hade varit och om den äldre till exempel varit på promenad.
Deras erfarenhet var att de närstående uppskattade att höra allt positivt.
”Om man går ut och plockar kastanjer så informerar man ändå att det
här har jag gjort med din mamma idag. Det lilla extra samtalar man om”
(Undersköterska VB 2).
Informanterna utryckte även att det var grundläggande att kunna läsa av behovet och
att ta initiativ till samtal med den närstående när så behövdes. Behovet kunde uppmärksammas genom att ”fånga upp” de närstående i samband med besök och samtala
enskilt. Spontana samtal kunde äga rum vid ögonblicksmöten. Informanterna var initiativtagare till dessa samtal och betonade vikten av att bekräfta de närståendes beslut
och känslor för att kunna ha konstruktiva samtal vid framtida kontakter.
”De behöver en bekräftelse på sig själva och sin situation att de gjort
rätt” (Undersköterska VB 2).
Brytpunktssamtalet var enligt informanterna ett extra viktigt samtal. Det var distriktssköterskan som samordnade brytpunktsamtal med läkare, den äldre och den närstående då behovet uppmärksammades. I vissa fall behövdes samtalet upprepas och
förtydligas och då skötte distriktssköterskan oftast samtalet själv. Distriktssköterskan
betonade vikten av tiden för brytpunksamtalet, eftersom det var viktigt och önskvärt
att de äldre kunde medverka vid samtalet för att bevara sin värdighet. Informanterna
beskrev att samtal med de närstående kunde fortgå flera år efter dödsfallet beroende
på behovet. Undersköterskor/vårdbiträden menade att de undvek de svåra samtalen som kunde handla om laddade ämnen som till exempel palliativ vård, vård i livets
slutskede och döden på grund av rädsla och osäkerhet. Orsaken till detta utryckte de
var avsaknad av kunskap och känslan av att undersköterskans/vårdbiträdets ord inte
vägde lika tungt som distriktssköterskans.
”Palliativ vård är ett laddat ord. Vi använder inte ordet men arbetar ändå
med ett palliativ förhållningssätt” (Undersköterska VB 1).
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De närstående erbjöds efterlevandesamtal en tid efter dödsfall vilket av informanterna erfors som betydelsefullt för dem. De menade att de närstående kände sig sedda
utifrån egna behov efter den äldres dödsfall och att det var värdefullt att prata med
personalen.

Att se den närstående som resurs

Informanternas erfarenhet var att de närstående utgjorde en betydande resurs. Genom att se de närstående som resurs menade informanterna att en känsla av tillfredställelse och meningsfullhet skapades hos de närstående. Även om de ”bara” satt och
höll handen så var deras närvaro på vård- och omsorgsboendet av stor betydelse eftersom det förmedlade lugn och trygghet till den äldre
”Bara dom går innanför dörren så är de en resurs tycker jag. För bara att
kunna sitta där även om dom inte gör något aktivt så är dom ju en resurs
för oss” (Undersköterska VB 3).
De närstående beskrevs dessutom äga viktig information om den äldre som personalen hade stor nytta av i den dagliga kontakten och omsorgen av de äldre. Detta kunde
gälla vid måltidssituationer då de äldre inte själva kunde förmedla sina önskemål eller
om hur sängen skulle bäddas och blommornas placeras och så vidare. Informanterna
var medvetna om att den närstående många gånger ville behålla kontrollen över den
äldres liv även om det bara handlade om små detaljer i vardagen. De äldres inflyttning
på vård- och omsorgsboendet ansåg informanterna vara det som skulle prioriteras i
deras dagliga arbete. De framhöll värdet av att uppmärksamma de närståendes närvaro på boendet, vare sig detta skedde regelbundet eller mer sällan. Att bjuda på kaffe,
ge komplimanger och erbjuda deltagande i aktiviteter erfor de bidrog till att de närstående kände sig uppmärksammade och som en resurs.

Att få kunskap om palliativ vård

För att kunna uppmärksamma och stödja närstående ansåg informanterna att de behövde kontinuerlig fortbildning och då framförallt om palliativ vård. De överlät ofta
svåra samtal med de närstående till distriktssköterskan på grund av känslan att de inte
hade tillräckliga kunskaper.

