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Sammanfattning 

Ett efterlevandesamtal mellan de anhöriga och distriktssköterskan en tid efter 

dödsfallet kan hjälpa familjen att få ett avslut och många anhöriga önskar att få tala 

om sin sorg efter sin bortgångna närstående. Enligt WHO:s definition är samtalsstöd 

och praktiskt stöd en nödvändighet och en viktig del av den palliativa vården. Ruland 

och Moores teori Peaceful End-of-Life Theory skriver att en viktig del i teorin är att 

uppmärksamma anhörigas mående, till exempel symtom på sorg och oro samt besvara 

deras frågor. Syftet med studien var att beskriva om geografisk plats, dödsplats, 

diagnos och ålder påverkar erbjudandet från hälso-sjukvården om efterlevnadssamtal 

till anhöriga inom palliativ vård. Metod: Kvantitativ retrospektiv metod har valts för 

att kunna undersöka bakåt i tiden hur efterlevandesamtal har erbjudits, kvantitativ 

metod valdes för att det insamlade materialet skulle kunna analyseras. Data samlades 

in via Svenska Palliativregistret. Resultat: Några av de mindre kommunerna var oftast 

bättre på att erbjuda efterlevandesamtal än större kommuner. Den diagnos som gav 

flest erbjudna efterlevandesamtal var cancerdiagnos oavsett ålder. Störst möjlighet för 

närstående att erbjudas efterlevandesamtal har de där den avlidne var mellan 0-4 år, 

vårdades för cancersjukdom och bodde i en liten kommun med tillgång till 

specialiserad palliativ vård. Det behövs mer forskning om efterlevandesamtal och 

genom en kvalitativ intervjustudie av distriktssköterskor finns möjligheten att fånga 

upp deras uppfattning om vad som påverkar att efterlevandesamtal inte erbjuds till 

alla närstående.
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Abstract 

Contact with the next of kin to a deceased person by a Nurse, may help the grieving family to 

gain closure as many family members feel a need to express their emotional grief. According 

to the WHOs definition of Palliative care supportive conversation and practical support is a 

necessity and an important part of the palliative care.  Ruland and Moores Peaceful End-of-

Life Theory has been used as a theory and an important part is to pay attention to how the 

relatives are feeling, for example symptoms of grief and anxiety and to answer their 

questions. The purpose of the study was to describe if geographical location, place of death, 

medical diagnosis and age affect if bereavement support is offered by the Health care to the 

next of kin within palliative care. Method: Retrospective time line to discover and examine 

how conversational support was offered. A quantitive method was chosen to enable the data 

to be analyzed statistically. To collect data the Swedish Palliative Register where used. 

Results: Larger numbers of the smaller municipalities proved to be better at offering 

conversational support in comparison to larger municipalities. Most offers for conversational 

support was in the case of cancer diagnosis, regardless of age. Families that lived in small 

municipalities where the patient was being treated for cancer 0-4 years with access to 

specialized palliative care proved to hold the greatest possibility of conversational support. 

Implication: There is a continuing need for further research in bereavement support and with 

a qualitative interview study of district nurses there is an ability to capture the factors that 

affect when bereavement support is not offered to all relatives.
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Inledning 

 

En personlig kontakt mellan de anhöriga och distriktssköterskan en tid efter dödsfallet kan 

hjälpa familjen att få ett avslut (Collins et al., 2009), och många anhöriga önskar att få tala om 

sin sorg efter sin bortgångna närstående (Kaunonen, Tarkka, Laippala och Paunonen-Ilmonen, 

2000). 

Ofta sker efterlevandesamtalet i patientens hem, på avdelningen där den sjuke vårdats eller 

via ett telefonsamtal. Vanligast är att distriktssköterskor utför dessa samtal. Samtalet ger 

personalen möjlighet att upptäcka om den anhöriga har ett vidare behov av att få stöd 

(Milberg, Olsson, Jakobsson, Olsson, & Friedrichsen, 2008). Studier visar att det finns ett 

behov av efterlevandesamtal (Kaunonen etal, 2000; Milberg etal, 2008). I Svenska 

Palliativregistret registreras om anhöriga har erbjudits efterlevandesamtal. Under perioden 

2013-04-01-2014-06-31 erbjöds 59,2 % av de anhöriga ett efterlevandesamtal (Svenska 

Palliativregistret, 2015) i hela Sverige. 

 

Drygt 90000 personer avled i Sverige år 2013 (Socialstyrelsen, 2014) och ungefär 80 procent 

(Socialdepartementet, 2001) av dessa kan ha varit i behov av palliativ vård och därmed kan 

även dess anhöriga behövt stöd och samtal. Palliativ vård enligt World Health Organization 

definition, (WHO, 2002) innebär att döden inte ska påskyndas eller livet förkortas, 

livskvaliteten hos den drabbade ska främjas, och även familjens behov ska tillgodoses. 

Vården ska bestå av ett teamarbete för att kunna tillgodose alla behov hos närstående och den 

sjuke. Distriktssköterskor har en stor betydelse i den palliativa vården som ges i hemmet och 

många gånger vårdar distriktssköterskan patienten i dennes hem under en lång tid och får 

därför en nära kontakt med både patient och de anhöriga (Griffiths, Ewing, Rogers, Barclay, 

Martin, McCabe & Todd, 2007). Ett stöd som distriktssköterskan kan ge är efterlevandesamtal 

och det är ett sätt att upptäcka hur de anhöriga hanterar sin sorg (Birtwistle, Payne, Smith & 

Kendrick, 2002). Palliativ vård innebär inte bara att vårda den döende, teamet ska även efter 

dödsfallet ge stöd åt anhöriga i den form som de bedöms vara i behov av (Socialstyrelsen, 

2013).  

 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Palliativ vård kan delas in i två faser, tidig palliativ fas och palliativ vård i livets slutskede. 

Den tidiga fasen kan vara i flera år och inkludera lindring av patientens fysiska symtom samt 

tillgodose patientens och anhörigas sociala, psykiska och existentiella behov (Glimelius, 

2008). Den palliativa vården i livets slutskede inkluderar dessutom anhörigas behov av samtal 

(Müller-Busch, 2010). Palliativ vård består av fyra hörnstenar; samarbete, 

kommunikation/relation, symtomkontroll och stöd till anhöriga (SOU 2001:6; WHO, 2002). 
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Widell, (2003) skriver att hörnstenen samarbete innebär att flera yrkesgrupper samarbetar 

med varandra, t.ex. distriktssköterskor, läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter samt 

kuratorer.  

 

Kommunikation/relation innebär att det bör finnas en god relation och kommunikation mellan 

yrkesgrupperna men även till patienten och de anhöriga. Symtomkontroll innebär att patienten 

ska få god symtomlindring. Detta ska ske med hänsyn till patientens självbestämmande och 

integritet. Det är även viktigt att personalen inte glömmer bort patientens och de anhörigas 

psykiska, fysiska, sociala samt existentiella behov. Den sista av de fyra hörnstenarna är stöd 

till anhöriga. De anhöriga bör erbjudas att vara delaktiga i vården och få stöd under 

sjukdomstiden samt efter dödsfallet, (Widell, 2003). 

 

Socialstyrelsen (2015) definierar vårdtillfälle som en in- och utskrivning inom ett medicinskt 

verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande). Under de senaste åren har vårdtillfällena 

och den palliativa vården i hemmet ökat i flera länder och allt fler patienter med svåra 

sjukdomar vårdas hemma målet är att få till en god palliativ vård i hemmet, (Law, 2009). För 

att kunna vårdas hemma finns det några faktorer som behöver uppfyllas, patientens fysiska 

symtom måste kunna behandlas i hemmet, patienten vill vårdas hemma och att det finns 

anhöriga som vill vårda den närstående samt att det finns ett palliativt team att tillgå och som 

ansvarar för den palliativa vården (Stajduhar & Davies, 2005). Målet är att ge anhöriga och 

patienten en god livskvalitet trots sjukdom (Müller-Busch, 2010, Skog & Grafström, 2013) 

och stödet ska fortsätta även efter det att patienten avlidit om behovet finns då anhöriga 

numera är en naturlig del av den palliativa vården (Sepúlveda et.al, 2002).  