Att få fortbildning

För att kunna stödja närstående efterlystes utbildning, både grundläggande för att
kunna uppmärksamma och stödja de närstående men också mer specifik kunskap om
palliativ vård. Informanterna vände sig i första hand till sina kollegor för att lösa sådant
de inte hade kunskap om. Om mer kunskap behövdes vände de sig till sjuksköterskan
på vård- och omsorgsboendet. Det framgick att undersköterskor/ vårdbiträden önskade specifik fortbildning i ämnet palliativ vård. Det hade diskuterats bland annat på
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arbetsplatsträff att till exempel bjuda in personal från Avancerad sjukvård i hemmet
(ASIH) eftersom informanterna menade att de var experter inom området.
”Vi har pratat om att ASIH skulle komma hit och prata om Palliativ vård”
(Distriktssköterska VB 1).
Det var ofta tjänstgörande distriktssköterska på vård- och omsorgsboendet som ansvarade för fortbildningen. Informanterna ansåg att distriktssköterskan var en betydelsefull resurs för deras kompetensutveckling på vård- och omsorgsboendet. Den
närståendes behov av samtal kring den äldres försämrade hälsotillstånd och döden
uppmärksammades ofta av informanterna. Dessa behov däremot tillgodosågs av distriktssköterskan. Samtliga informanter undvek medvetet svåra samtal på grund av
att de kände att de hade bristande kompetens. Att distriktsköterskan tog hand om
de svåra samtalen kändes därför som ett stöd. Men informanterna upplevde även att
distriktssköterskans kunskap värderas högre än deras av de närstående, vilket gjorde
att de ofta hänvisade till hen. Det var också distriktssköterskan som såg till att utvärderande samtal för vård- och omsorgspersonalen ägde rum efter varje dödsfall. Det
gjorde att de reflekterade kring händelsen och hur de agerat och vad som kunde ha
gjorts annorlunda.
”Vi diskuterar, går genom varje fall efter dödsfall t ex vad vi har gjort och
vad vi kunde göra annorlunda” (Distriktssköterska VB 1).
Ett annat lärtillfälle var när det palliativa registret skulle fyllas i. Informanterna utryckte att distriktssköterskan hade huvudansvaret för registrering i Palliativa registret
men att de var med under registreringen. I samband med registreringen hade informanterna möjlighet att ventilera och reflektera sina känslor med distriktssköterskan.
Detta utmynnade i en utveckling och ett lärotillfälle i ämnet palliativ vård och i förlängningen ledde detta till att en ökad förmåga att uppmärksamma olika behov hos den
äldre och den närstående.
Det som skiljde informanterna åt i denna studie var att informanterna från diskussionsgrupperna hade fått utbildning i palliativt förhållningssätt genom att delta i studiecirklar. De uttryckte att fortbildningen hade varit givande och något som de ville fortsätta
med. Genom studiecirklarna hade de fått ett annat synsätt gällande begreppet palliativ
vård och trodde inte längre att det gällde bara livets sista dagar. De fick också ökad
insikt om hur betydelsefulla de var för de äldre och de närstående. En ökad kunskap
om det palliativa förhållningssättet ledde till att de förstod att förhållningssättet kunde
användas redan från den dagen den äldre flyttade in på vård- och omsorgsboendet och
fram till livets slut.
”Från början var palliativ vård likställt med död och den sista tiden i livet….efter cirklarna har man fattat att palliativ vård inte bara är de sista
dagarna utan det är mycket mer” (Undersköterska VB 4).
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DISKUSSION
Metoddiskussion

Denna studies trovärdighet kan diskuteras utifrån de metodologiska aspekterna tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricson,
2012).
Tillförlitlighet handlar om ifall studien undersöker det den ämnade att undersöka, om
studien och resultatet svarar på syftet (Wallengren & Henricson, 2012). I denna studie
användes datainsamling från två tillfällen, en från en interventionsstudie med diskussionsgrupper (år 2010) och en genom fokusgruppsintervju (år 2017). Informanterna i
båda datainsamlingarna var personal från vård- och omsorgsboende. Diskussionsgrupperna leddes av en moderator där inga följdfrågor ställdes, vilket gjorde att det materialet inte var så ingående. Fokusgruppsintervjun utgick från vad som diskuterats i diskussionsgrupperna. Genom att fokusgruppsintervjun genomfördes av oss som författare kunde vi ställa fördjupade frågor under intervjun. Antalet informanter var fem vid
fokusgruppsintervjun vilket kan anses lite men till dem tillkom material från de 18 som
deltagit i diskussionsgrupperna. Datainsamlingsmetoden gav även möjlighet att skapa
nya idéer och gav utrymme för mer djupgående diskussioner. Att samtliga kontaktade
representanter inom det palliativa nätverket svarade ja på att delta visade att intresset
för ämnet var stort. Det visade också fokusgruppsintervjun då informanterna diskuterade livligt och delgav sina erfarenhet med stor öppenhet. Till fokusgruppsintervjun
användes en semistrukturerad intervjuguide för att alla ämnen som skulle beröras
inte skulle missas. Intervjuguiden provades aldrig innan fokusgruppsintervjun vilket
kunde visat om den behövdes kompletteras med ytterligare frågor eller revideras. För
att minska skillnader vid datainsamlingen (2017) utgick intervjuguiden från de ämnen
som diskuterats i diskussionsgrupperna (2010).
En av fördelarna med fokusgruppsintervjun var att författarna erhöll nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av informanternas erfarenheter. Författarna
kunde observera kroppsspråk, urskilja tonen i rösterna samt be dem förtydliga och
utveckla oklara uttalanden. Fokusgruppsintervjun transkriberades i nära anslutning
till diskussionen då datainsamlingen var i färskt minne. Två av författarna var oerfarna
intervjuare därför deltog den tredje författaren (PP) som har mer erfarenhet i fokusgruppsintervjun. På så vis var det tre personer som kunde ställa fördjupande frågor
och därmed följa upp det som diskuterades av informanterna.
Enhetschefen bestämde plats och tid för fokusgruppsintervjun. Några av informanterna deltog på ledig dag vilket kan visa på ett stort engagemang från informanterna
och därför ses som en styrka för studiens resultat. Fokusgruppsintervjun ägde rum på
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en sjuksköterskeexpedition och under diskussionens gång avbröts enhetschefen av
medarbetare och mobiltelefoner vilket orsakade tillfälliga korta avbrott. Den inspelade fokusgruppsdiskussionen hade god ljudkvalitet och författarna var närvarande
under fokusgruppsintervjun vilket underlättade transkriberingen. För att garantera att
författarna inte hade missförstått något under intervjun och därmed öka tillförlitligheten skickades det transkriberade materialet via post till informanterna så att de fick
möjlighet att godkänna transkriberingen. Materialet från gruppdiskussionerna (2010)
stämdes inte av med informanterna då det inspelades för cirka sju år sedan. Detta kan
anses vara en svaghet för hela studiens trovärdighet.
För att stärka tillförlitligheten har allt datamaterial lästs, diskuterats och analyserats av
alla tre författarna. Författarnas förförståelse har beaktats flera gånger för att kunna
ha ett öppet förhållningssätt och inte låta förförståelsen påverka analysen. För att
öka studiens tillförlitlighet redovisas resultat med citat från fokusgruppsintervjun och
gruppdiskussionerna vilka benämns som VB1 till 4 under varje citat.
Triangulering är enligt Wallengren och Henricsson (2012) ännu ett sätt att säkra en studies trovärdighet genom att forskarna betraktar forskningsproblemet ur flera synvinklar till exempel genom intervjuer med personer med varierande ålder, kön, yrke och/
eller med olika livserfarenheter. I studien representerades både kvinnor och män men
majoriteten var dock kvinnor eftersom det ofta är så könsfördelningen ser ut bland
vård- och omsorgspersonal på vård- och omsorgsboenden. I både den tidigare och
det kompletterande datamaterialet fanns en skillnad bland informanterna avseende
representation av ålder och antal års yrkeserfarenhet vilket kan öka studiens trovärdighet (Wallengren & Henricsson, 2012). De kom från sammanlagt fjorton vård- och
omsorgsboende vilket skapar möjligheten att få ett bredare datamaterial. Att använda
blandad metod, det vill säga fokusgruppintervju och gruppdiskussion, kan anses vara
en styrka då det kan underlätta förståelsen av forskningsfrågan. För att få ett ändå
rikare resultat kunde författarna möjligtvis gjort ytterligare en fokusgruppsintervju.