 

Förutom att palliativ vård delas in i två olika faser bedrivs den i egenskap av allmän palliativ 

vård och specialiserad palliativ vård (Müller-Busch, 2010). Både allmän palliativ vård och 

specialiserad palliativ vård ska vårda och arbeta med patientens och de anhörigas behov samt 

stödja personalen som vårdar i hemmet (Beck-Friis & Österberg, 2008). Allmän palliativ 

hemsjukvård består av hemsjukvård, korttidsplats och särskilt boende. Hemsjukvård innebär 

vård i patientens eget hem och ges till patienter som betraktas ha ett långvarigt behov av vård 

(Socialstyrelsens termbank, 2014). En form av specialiserad palliativ slutenvård är ett 

palliativt rådgivningsteam som utgår från en sjukhusavdelning. Hospice är en form av 

palliativ slutenvård (Beck-Friis & Österberg, 2008). Specialiserad palliativ vård, tidigare 

avancerad hemsjukvård ges till patienter som kräver specialistkunskaper (Socialstyrelsens 

termbank, 2014). Organisationen för dessa enheter kan variera, det kan vara ett team som 

vårdar patienten i hemmet, på sjukhus, eller ett palliativt rådgivningsteam. Gemensamt är att 

teamet består av flera olika professioner (Beck-Friis & Österberg, 2008). 

Distriktssköterskan inom öppenvård får en allt viktigare roll i vårdandet av döende patienter i 

hemmet (Law, 2009), det kan innebära att se till patientens och anhörigas psykiska, fysiska, 

sociala samt existentiella behov (Widell, 2003) samt att även hjälpa patienten och anhöriga att 

se möjligheter trots sjukdom (Beck-Friis & Österberg, 2008). Det finns internationella studier 
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som visar att omvårdnad i hemmet omfattar fysisk vård samt socialt och känslomässigt stöd 

och att distriktssköterskan har en viktig del i denna omvårdnad (Law, 2009). 

 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar för den palliativa vården 

Socialtjänsten (2013) skriver en förutsättning för att ge en god palliativ vård oavsett vårdform 

innebär att kommunen, landstinget och socialtjänsten behöver ha ett bra och utökat samarbete. 

Idag är den palliativa vården i livets slut inte jämlik så som det är tänkt. Socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården behöver koordinera sina insatser så att omsorgen och vården till 

patienten och de anhöriga blir jämställd och av så god kvalitet som möjligt (Socialstyrelsen, 

2013). Ett nära samarbete mellan landstinget och kommunen speciellt när det berör den 

palliativa vården, är avgörande för att patienten och anhöriga ska få god vård oavsett 

huvudmannaskap (Socialstyrelsen, 2013).  

 

När det gäller kommunens och landstingens ansvar av den palliativa vården så har det 

förändrats genom tiderna. Från början var det främst cancerpatienter i livets slut som erhöll 

palliativ vård, men begreppet har vidgats och idag omfattar den palliativa vård alla som har 

behov av palliativ vård oberoende av diagnos (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2015). 

Beslutsfattare och myndigheter har från mitten av 1990-talet haft som målsättning att 

prioritera vården i livets slut (ibid) och efter den offentliga utredningen SoU – Vårdens svåra 

val 1995:5, blev detta ett underlag för hur sedan kommun och landsting planerar vården inom 

sin region. 1997 tillsatte staten en utredning vars var att hitta samarbetsformer för landstingen 

och kommunerna så de samarbetar för att det i hela landet ska erbjudas en rättvis och lika 

palliativ vård samt belysa utbildnings- och forskningsbehovet. (Nationella Rådet för Palliativ 

Vård, 2015). Slutbetänkandet på denna utredning kom 2011”Döden angår oss alla – värdig 

vård vid livets slut” SoU 2001:6. 

 

Enligt Hälso- och Sjukvårds Lagen (1982) ska varje kommun erbjuda god hälso- och sjukvård 

inklusive palliativ vård till dem som har sitt hem i olika former av särskilda boenden som 

avses i Socialtjänstlagen men även till dem som bor i eget boende. Kommunens ansvar består 

inte av sådan hälso- och sjukvård som tillhandahålls av läkare. Däremot ska landstingen 

avsätta de läkarresurser som behövs till kommunen så att kommunen kan ge god hälso- och 

sjukvård inklusive palliativ vård. Den som ansvarar för att en verksamhet fungerar inom 

hälso- och sjukvården till exempel palliativ vård är den ansvarige en verksamhetschef som fått 

sitt uppdrag och som representerar sin vårdgivare (Hälso- och Sjukvårds Lagen, 1982). 

Även inom den kommunala hälso- och sjukvården finns verksamhetschefer och det ska även 

finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) (Hälso- och Sjukvårds Lagen, 1982). En 

MAS har till exempel ansvar för att det finns rutiner och riktlinjer för hur distriktssköterskor 

och annan vårdpersonal arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och att det tillexempel 
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finns goda rutiner för hur den palliativa vården ska vara eller när kontakt med läkare behövs 

tas när en patient behöver det (Hälso- och Sjukvårds Lagen, 1982). 

 

Under de senaste decennierna har hemsjukvården utvecklats med fler korttidsplatser, 

trygghetslarm och rustats för att kunna vårda sjukare människor som tidigare fick vårdas på 

sjukhus (Beck-Friis & Österberg, 2008). När en patient är i behov av palliativ vård och 

behöver hjälp både från kommunen och landstinget är det viktigt att upprätta en individuell 

plan där det ska framgå vem som ansvarar för vad, och vilken hjälp patienten är i behov av 

(Hälso- och Sjukvårds Lagen, 1982; Socialtjänstlagen, 2001) samt att även de anhöriga ges 

möjlighet att delta i planeringen och vården samt får stöd (Hälso- och Sjukvårds Lagen, 1982; 

Socialtjänstlagen, 2001; Spùlveda et.al, 2002; Thomas, Trauer, Remedios, & Clarke, 2014; 

Johansson, 2012; Strang, 2012;). Här har distriktssköterskan en viktig roll som samordnare 

mellan kommunen och landstinget. 

  

 

Distriktssköterskans ansvar inom palliativ vård 

Distriktssköterskor har en stor betydelse i den palliativa vården som ges i hemmet (Griffiths et 

al, 2007). Många gånger vårdar distriktssköterskan patienten i dennes hem under en lång tid 

och utvecklar därför en mycket nära kontakt med både patienten och de anhöriga (Griffiths et 

al, 2007; Chang, Bidewell, Hancock, Johnson & Easterbrook, 2012).  Distriktssköterskan ska 

ha en helhetssyn och se patienten och anhörigas fysiska, psykiska och andliga behov 

(Griffiths et al, 2007) samt koordinera vården mellan kommun och landstinget. Den palliativa 

vården är ett prioriterat område och distriktssköterskan möter dessa palliativa patienter på 

vårdcentralen, i hemsjukvården och på särskilt boende samt inom specialiserad palliativ 

hemsjukvård. I detta arbete är det viktigt att distriktssköterskan även uppmärksammar de 

närstående för att se om de är i behov av någon form av stöd (Birtwistle, Payne, Smith & 

Kendrick, 2002).  

 

I samband med den palliativa vården blir distriktssköterskan en viktig person för de anhöriga 

och efter dödsfallet en person att samtala med och få stöd av (Chang, Bidewell, Hancock, 

Johnson & Easterbrook, 2012). Ett stöd som distriktssköterskan kan ge är efterlevandesamtal 

och det är ett sätt att upptäcka hur de anhöriga hanterar sin sorg (Birtwistle et al, 2002). Efter 

en patientens död, kan anhöriga kämpa med intensivt lidande som har att göra med känslor av 

förlust, ensamhet, ilska, skuld och tvivel om huruvida de hade gjort tillräckligt för patienten. 