Enligt Wallengren och Henricsson (2012) innebär pålitlighet att fastställa om fynden är
ett resultat utifrån deltagarnas eller författarnas förförståelse. Pålitligheten stärktes
genom att samtliga informanter fick samma frågor att diskutera vid båda datainsamlingarna. Författarnas förförståelse beaktades genom att beskriva den innan studiens
genomförande. Vidare anser Wallengren och Henricsson (2012) att studien bör innehålla en beskrivning av den tekniska utrustningen som har använts för inspelning av
fokusgruppsintervju och redogjort för datainsamlingen det vill säga vem som utfört
intervjuerna och transkriberat dem för att stärka pålitligheten. Författarna har redogjort för teknisk utrustning som användes, beskrivit detaljerat datainsamlingen samt
tydliggjort för analysprocessen genom Tabell 1 som åskådliggör tema, kategorier och
underkategorier som svarade mot syftet.
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Bekräftelsebarhet enligt Wallengren och Henricsson (2012) har flera aspekter gemensamt med trovärdighet och pålitlighet, bland annat om författarna låtit informanterna
eller någon annan utomstående med kritisk blick läsa intervjuerna samt om de beskrivit sin förförståelse. Vidare anser Wallengren och Henricsson (2012) att en detaljerad
beskrivning av informanter, datainsamling, kontext och en tydlig resultatbeskrivning
med citat är av betydelse för att läsaren ska kunna bedöma resultatets verifierbarhet
till andra kontexter och grupper. Författarna har strävat efter att redogöra kontexten,
urval, datainsamling och analys tydligt. Resultatet har beskrivits med illustrativa citat.
Överförbarhet innebär enligt Wallengren och Henricsson (2012) att avgöra om resultaten skulle blivit detsamma eller liknande om studien gjordes om med liknande deltagare i ett liknande sammanhang. Studien kan replikeras med liknande informanter
i ett liknande sammanhang men resultatet kommer sannolikt skilja sig åt eftersom
det handlar om olika personers erfarenheter. Författarnas strävan efter en detaljerad
beskrivning av vald metod gör att läsaren kan bedöma vilka sammanhang studiens
resultat kan överföras.

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva vård- och omsorgspersonalens erfarenheter av
att uppmärksamma och stödja närstående till den äldre på vård- och omsorgsboende
utifrån ett palliativt förhållningssätt. Resultatet visar att vård- och omsorgspersonalen
ansåg att trygghet och delaktighet hos de närstående var viktiga faktorer för att de
skulle känna att de fick stöd. Samt att ett bra förhållningssätt var beroende av samsyn
i gruppen. Personalen ansåg att de gjorde vad de kunde men kände samtidigt att de
saknade kompetens till att hålla de svåra samtalen. De önskade därför fortbildning
både i palliativt förhållningssätt men också grundläggande utbildning i t ex. samtal.
Resultatet visar att förhållningssättet gentemot de närstående var beroende av
samsyn bland vård- och omsorgspersonalen. Till hjälp att tolka studiens resultat har
Dossey´s (2008) ”Theory of integral nursing” använts. Teorin är en holistisk teori som
synliggör helhetens sammansättning. I stora drag går den ut på att människan är en
individ, ett jag som tillsammans med andra i ett vi finns i ett sammanhang. Individen
är både ett subjekt med egna värderingar och avsikter och ett objekt för andra som
ser ett beteende. Individen finns också i en grupp som delar samma värderingar och
kultur. Individen och gruppen finns i ett system med strukturer som påverkar helheten.
För att vård och omsorgspersonal ska kunna stödja de närstående behöver de förstå
att de är en del i helheten, dvs att den påverkar deras förhållningssätt. För att bejaka
den närstående som individ såg informanterna det som viktigt att ge trygghet för dem
genom att utveckla en relation, ett vi. Studiens resultat visar att vård- och omsorgspersonalen ansåg att goda relationer med de närstående men också i arbetslaget var
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viktiga faktorer för att de närstående skulle känna sig trygga. Det var viktigt att relationsbyggandet började redan innan den närståendes anhörige flyttade in och pågick
ända fram till att den anhörige avled. Goda relationer var också viktigt i arbetslaget
för att samsyn skulle kunna råda i personalgruppen och att de skulle kunna stödja
varandra. I sin artikel om samarbete mellan professioner visar Larsen, Broberger och
Petersson (2017) att goda relationer i ett arbetslag gör att omhändertagande av de
äldre kommer i fokus.