Därför är det viktigt att vårdpersonalen följer upp hur den anhöriga mår, vilket oftast är 

distriktssköterskan (Millberg et al., 2008) och forskning tyder på att efterlevandesamtal är 

betydelsefulla för de anhöriga (Kaunonen et al, 2000). 
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Stöd till anhöriga 

Enligt socialstyrelsen (2014) så är definitionen på anhörig en person inom familjen eller bland 

de närmaste släktingarna som stödjer eller vårdar en närstående i hemmet och en närstående 

är den som tar emot vård, omsorg och stöd (Socialstyrelsen, 2009). Stöd innebär även olika 

former av insatser som ska göra det lättare för den anhöriga och dennes situation i vårdandet 

av sin närstående. När anhöriga tar hand om sin närstående behöver de ofta stöd från 

samhället, vilket innebär att samhället ska underlätta för dem som vårdar. Det inkluderar både 

fysiskt, psykiskt och socialt stöd samt emotionellt stöd. Syftet med detta stöd är att förhindra 

ohälsa hos anhöriga samt stärka deras förmåga att hantera det som är svårt under vårdtiden 

och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Enligt WHO:s (2002) definition är samtalsstöd och praktiskt stöd en nödvändighet och en 

viktig del av den palliativa vården. Strang (2012) skriver att en orsak till detta är att om de 

anhöriga får stöd och känner sig trygga kan de i sin tur hjälpa och stödja den sjuke och 

förhindra egen ohälsa. En annan anledning att ge stöd till de anhöriga är att svår sjukdom kan 

upplevas traumatiskt av dem eller det kan vara en psykisk påfrestning att vårda den sjuka och 

det finns risk för att de anhöriga sliter ut sig både psykiskt och fysiskt (Thomas, Trauer, 

Remedios, & Clarke, 2014; Strang, 2012). Det är viktigt att upptäcka de anhöriga som riskerar 

att drabbas av en långvarig sorg (Thomas, Trauer, Remedios, & Clarke, 2014). Hur sorgen 

upplevs av den anhöriga kan bero på hur relationen till den avlidna har varit, hur den sjuka 

avled och vilket stöd den anhöriga hade omkring sig (Hyrkäs, Kaunonen, & Paunonen, 1997). 

Tidigare studier visar att det finns risk för att anhöriga kan utveckla ohälsa (Rhondali et al., 

2014;Thomas, Trauer, Remedios, & Clarke, 2014) såsom stress, oro, ångest och 

sömnstörningar (Rhondali et al., 2014). Även Spùlveda et.al, (2002) skriver att det är viktigt 

att erbjuda anhöriga stöd under sjukdomstiden och även efter det den sjuke avlidit. Därför är 

det viktigt att vårdpersonalen kan ge stöd åt de anhöriga (Strang, 2012) och försöker upptäcka 

vilka behov den anhöriga har. Både då det gäller känslomässigt stöd och praktiskt stöd en tid 

efter dödsfallet genom att erbjuda ett efterlevandesamtal som de anhöriga kan vara i behov av 

(Eriksson, Arve & Lauri, 2006; Strang, 2012). 

 

Johansson (2012) skriver att det finns olika sorters stöd som anhöriga kan få, socialt stöd som 

innebär avlösning och det betyder att den anhöriga får möjlighet att från några timmar till 

någon vecka beroende på vilken typ av avlösning det är få lite vila från sitt uppdrag att vårda 

och ta hand om sin sjuka närstående. En annan form av socialt stöd är ekonomisk hjälp vilket 

innebär att den anhöriga kan få hemsjukvårdsbidrag eller närståendepenning. Dessa stöd 

beslutar kommunen och försäkringskassan om (Johansson, 2012). 

Emotionellt stöd, beskrivs som olika omvårdnadsinsatser vars syfte är att hjälpa familjen att 

hantera de känslor som uppstår i förhållande till en förändrad livssituation och därmed klara 

sin vardag (Norell Pejner, Zigert & Kihlgren, 2012). Enligt Johansson, (2012), innebär 

emotionellt stöd för familjen även att stödet är personligt och det är främst olika 

anhöriggrupper som inkluderas i detta stöd. I dessa grupper ges möjlighet för den anhöriga att 
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få träffa andra anhöriga och samtala om sådant som kan kännas svårt. Den anhöriga kan även 

erbjudas individuell kontakt för samtal med kurator, distriktssköterska eller annat som kan 

vara till hjälp. Det är även viktigt att ha regelbundna, gemensamma träffar för att utvärdera de 

stödinsatser som den anhöriga får för att se om det är något som behöver justeras, (Johansson, 

2012). Under de sista åren har frivilligorganisationernas roll att ge stöd till anhöriga blivit allt 

viktigare. Exempel på insatser som organisationerna gav var föreläsningar för anhöriga, 

stödgrupper, särskilda utbildningar, väntjänst, träffpunkter eller dagcentraler. Andra 

verksamheter som frivilligorganisationerna ger är samtal och handledning samt 

fritidsverksamheter till de anhöriga (Socialtjänstlagen, 2009). 

 

 

Efterlevandesamtal 

En form av emotionellt stöd är efterlevandesamtal. Efterlevandesamtal kan efter en 

närståendes bortgång påverka den anhöriga positivt och en kontakt med personalen som 

vårdat den avlidne upplevs ofta av anhöriga som ett tecken på omtanke. Familjen får en 

möjlighet att tala med någon som lyssnar på dem, och som kan hjälpa dem i deras sorg 

(Kaunonen et al., 2000) En studie utförd av Kaunonen et al., (2000) visar att en stor del av de 

tillfrågade anhöriga upplever att distriktssköterskans efterlevandesamtal efter patientens död 

påverkade dem positivt. Det som anhöriga ansåg vara mest positivt var möjligheten att få 

prata med någon om den avlidna, men även ha möjlighet att ställa frågor om den sista tiden 

den avlidna var i livet, och de ville också prata om sin egen sorg (Kaunonen et al., 2000). Vid 

efterlevandesamtal kan anhöriga få möjlighet att samtala om den avlidne och om hur familjen 

har det efter dödsfallet samt hur begravningen var (Chang, Bidewell, Hancock, Johnson & 

Easterbrook, 2012). 

 

En kontakt mellan de anhöriga och distriktssköterskan en tid efter dödsfallet kan hjälpa 

familjen att få ett avslut på den ibland nära och långvariga kontakt som funnits dem emellan 

(Collins-Tracey et al., 2009). I en studie av Milberg et al. (2008) framkom att ungefär hälften 

av de anhöriga upplevde ett behov av efterlevandesamtal. I Chang, Bidewell, Hancock, 

Johnson & Easterbrook, 2012 studie framkom att nästan samtliga distriktssköterskor som 

tillfrågades ansåg att efterlevandesamtal är mycket viktigt och att det ger en helhetssyn där 

även anhöriga inkluderas och ses som en del av den palliativa vården (Chang, Bidewell, 

Hancock, Johnson & Easterbrook, 2012). Distriktssköterskan utvecklar ofta en nära relation 

till både patient och anhöriga och efterlevandesamtalet kan ses som en förlängning av den 

palliativa vårdens som getts (Chang, Bidewell, Hancock, Johnson & Easterbrook, 2012). 

För att efterlevandesamtalet ska bli ett bra samtal krävs att distriktssköterskan har kunskap om 

hur ett sådant samtal utförs. Tidpunkten påverkar även hur anhörigas upplevelse av det 

(Chang, Bidewell, Hancock, Johnson & Easterbrook, 2012). 

I Kaunonen et al., (2000) studie togs kontakten med anhöriga via telefon, 70 personer ringdes 

och av dessa ansåg 98 % att det var positivt med denna kontakt. Utifrån denna studie drogs 
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slutsatsen att det finns ett behov av någon form av efterlevandesamtal. Det framkom även att 

det är mycket viktigt att distriktssköterskorna genomför efterlevandesamtalet om de lovat 

anhöriga en kontakt. Enligt Milberg et al., (2008) upplever anhöriga att två till sex veckor 

efter dödsfallet är en bra tidpunkt för efterlevandesamtal. 

 

 

Teoretisk ram 

Ruland och Moores teori Peaceful End-of-Life Theory har använts som teoretisk ram, då 

denna teori även fokuserar på patientens anhöriga och vikten av att de ska få vara delaktiga 

och närvarande i vårdandet av sin närstående i livets slut. (Ruland & Moore, 1998). Teorin är 

en middle-range teori vilket innebär att den är specifikt riktad mot ett område (Polit & Beck, 

2012), i detta fall både symtomlindring av patienten och till att inkludera och uppmärksamma 

anhöriga i den svåra situation då en närstående är döende. Teorin utvecklades av en grupp 

sjuksköterskor som vårdade svårt sjuka patienter i livets slutskede, då man såg att det fanns 

brist på riktlinjer för palliativ vård, då främst gällande anhöriga (Ruland & Moore, 1998). En 

viktig del i teorin är att uppmärksamma anhörigas mående, till exempel symtom på sorg och 

oro samt besvara deras frågor. Sjuksköterskan ska arbeta för att minska risken för 

komplikationer hos patienten vilket ger ett ökat välbefinnande hos både patient och anhöriga. 

Det är viktigt att anhöriga är delaktig i vården kring sin närstående och ges den information 

som behövs. Det är även viktigt att de får möjlighet till att ställa frågor kring vård och 

behandling samt får vara med när beslut fattas angående patientens vård. Patienten liksom 

anhöriga ska behandlas på ett respektfullt och värdigt sätt, och få känna att sjuksköterskan är 

närvarande vid besöken. Detta kommer att leda till att patienten kan avsluta sitt liv på ett 

fridfullt sätt och att anhöriga får möjlighet till att få ett bra avslut (Higgins & Hansen, 2006). 

 

 

Problemformulering 

Ungefär hälften av anhöriga uppges ha ett behov av efterlevandesamtal. Genom 

efterlevandesamtalet får den anhöriga en möjlighet att tala med någon som lyssnar på dem, 

och som kan hjälpa dem i deras sorg. Det saknas dock kunskap om det finns faktorer som styr 

huruvida ett efterlevandesamtal erbjuds eller inte. 

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva om faktorerna geografisk plats, dödsplats, diagnos och 

ålder påverkar om efterlevandesamtal erbjuds från hälso-sjukvården till anhöriga inom 

palliativ vård. 
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Metod 

Design 

Undersökningen genomfördes som en kvantitativ retrospektiv registerstudie som gav 

möjligheten att analysera utförda handlingar, det vill säga om efterlevandesamtal har 

erbjudits. Den retrospektiva studien innebär att det går att undersöka bakåt i tiden (Pollit & 

Beck, 2012; Ejlertsson, 2012). 

 

 

Svenska Palliativregistret 

Svenska Palliativregistret (2015) är ett öppet register utan personuppgifter som innehåller 

uppgifter om: Symtom på smärta, rosslighet, illamående, ångest, andnöd och förvirring, 

trycksår, munhälsa, behov av läkemedel mot smärta illamående, ångest, rosslighet, valfrihet 

av dödsplats, närvarande vid dödsplats och erbjudande av efterlevandesamtal, dokumenterad 

läkarinformation till anhöriga, dokumenterad läkarinformation till patienten, smärtskattning 

sista levnadsveckan med validerat instrument, dropp/sondtillförsel sista levnadsdygnet, förlust 

av förmåga att uttrycka sin vilja, delta i beslut, övrig symtomskattning och förekomst av stark 

smärta. 

 

Svenska Palliativregistret innehåller även kategorierna dödsplats, ålder, kön, geografisk plats 

och diagnos. Registret är ett kvalitetsregister som startades 2005, där målet är att samla in 

uppgifter för att kunna upptäcka brister i den palliativa vården och därmed kunna göra en 

förbättring av den palliativa vård som ges idag (Svenska Palliativregistret, 2015).  Ett dödsfall 

ska registreras av den enhet där patienten vårdades vid dödsfallet och i Svenska 

Palliativregistret framkommer följande vårdplatser: särskilt boende, korttidsplats, sjukhus, 

specialiserad palliativ slutenvård, specialiserad palliativ hemsjukvård samt allmän palliativ 

hemsjukvård (Svenska Palliativregistret, 2015). 

 

 

Urval 

Som inklusionskriterier valdes följande parametrar: åldersgrupp, diagnos, kön, dödsplats samt 

geografisk plats.  Åldersgruppens indelning var: 0-4, 5-14, 15-24, 25-44, 45-64, 65-74, 74-84 

samt 85 + och diagnosernas indelning var: cancer, hjärtsjukdom, lungsjukdom, demens, 

stroke, annan neurologisksjukdom, infektion, diabetes, fraktur, multipel och övrigt. 

Dödsplatserna indelning var: särskilt boende, korttidsplats, sjukhus, specialiserad palliativ 

sjukvårds avdelning, specialiserad palliativ hemsjukvård, allmän palliativ hemsjukvård samt 

övrigt. De geografiska urvals parametrar var: Sverige, län samt kommun.  
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Alla åldersgrupper, alla diagnoser och alla dödsplatser inkluderades i denna studie. Vad gäller 

geografiskplats inkluderades hela Sverige samt 20 kommuner. Kommunurvalet gjordes 

utifrån ett flerstegsklusterval (Polit & Beck, 2012), där det första steget var att dela in 

Sveriges 291 kommuner i fyra lika stora grupper utifrån kommunens invånarantal (störst till 

minst). Grupp ett innehöll stora kommuner, grupp två mellanstora kommuner, grupp 3 

mellansmå kommuner och grupp fyra var den kommungrupp med minst kommuninvånare 

som fick en extra kommun (tabell 1). 

Exklusionskriterierna var manligt och kvinnligt kön.  

 

 

Grupp ett stora 

kommuner 

Grupp två mellan stora 

kommuner 

Grupp 3 mellan små 

kommuner 

Grupp 4 små 

kommuner 

Stockholm Bollnäs Leksand Gnosjö 

Göteborg Höganäs Hörby Vingåker 

Malmö Kramfors Krokom Kungsör 

Umeå Tranås Strömstad Vilhelmina 

Piteå Kalix Borgholm Arvidsjaur 

Tabell 1. Fördelning av kommuner i grupperna 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i Svenska Palliativregistret ett år bakåt i tiden mellan perioden 2014-

04-01 - 2015-05-31. Provsökningar gjordes för att se om registret kunde ge svar på syftet. 

Provsökningarna visade att det var möjligt att få ut den information från Svenska 

Palliativregistret som behövdes för att genomföra denna studie. När sökningarna i Svenska 

Palliativregistret utfördes markerades samtliga parametrarna geografisk plats, dödsplats, ålder 

och diagnos så att sökningarna skulle vara enhetliga. Sökningarna i Sverige och i de 20 

slumpmässigt utvalda kommunerna gjordes exakt lika för att se om det fanns några skillnader 

beroende på var i landet registreringen gjordes.  Sökningarna utfördes i fyra steg.  

 

Första steget undersökte den geografiska platsen, samtliga dödsplatser, åldrar och diagnoser 

tillsammans.  

Andra steget var på geografisk plats, samtliga dödsplatser och åldrar tillsammans och här 

utfördes separata sökningar för varje diagnos (en för cancer, därefter hjärtdiagnos, 

lungsjukdom osv).  
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Tredje steget undersökte geografisk plats, samtliga dödsplatser, varje åldersgrupp för sig (en 

sökning för varje åldersgrupp, alltså en sökning för 0-4 år, därefter en sökning på 5-14 år osv) 

och alla diagnoser tillsammans. 

 

I det fjärde och sista steget undersöktes geografisk plats, samtliga dödsplatser och varje 

åldersgrupp för sig (0-4 år, 5-14 år osv) samt varje diagnos för sig (cancer, därefter 

hjärtsjukdom osv).  

 

Datainsamlingen från Svenska palliativregistret i de utvalda kommunerna varierar med ett 

bortfall på mellan 18 % upp till 48 % (Palliativregistret, 2015) och rikssnittet för Sverige på 

oregistrerade dödsfall är drygt 30 %. 