Relationer är en avgörande faktor för att skapa tillit. I denna studie försökte personalen skapa relation genom att hälsa, visa respekt, vara vänlig och glad samt ge den
anhörige god omsorg. Men också genom att visa de närstående uppskattning, vara
välkomnande och tillmötesgående, samtala, lyssna och svara på frågor för att stämma
av den närståendes dagsform. På det viset försökte de bekräfta den närstående som
en subjektiv individ med egna värderingar och önskemål (Dossey, 2008). För att en relation ska hålla och kunna utvecklas behöver den vara tillitsfull genom att parterna har
förståelse för varandras värderingar. I en tillitsfull relation kan en dialog föras om olika
synsätt och vara en styrka genom att det som är självklart för den ene men inte den andre kan vidga perspektiven hos båda (Petersson 2009, Rämgård m fl. 2015). Resultatet
i vår studie visar att den främsta avsikten med relationen var att tillvarata närståendes kraft och förmåga till egenvård och hälsa. Hälsa kan likställas med välbefinnande.
Gustafsson m fl. (2013) visar i sin studie om vad meningsfulla möten mellan patienter,
närstående och hälso- och sjukvårdspersonal innebar för patienterna och närstående.
Enligt dem skulle mötena ha en känsla av ömsesidighet, en närande gemenskap och
att man tillsammans tog beslut. Mötena skulle också kännas tillitsfulla och varma. Om
mötena uppfyllde dessa aspekter innebar de en helande kraft. I denna studie saknas
de närståendes perspektiv därför finns ingen kunskap om hur de upplevde informanternas strävan till att skapa relation. Det finns en risk att relationen inte blev ömsesidig
då informanterna betonade att de skulle vara professionella, neutrala och ha samsyn
i personalgruppen för att göra de närstående trygga och ge dem en struktur. Bland
annat använde de checklistor som de hade skapat när de informerade de närstående
Det kan peka på ett avståndstagande gentemot de närstående och att strävan att bli
ett vi med sin arbetsgrupp än med de närstående var en starkare drivkraft. Informanterna försökte också stötta varandra när de upplevde att de närstående var krävande.
Utifrån Dosseys teori kan det tolkas som att de närstående blev ett objekt som hade
ett beteende som var krävande och där man hade svårt att se att de var individer med
olika preferenser, behov och värderingar. Utmaningen blir här att inte tänka ut färdiga
lösningar utan istället få de närstående att känna att de är en del av gruppen för att de
ska känna att de befinner sig i en helhet.
En annan aspekt informanterna ansåg vara viktig i stödet till de närstående var att göra
dem delaktiga. Här ansåg de att information om boendets rutiner och att berätta för
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de närstående att de fick hjälpa till bidrog till att de skulle känna sig delaktiga. Informationen om rutinerna utgick från en checklista samtidigt som man efterfrågade de närståendes förväntningar och vilka önskemål deras anhöriga hade. Vid användandet av
checklista bör personalen vara medvetna om att det finns det en risk att de närstående
inte blir involverade och delaktiga utifrån sina egna värderingar utan att det är boendets rutiner som gäller i första hand. För att känna sig delaktig behöver man känna en
ömsesidighet och gemenskap med den andre, att få vara ett vi (Dossey, 2008). Om de
närstående inte får vara en aktiv del i den äldres liv finns det en risk att de i förlängningen distanserar sig (Sandberg och Eriksson, 2009). Här blir samtalet och då framförallt
lyssnandet betydelsefullt, ett lyssnande som har fokus på att förstå den andre. Utifrån
Bubers (1997) relationsfilosofi blir den person som jag möter ett objekt om jag inte är
närvarande i samtalet. Om personen däremot känner att jag är engagerad i mötet blir
hen ett subjekt (Beck & Blomqvist, 2017). Mötet blir med andra ord ömsesidigt där bådas ord och tankar har lika värde (Gustafsson m.fl, 2013) som i sin tur skapar förutsättningarna för delaktighet, eftersom delaktighet inte enbart är att få information. Arnstein, (1969) beskriver medborgardeltagande i en stege där delaktigheten blir större
ju högre upp man kommer på stegen. Stegen delas upp i tre nivåer, icke-deltagande,
symbolisk makt samt makt och kontroll. Under symbolisk makt finns information och
konsultation, som Arnstein menar endast är ett sätt bjuda in till deltagande men där
man inte bryr sig om vad medborgaren säger. Det är först när man kommer högst på
stegen, där man har makt och kontroll som det går att tala om delaktighet. Det, genom
partnerskap, där man som medborgare har full kontroll (Castell, 2013). Översatt till de
äldre och/eller deras närstående innebär det att det är först när de involveras genom
ett partnerskap och blir ett vi med personalen som det går att säga att de är delaktiga
fullt ut. Här kan dock personalen komma i kläm mellan närstående som har olika synpunkter eller önskemål om vården och omsorgen för sin anhörige. I denna studies resultat försökte de hålla sig neutrala för att inte ta ställning till den ene eller den andre
närstående. Detta kan upplevas som att personalen undviker att ta de svåra samtalen.