 

 

Databearbetning 

Databearbetningen gjordes genom beskrivande statistik och utfördes i Excel genom att titta på 

procentsatserna i förhållandet till de totala antalen vårdtillfällen. Resultatet gav svar på om ett 

efterlevandesamtal gavs och i vilken utsträckning dessa samtal gavs i respektive kommun. 

Den beskrivande statistiken gjordes direkt i Svenska Palliativregistret, beräkningen av 

procentsatserna gjordes med hjälp av dataprogrammet Excel. Medelvärdet utgick från 

riksgenomsnittet som Sverige hade. För att få en lättare överblick av alla procentsatser 

färgmarkerades dessa siffror. Värden under riksgenomsnittet markerades i en färg och värden 

över rikssnittet i en annan färg för att få materialet överskådligt. Genom att göra dessa 

färgkodningar blev det lättare att undersöka de fyra stegen och se vilka faktorer som hade 

betydelse för om ett efterlevande samtal gavs eller inte. Resultatet beskrivs utifrån geografisk 

plats, dödsplats, diagnos och ålder.  

 

 

Etiska överväganden 

De fyra huvudkraven vid forskning; information, samtycke, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav kommer att följas enligt Helsingforsdeklarationen (1964) och Northern Nurses´ 

Federation, (2003). Då studien var en registersökning i ett öppet kvalitetsregister, Svenska 

Palliativregistret, utan några personuppgifter var det inte möjligt att ge information till 

studiens deltagare. Information bör ha erbjudits till patienten vid inskrivning på den vårdande 

enheten angående registrering i kvalitetsregister. Deltagarna i denna studie var avlidna 

personer som erbjudit sitt samtycke till att registreras i kvalitetsregister. Därmed får det antas 

att dessa personer också samtycker till att deras sista tid i livet utvärderas i denna studie, 

utifrån syftet, då det var avsett för att utveckla kvaliteten på den palliativa vården. Det var 

distriktssköterskor som registrerade uppgifterna i Svenska Palliativregistret, inte heller här var 

det möjligt att spåra vem som hade registrerat vad. Det gick inte heller göra sökningarna på en 
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viss enhet i en vald kommun och därmed koppla uppgifterna till en viss distriktssköterska. 

Svenska Palliativregistret innehåller inga personuppgifter och det var inte möjligt att koppla 

en händelse eller ett svar till en viss patient. Sökningarna gjordes online i Svenska 

Palliativregistret och det material som samlades in sparades i olika Excelfiler i gemensamma 

dokument. Det insamlade materialet förvarades så inga utomstående hade tillgång till det och 

efter godkännande kommer materialet att förstöras enligt gällande regler på Högskolan i 

Halmstad.  

 

 

Resultat 

Resultatet kommer presenteras utifrån de faktorer som undersöktes: geografisk plats, 

dödsplats, diagnos och ålder. 

 

 

Geografisk plats 

Rikssnittet i att erbjuda efterlevandesamtal till anhöriga 140401–150531 var 61,7 % enligt 

Svenska palliativregistret. Gnosjö befann sig långt över detta rikssnitt med sina 92 %. Piteå 

och Borgholm och Umeå befann sig även de över rikssnittet på att ge efterlevandesamtal. Den 

kommun som hade allra lägst resultat på att ge efterlevandesamtal var Höganäs kommun, följt 

av Vilhelmina, Kungsör och Hörby samt Malmö kommuner. Kommunerna däremellan låg på 

ungefär samma resultat på att ge efterlevande samtal.  

 

I Götaland var det Gnosjö och Borgholm de enda kommuner som hade resultat gällande 

efterlevandesamtal som låg högt över rikssnittet. Höganäs hade ett resultat på 33,5 %, och de 

övriga kommunerna befann sig precis under rikssnittet. 

 

I Svealand var det Vingåker som hade procentuellt flest erbjudna efterlevandesamtal med 76,1 

%. Övriga kommuner i Svealand låg strax under rikssnittet respektive strax över rikssnittet i 

att ge efterlevande samtal. Av Norrlands kommuner var det två stycken som hade ett resultat 

överstigande rikssnittet. Hälften av de övriga kommunerna hade ett resultat på strax under 

rikssnittet respektive långt under rikssnittet, se figuren 1. 
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Figur 1. Fördelning efterlevandesamtal i kommunerna 

 

Götaland hade ett sammantaget resultat på 61,6 % erbjudna efterlevandesamtal, och var 

därmed den regionen med högst resultat. Svealand erbjöd 60,5 % och Norrland 55,9 % (Figur 

1). Bland de stora kommunerna ingick Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Piteå. De 

båda kommunerna från Norrland hade ett resultat långt över rikssnittet på att erbjuda 

efterlevandesamtal, Stockholm låg precis över rikssnittet, medan Malmö och Göteborg låg 

strax under genomsnittet på att erbjuda efterlevandesamtal. Höganäs kommun hade i samtliga 

åldrar och alla diagnoser ett rikssnitt långt under rikssnittet på att erbjuda efterlevandesamtal 

medan Gnosjö låg långt över rikssnittet i alla åldrar och diagnoser. Även Piteå och Borgholm 

och Umeå befann sig även de över rikssnittet i samtliga åldrar och diagnoser, men med något 

undantag. 

 

Den kommun som hade flest vårdtillfällen och var störst av de undersökta kommunerna var 

Stockholms kommun med 3711 vårdtillfällen och 2416 efterlevandesamtal d.v.s. 65,1% av de 

anhöriga erbjöds efterlevandesamtal. Den kommun som hade minst vårdtillfällen var 

Vilhelmina kommun med 35 vårdtillfällen och 13 efterlevandesamtal detta betydde att 37,1% 

av de anhöriga erbjöds efterlevandesamtal. Gnosjö var den kommun som var näst minst i 

undersökningen och hade flest efterlevandesamtal av de undersökta kommunerna med 50 

vårdtillfällen och 46 efterlevandesamtal vilket innebar att 92 % av de anhöriga erbjöds 

efterlevandesamtal. Överlag var det inte de stora kommunerna som hade högst resultat. Av de 

större kommunerna så erbjöd Stockholm, Göteborg och Malmö kommuner färre 

efterlevandesamtal sett till antalet vårdtillfällen. Flera av de mindre undersökta kommunerna 

erbjuder fler efterlevandesamtal relaterat till antalet (r/t) vårdtillfällen. 
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Dödsplats 

Andelen erbjudna efterlevandesamtal på de olika dödsplatserna skiljer sig och var högre inom 

den specialiserad palliativa vården i Sverige. Det var så även i de undersökta kommunerna. 

Den dödsplats som erbjöd flest efterlevandesamtal var inom den specialiserade palliativa 

vården. Andelen erbjudna efterlevandesamtal minskade beroende på vilken dödsplatsen var 

och sjukhus var den dödsplats som gav minst efterlevandesamtal (Figur 2).  

 

Figur 2. Efterlevandesamtal på de olika dödsplatserna i Sverige i procent. Spec pall SV står för Specialiserad 

palliativ slutenvård, Spec pall HSV står för Specialiserad palliativ hemsjukvård. 

 

Andelen erbjudna efterlevandesamtal minskade beroende på vilken dödsplatsen var och 

sjukhus var den dödsplats som gav minst efterlevandesamtal (Figur 2). 