En strategi personalen kan ha för att få en förståelse för sina tankar, utan att ta ställning, är att berätta vilken erfarenhet de har haft av tidigare liknande situationer och
försöka sätta sig in i hur de närstående tänker. På så vis kan de bli ett vi med de olika
närstående. Men för detta krävs det mod och kunskap att hålla ett samtal.
I denna studie lyfte framförallt informanterna från fokusgruppen (2017) att de undvek
att hålla de svåra samtalen med de närstående för att de upplevde att de saknade kunskap. Medan de från diskussionsgrupperna (2010) som hade deltagit i studiecirklarna
upplevde att de hade lärt sig mycket som kunde hjälpa dem i att stödja de närstående.
Utbildning är således en viktig faktor för att de som arbetar närmast de äldre och närstående ska kunna känna att de kan ge stöd utifrån de äldres och närståendes behov
och önskemål. Utbildning och fortbildning är en del i den struktur och system som
skapar en helhet.
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Strukturer och system är allt som påverkar den enskilde individen, dvs att individen alltid finns i sociala system såsom samhället, organisationer m m (Dossey, 2008). Hur det
är uppbyggt och dess värderingar påverkar individers och gruppers förutsättningar. Till
exempel påverkar den kommunala organisationen vård- och omsorgspersonalens förutsättningar att utföra sitt arbete, vilka resurser de har och vad som förväntas av dem.
Men också de värderingar som finns i organisationen. Vilka värderingar som råder påverkar om de närstående ses som en resurs i gruppen tillsammans med personalen eller om de enbart ses som en resurs utifrån personalens behov. Här kan kunskap om ett
palliativt förhållningssätt påverka hur de närstående värderas och hur deras kunskap
tas tillvara (Beck, 2013). Enligt omvårdnadsforskaren Kirkevold (2010) är de närståendes erfarenheter och reflektioner en viktig källa till kunskap. Om dessa används kan en
del av de närståendes behov av stöd tillgodoses.

Slutsats och kliniska implikationer

Denna studies resultat visar att vård- och omsorgspersonalen har goda intentioner att
stödja de närstående men att det finns en risk att det blir utifrån deras preferenser och
inte utifrån de närståendes. Tolkat utifrån Dossyes ”theory of integral nursing” finns
det på så vis en fara att personalen har svårt att bli ett vi med de närstående. Därmed
riskera vården att inte bli den helhet som eftersträvas. Här har distriktssköterskan ett
ansvar att leda vård- och omsorgspersonalen arbete utifrån ett palliativt förhållningssätt och även att möjliggöra fortbildning för dem eftersom det är hen som har det
övergripande omvårdnadsansvaret (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Genom att
stödja vård- och omsorgspersonalen i reflektion och ta vara på deras erfarenheter,
självkännedom och medmänsklighet i kombination med evidensbaserad kunskap kan
kunskap växa fram som bidrar till vård- och omsorgspersonalens förmåga att inta en
stödjande roll i mötet med den närstående (Dossye, 2008).
Studiens resultat kan medvetandegöra vård- och omsorgspersonalen att helheten är
viktig för att främja god vård och omsorg. För att känslan av helhet ska uppstå behöver
både vård- och omsorgspersonalen och de närstående känna sig som subjekt och i ett
partnerskap samt vara medvetna om att de finns i sociala system som påverkar dem.
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• Insatser för a� stärka hälsa och förebygga ohälsa
• En personcentrerad vård med speciﬁkt fokus på utsa�a och sårbara grupper i vårt
samhälle
• En pa�entsäker och resurseﬀek�v vård över organisa�onsgränserna
• Utveckling av nya och innova�va lösningar, inklusive E-hälsa
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