 

Specialiserad palliativ slutenvård hade ett resultat i hela Sverige på 93,8 % erbjudna 

efterlevandesamtal. Tolv av de undersökta kommunerna hade ett högre resultat, två 

kommuner låg under rikssnittet på erbjudna efterlevandesamtal. Den specialiserade palliativa 

hemsjukvården hade 93,3 % i rikssnitt på erbjudna efterlevandesamtal och tio av de 

undersökta kommunerna hade ett högre resultat. Inom hemsjukvården var rikssnittet 72,6 % 

och av de undersökta kommunerna befann sig sju kommuner över detta rikssnitt. Dödsplatsen 

övrigt hade ett rikssnitt på 72,9 % erbjudna efterlevandesamtal och av de undersökta 

kommunerna befann sig nio över och två kommuner under rikssnittet. Särskilt boende hade ett 

rikssnitt på 68,8 % i att erbjuda efterlevandesamtal, åtta av de undersökta kommunerna låg 

över detta genomsnitt. Korttidsplatsernas rikssnitt var 66,7 % i erbjudna efterlevandesamtal 

och tio av de undersökta kommunerna hade ett högre värde. Sjukhus var den dödsplats som 

hade lägst rikssnitt på 32,4 % på erbjudna efterlevandesamtal och av de undersökta 

kommunerna låg fyra över detta genomsnitt.  I figur 3 visas fördelningen i procent på de 

kommuner som erbjudit flest respektive minst efterlevandesamtal. 
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Figur 3a. Andel erbjudna efterlevandesamtal på de olika dödsplatserna i de undersökta kommunerna 

 

 
Figur 3b. Andel erbjudna efterlevandesamtal på de olika dödsplatserna i de undersökta kommunerna 
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Här ses andelen givna efterlevandesamtal till de närstående på de olika dödsplatserna i de 

undersökta kommunerna (Figur 3a och Figur 3b). 

 

 

Diagnos 

Fördelningen av erbjudna efterlevandesamtal i de undersökta kommunerna inklusive alla 

åldrar i respektive diagnos ser ut så här: Cancer var den diagnosen som erbjöds flest 

efterlevandesamtal med 72,4 % i de undersökta kommunerna, följt av diabetes 66,2 %, annan 

neurologisk sjukdom 61,2 %, demens 59,7 %, hjärtsjukdom 56,8 %, fraktur 55,7%, 

multipel55,2 %, stroke 53,4 %, övrigt 51,5 %, lunga och sist infektion som inte hade några 

registrerade dödsfall. 

 
Figur 4. Fördelning av efterlevandesamtal per diagnos i de undersökta kommunerna. 

 

Fördelningen av efterlevandesamtal i de undersökta kommunerna visar att cancersjukdom var 

den diagnos som erbjöds flest efterlevandesamtal, följt av diabetes och neurologisk sjukdom. 

Diagnosen infektion har inga registrerade vårdtillfällen, och därmed har inte några 

efterlevandesamtal erbjudits (Figur 4). 

 

Den diagnos som hade flest vårdtillfällen i de undersökta kommunerna var cancer följt av 

hjärta, multipel samt demens. Av dessa diagnoser var det anhöriga till dem med 

cancerdiagnos som procentuellt erbjöds flest efterlevandesamtal, men sett till antalet 

vårdtillfällen och antalet efterlevandesamtal kunde det skilja sig mellan kommunerna och 

diagnoserna. I några av de små kommunerna var andelen efterlevandesamtal högre vid 

demensdiagnos trots att det fanns fler vårdtillfällen vid cancerdiagnos. 

 



 

16 

 

De stora kommunerna (se tabell 1) hade ett högt resultat gällande att erbjuda 

efterlevandesamtal till anhöriga till patienter med cancerdiagnos med 78,8 %, men lägre 

resultat till övriga diagnoserna 53,8 %. Umeå och Piteå hade en jämnare fördelning där 

efterlevandesamtal även erbjöds i hög grad till resterande diagnoser. 

 

I gruppen med mellanstora kommuner (Tabell 1) befann sig ingen av kommunerna ovanför 

rikssnittet, Kalix och Höganäs kommun befann sig långt under rikssnittet med 43,3 % 

respektive 33,5 %. De mellanstora kommunernas resultat var 50,3 %. 

 

Bland de mellansmå kommunerna (Tabell 1) hade Borgholm har ett resultat långt över 

rikssnittet med 83,3 %, även Leksands kommun låg över rikssnittet med ett resultat på 62 %. 

Övriga kommuner i denna grupp befann sig strax under snittet. 

I gruppen med de allra minsta kommunerna var det Gnosjö med 92 % och Vingåker med 76,1 

% som erbjöd flest efterlevandesamtal, mycket över rikssnittet. Övriga kommuner hamnade 

under snittet.   

 

 

Ålder 

I åldrarna 0-4 år erbjöds samtliga anhöriga ett efterlevandesamtal, det vill säga 100 %, i alla 

de undersökta kommunerna. I åldern 5-14 år var det två vårdtillfällen då anhöriga inte erbjöds 

efterlevandesamtal vilket gav ett resultat på 87,5 %. 

Anhöriga till åldersgruppen 15-24 år erbjöds efterlevandesamtal till 83,3 %, och andelen 

erbjudna efterlevandesamtal visade sig började sjunka vid åldern 25-44 då resultatet i denna 

åldersgrupp låg på 76,6 %. Erbjudna efterlevandesamtal fortsatte minska för varje åldersgrupp 

och i de följande åldersgrupperna var resultatet enligt följande: 45-64 år 71,1 %, 65-74 år 66,9 

%, 75-84 år 61,3 % och 85+ erbjöds efterlevandesamtal i 58,6 %.  
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Figur 5. Andelen erbjudna efterlevandesamtal i procent i hela Sverige. 

 

Andelen givna efterlevandesamtal sjönk med åldern, anhöriga till yngre patienter erbjöds 

oftare efterlevandesamtal och närstående till äldre mer sällan (Figur 5). 

När jämförelser gjordes mellan kommunerna visade det sig att de mindre kommunerna hade 

färre vårdtillfällen än de större kommunerna men de hade en högre andel erbjudna 

efterlevandesamtal. De större kommunerna hade färre antal efterlevandesamtal och befann sig 

långt under rikssnittet r/t alla diagnoser utom vid cancer och demensdiagnos. De små 

kommunerna hade högre andel efterlevandesamtal r/t antalet vårdtillfällen, och samtidigt 

kunde en minskning ses när det gällde erbjudandet av efterlevandesamtal r/t antalet 

vårdtillfällen generellt i alla kommuner. 

I de olika åldersgrupperna visade det sig att i åldersgruppen 0-24 år gavs samtliga 

vårdtillfällen och diagnoser ett efterlevandesamtal med undantag av ett vårdtillfälle. Övriga 

två vårdtillfällen fanns med bland de icke undersökta kommunerna. 

I åldern 25 - 44 år låg alla kommuner över rikssnittet på att ge ett efterlevandesamtal, 

undantaget var Stockholm som låg under. 

 

I åldersgruppen 45-64 år minskade andelen erbjudna efterlevandesamtal ytterligare. De 

diagnoser som fortfarande låg över riksgenomsnittet var cancerdiagnos 69,5 %, hjärtdiagnos 

68,7 %, lungdiagnos 77,2 % samt övrig diagnos 81,7 %. 

Antalet vårdtillfällen ökade i de äldre åldrarna och antalet erbjudna efterlevandesamtal sjönk 

frekvent i alla diagnoser i alla kommuner, med vissa undantag i åldersgruppen 65-74 år, 75-84 

år och 85+. 

 

Anhöriga till åldersgruppen 65-74 år erbjöds oftare efterlevandesamtal i de små och 

mellansmå kommunerna (Tabell 1). Gnosjö hade här ett resultat på 100 %, Borgholm 94,7 %, 

Hörby 64,3 %.   
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I gruppen 85+ urskilde sig Gnosjö med 95 %, Borgholm 80 % och Umeå 79 % sig mot övriga 

kommuner då de låg över 61 % när det gällde att ge efterlevandesamtal. Resterande 

kommuner låg under rikssnittet för att erbjuda efterlevandesamtal r/t antalet vårdtillfällen 

 

 

Diskussion 

 

Metod diskussion 

Studien utfördes som kvantitativ retrospektiv registerstudie och för att beskriva materialet 

användes proportioner och antalet. Data samlades in via Svenska Palliativregistret, registret 

var lättillgängligt och var tydligt indelat i olika sektioner. Åldersindelning i registret var 

ojämnt fördelad.  Diagnoserna multipel och övrigt gavs ingen specificering om vad de 

innehöll, vilket kan ha påverkat validitet. Ytterligare en svaghet var faktorn kön som 

exkluderades då det inte gick att söka separat på manligt eller kvinnligt kön. Registret gav inte 

heller någon information om den närstående som erbjuds efterlevandesamtal, och det hade 

varit intressant att se om den närståendes relation/släktskap, kön och ålder påverkade om 

efterlevandesamtal erbjöds.  Dena studien innehöll sökningar i Svenska Palliativregistret 

under ett helt år, och ett stort datamaterial erhölls vilket ökar validiteten. Sökningarna innehöll 

parametrarna efterlevandesamtal och vårdtillfälle. Parametrarna i Svenska Palliativregistret 

var beskrivna i procent, vilket bidrog till ett säkert sätt att få fram och tolka siffrorna, detta 

ökade validitetn. Sökningarna gjordes på geografisk plats, diagnos, ålder och dödsplats. 

Någon av dessa faktorer kunde ha exkluderats då materialet blev mycket stort, men risken 

hade varit att undersökningen då blivit missvisande. Svenska Palliativregistret innehåller 

ingen information om vem den närstående är, relationen till den avlidne samt ålder på den 

närstående vilket också hade varit av intresse att undersöka för att se om dessa faktorer 

påverkat om den efterlevande hade erbjudits efterlevandesamtal. Validiteten med att använda 

Svenska Palliativregistret som instrument är valid då syftet kunde besvaras av Svenska 

Palliativregistret därför anses registret mäta det som undersöktes. 

 

Eljertsson (2012) skriver då det erhållna materialet inte gick att analyseras i SPSS var det inte 

heller möjligt att göra ett chi-två. Detta på grund av att vissa söktillfällen gav ett resultat som 

visade noll och detta beroende på att det inte fanns några vårdtillfällen (Eljertsson, 2012). 

Studiens reliabilitet påverkas av hur registreringarna i Svenska Palliativregistret har utförts, 

felregistreringar är sannolikt gjorda i samband med att den vårdande enheten registrerar 

dödsfallet vilket minskar reliabiliteten i studien, samt inte gjorda registreringar står för ett 

stort bortfall vilket det även påverkar studiens reliabilitet. Gnosjö kommun hade ett högt 

resultat i samtliga sökningar och Höganäs kommun hade överlag ett lågt resultat, vad det 

beror på gick inte att utläsa. I de utvalda kommunerna varierar bortfallet på mellan 18 % upp 

till 48 % i Svenska Palliativregistret (Palliativregistret, 2015), detta bortfall är en svaghet som 

kan ha påverkat studiens resultat. Rikssnittet i Sverige för oregistrerade dödsfall är drygt 30 % 
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och även detta bortfall kan påverka studiens reliabilitet. Andra faktorer som också kan ha 

påverkat reliabiliteten var kategorin övrigt där det inte fanns någon information om vad den 

innehöll, samt att vissa kommuner inte fyllde i registret. 

 

 

Resultat diskussion 

Distriktssköterskor har en stor betydelse i den palliativa vården som ges i hemmet (Griffiths et 

al, 2007) och många gånger vårdar distriktssköterskan patienten i dennes hem under en lång 

tid och får därför en nära kontakt med både patient och de anhöriga (Griffiths et al, 2007). 

Ruland och Moores (1998), Peaceful End-of-Life Theory menar att det är viktigt att 

uppmärksamma anhörigas mående, till exempel symtom på sorg, oro och ångest, samt att 

kunna besvara de anhörigas frågor. Teorin är en middle-range teori vilket innebär att den är 

specifikt riktad mot ett område (Polit & beck, 2012), i detta fall både mot symtomlindring av 

patienten samt att anhöriga ska uppmärksammas och inkluderas i vården av den döende 

(Ruland & Moore, 1998). Patienten liksom anhöriga ska behandlas på ett respektfullt och 

värdigt sätt, och få känna att distriktssköterskan är närvarande vid besöken. Detta kommer att 

leda till att patienten kan avsluta sitt liv på ett fridfullt sätt och att anhöriga får möjlighet till 

att få ett bra avslut (Higgins & Hansen, 2006). Tidigare studier visar att det finns risk för att 

anhöriga kan utveckla ohälsa (Rhondali et al., 2014;Thomas, Trauer, Remedios, & Clarke, 

2014) såsom stress, oro, ångest och sömnstörningar (Rhondali et al., 2014). Även Spùlveda 

et.al, (2002) skriver att det är viktigt att erbjuda anhöriga stöd under sjukdomstiden men även 

efter det den sjuke avlidit. Flertalet studier visar på att anhöriga kan vara i behov av ett 

efterlevandesamtal efter en närståendes bortgång och resultatet i denna studie framkom det att 

efterlevandesamtal erbjöds endast till 61,7 % av de anhöriga i hela Sverige. De faktorer som 

blev tydliga under studiens genomförande var den geografiska platsen där patienten befann 

sig vid dödsögonblicket, vid vilken vårdande enhet som patienten var ansluten/inskriven vid, 

vilken diagnos som patienten drabbats av samt åldern den döde hade. 

 

 

Geografisk plats 

Studiens resultat visade hade faktorn geografisk plats en påverkar på om efterlevandesamtal 

erbjöds eller inte till de anhöriga, men då endast beroende på i vilken kommun patienten 

bodde i. Något samband kunde inte ses gällande skillnader mellan norra, södra eller mellersta 

Sverige. Resultatet visade att de mindre kommunerna gav fler efterlevandesamtal än de större 

kommunerna. Vissa kommuners namn återkom flertalet gånger under sökningarna, då främst 

Gnosjö kommun som hade ett mycket högt resultat i samtliga sökningar och låg långt över 

rikssnittet. Medan andra kommuner som Höganäs låg under rikssnittet. Resultatet i studien 

visad även att det var olika fördelat mellan kommunerna hur många efterlevandesamtal som 

erbjöds till anhöriga i respektive kommun. Enligt Kaunonen et al., (2000), Milberg et al., 
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(2008) samt Ruland och Moores teori Peaceful End-of-Life Theory är det viktigt att ge stöd 

till de anhöriga, så de kan få ett bra avslut med den vårdenhet som vårdat den sjuke. Även 

anhöriga ska inkluderas i vårdandet, och inte glömmas bort efter dödsfallet (Thorén-Todoulos, 

1999). 

 

 

Dödsplats 

Den andra faktorn som undersöktes var dödsplats och den påverkade också om ett 

efterlevandesamtal gavs till de anhöriga. Resultatet visade att det uteslutande var den 

specialiserade palliativa vården (specialiserad palliativ slutenvård och specialiserad palliativ 

hemsjukvård) som erbjöd flest efterlevandesamtal. Sjukhusen var de som erbjöd minst andel 

efterlevandesamtal. På sjukhus ges enligt studiens resultat i mindre utsträckning erbjudande 

om efterlevandesamtal. En orsak kan vara att patienten ofta vårdas en kortare tid på sjukhus 

än vid de övriga vårdenheterna och de anhöriga får då inte den täta kontakt som till exempel 

uppstår när patienten vårdas av distriktssköterska från hemsjukvården. Hemsjukvård, 

korttidsboende och särskilt boende har alla gemensamt att de ofta har en patientansvarig 

distriktssköterska som arbetar dagtid, och huvudsakligen ansvarar får vården och därmed 

också för att erbjuda efterlevandesamtal till patientens anhöriga. Brist på resurser kan också 

påverka. Inom den specialiserade palliativa vården finns ofta gott om tid till varje patient. 

En studie av Berterö, 2002, framkom det att distriktssköterskor ofta kände att de var i behov 

av mer stöd och resurser för att kunna utföra sitt arbete med att ge en god palliativ vård 

(Berterö, 2002). När en patient avlider i det egna hemmet kan det finnas ett ökat behov av 

stöd från vårdpersonalen, då dessa anhöriga löper en större risk att må dåligt en längre tid 

efter dödsfallet. Anhörigas sorg påverkas av var patienten avlider (Addington-Hall & Karlsen, 

2000). Distriktssköterskan var då viktig för att uppmärksamma tecken på om en anhöriga var i 

behov av stöd (Davies, 2011). Enligt Hearn & Higgins (1998) studie framkom det att det var 

fördelaktigt för både patienten och de anhöriga om de vårdades av ett palliativt team. 

 

Fördelarna var att de palliativa teamen hade lättare för att se vilka behov patienten och de 

anhöriga hade. Det är viktigt att vara uppmärksam på hur anhöriga mår, besvara deras frågor 

och kunna upptäcka symtom på sorg, ångest och oro enligt Ruland och Moores Peaceful End-

of-Life Theory.  Distriktssköterskor har en bred kompetens och har därmed goda möjligheter 

att ge stöd åt anhöriga genom efterlevandesamtal samt hänvisa till vidare vård om behovet 

finns (Birtwistle, Payne, Smith & Kendrick, 2002). En skillnad gällande andelen erbjudna 

efterlevandesamtal var även var i landet som dödsfallet inträffat. 

 

 

Diagnos 

Den tredje faktorn i denna studie var diagnos och den visad även att diagnos hade betydelse 

för om ett efterlevandesamtal gavs. Av de diagnoser som fanns registrerade i Svenska 
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Palliativregistret var cancerdiagnos den diagnos som gav flest erbjudna efterlevandesamtal till 

anhöriga. Cancerdiagnos var också den diagnos som hade flest vårdtillfällen. Patientens 

diagnos och åldern visade att anhöriga till yngre patienter med cancerdiagnos i en större 

utsträckning erbjöds efterlevandesamtal. Detta gällde upp till 44 år, därefter kunde en 

minskning ses. Det fanns inga registreringar under diagnosen infektion, även dessa patienter 

borde vid något tillfälle varit i behov av palliativ vård. Från början var palliativ vård och 

specialiserad palliativ vård till för de patienterna med cancersjukdom, men detta har under 

senare år förändrats och numera skrivs även patienter med andra sjukdomar in vid dessa 

enheter (Stiel, Heckel, Seifert, Frauendorf, Hanke & Ostgathe, 2015). 

 

Enligt resultatet i studien var cancersjukdom den vanligaste diagnosen som gav 

efterlevandesamtal, denna sjukdom drabbar alla åldrar, vilket kanske gör att 

distriktssköterskor i större utsträckning erbjuder efterlevandesamtal. Resultatet i 

undersökningen visade att det var stora skillnader mellan de olika kommunerna. Det var inte 

möjligt att se ett samband mellan de små respektive de stora kommunerna eller kommunerna i 

norra, mellersta och södra Sverige. När resultatet från de olika undersökta kommunerna 

granskades var det stora variationer mellan dessa, vad det beror på gick inte att utläsa i 

registret, men kanske just dessa kommuner med ett högre resultat satsat mer på utbildning 

inom den palliativa vården. I en studie av Birtwistle, Payne, Smith & Kendrick, 2002 

framkommer att det finns ett behov av mer utbildning i efterlevandesamtal till 

distriktssköterskor, endast en fjärdedel av de tillfrågade ansåg att de hade en tillräcklig 

kunskap. Den specialiserade palliativa vården hade genomgående i undersökningen ett högre 

resultat, och på dessa vårdenheter har flertalet distriktssköterskor en specialistutbildning inom 

området, vilket kanske kan påverka synen på att erbjuda efterlevandesamtal. 

 

 

Ålder 

Den fjärde faktorn visade att ålder också hade relevans om efterlevandesamtal gavs till de 

anhöriga eller inte. De åldersgrupper som uteslutande fick flest efterlevandesamtal var 0-4 år, 

5-14 år och 15-24 år. Dessa åldersgrupper hade betydligt färre vårdtillfällen, men procentuellt 

hade de flest andel erbjudna efterlevandesamtal. När hela Sverige undersöktes sågs däremot 

en tydlig minskning av erbjudna efterlevandesamtal ju äldre den avlidne patienten var. 

Enligt Agar, Currow, Shelby-James, Plummer, Sanderson och Abernethy (2008) fick äldre 

patienter i mindre utsträckning tillgång till palliativ vård och det gick att se en minskning i 

tillgången på palliativ vård då den anhörige var äldre. Patienter med yngre anhöriga fick i 

större utsträckning erbjudande om palliativ vård då de hade lättare för att söka upp en korrekt 

vård för deras närstående. Äldre patienter blev mer sällan anslutna till specialiserad palliativ 

vårdenhet (Teunissen, de Haes, Voest, dr Graeff, 2006 & Grande et al 2006). 
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Resultatet i studien visade var det överlag de mindre kommunerna som erbjöd flest 

efterlevandesamtal och det gick att se att resultat började sjunka redan i åldersgruppen 25-44 

år i alla kommuner. I åldersgruppen 65-74 år erbjöd de små och mellansmå kommunerna alla 

anhöriga ett efterlevandesamtal, dock hade de betydligt färre vårdtillfällen än vad de större 

kommunerna hade. Åldersgruppen 85 + var den åldersgrupp som i sökningarna i hela Sverige 

hade det lägsta resultatet, förutom i Gnosjö, Borgholm och Umeå. De övriga utvalda 

kommunerna låg alla under rikssnittet i denna åldersgrupp. Teunissen et al, (2006) menar att 

behovet av stödinsatser samt symtom som äldre respektive yngre patienter uppvisar är olika, 

vilket kan bero på att äldre patienter är tryggare i sig själva, medan yngre patienter ofta har 

familj och arbete att ta hänsyn till och kan då behöva ett större stöd. Kontinuiteten är viktig 

för att patienten ska känna trygghet, och få en långvarig kontakt med vårdgivaren. Patientens 

diagnos påverkade även det om efterlevandesamtal erbjöds. 

 

Studiens resultat visade att det fanns ett starkt samband mellan vilken ålder den avlidne hade 

samt diagnos. I de yngre åldrarna samt vid cancerdiagnos fick anhöriga i större utsträckning 

ett erbjudande om efterlevandesamtal. 

Resultatet i denna studie framkom att efterlevandesamtal inte ges i den utsträckning som 

behovet finns. Anhöriga erbjuds efterlevandesamtal vid 61,7 % av tillfällena. Tidigare studier 

har visat att behovet från anhöriga är större än så, för att förebygga deras ohälsa så är mycket 

stöd både före och efter vårdtillfället nödvändigt (Rhondali et al., 2014; Thomas, Trauer, 

Remedios, & Clarke, 2014; Spùlveda et.al, 2002; Thorén-Todoulos, 1999). 

 

 

Konklusion 

Studien visade att faktorerna geografisk plats, diagnos, ålder och dödsplats hade betydelse för 

om de anhöriga erbjöds ett efterlevandesamtal eller inte. Resultatet visade att det även var 

skillnader mellan kommunerna och att de mindre kommunerna ofta var bättre på att erbjuda 

efterlevandesamtal än de större kommunerna. Vad som orsakade detta går inte att få fram i 

svenska palliativ registret. Den diagnos som gav flest erbjudna efterlevandesamtal var 

cancerdiagnosen oavsett ålder. Störst möjlighet för anhöriga att erbjudas efterlevandesamtal 

hade de när den avlidne var mellan 0-4 år, vårdades för cancersjukdom och bodde i en liten 

kommun med tillgång till specialiserad palliativ vård. Endast 61,7 % av alla anhöriga fick 

efterlevandesamtal under undersökningsåret vad var det som gjorde att efterlevandesamtal 

inte gavs då forskningen visar hur betydelsefyllt det var för de anhöriga? Även Ruland och 

Moores (1998), Peaceful End-of-Life Theory poängtera hur viktigt det är att uppmärksamma 

anhörigas mående, till exempel symtom på sorg, oro och ångest som kan utvecklas till ohälsa, 

samt att kunna besvara de anhörigas frågor. 
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Implikation 

Denna studie visar att det finns ett fortsatt behov av fortsatt forskning inom detta område för 

att ta reda på varför efterlevandesamtal inte ges till alla anhöriga, bara till vissa grupper. En 

kvalitativ intervjustudie av distriktssköterskor har möjligheten att fånga upp vad det är för 

faktorer som påverkar att efterlevandesamtal erbjuds till anhöriga, samt vad som är orsaken 

till att det inte erbjuds, såsom tidsbrist, obehag eller okunskap om att efterlevandesamtal ingår 

i den palliativa vården, eller någon annan faktor. 
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