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Inledning 
Jag arbetar som kurator i ett team för avancerad sjukvård i hemmet vars uppdrag är att bedriva 

specialiserad palliativ vård. WHO konstaterar att: ”Palliativ vård bygger på ett förhållnings-

sätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att 

förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och 

andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med 

livshotande sjukdom”. Vidare beskrivs att vården bland annat innefattar att ”stödja de 

närstående under patientens sjukdom och i deras sorgearbete”. De översatta citaten är hämtade 

från nationella rådet för palliativ vårds hemsida (nrpv.se).  

Jag har valt att lägga fokus för mitt förbättringsarbete på närstående och deras upplevda 

behov av stöd. Detta förbättringsarbete följer modellen DMAICL/DMADCL där respektive 

bokstav står för olika moment under processens gång. 

 

Begreppsdefinitioner 
I denna projektplan återkommer en del begrepp som jag definierar enligt följande:  

Teamet – Syftar i regel på den större arbetsgruppen bestående av läkare, sjuksköterskor, 

arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Begreppet används ibland för att beskriva den 

mindre konstellation av patientansvarig läkare och sjuksköterska som patienten i första hand 

har kontakt med.  

Systemet - Syftar på en dynamisk sammansättning av patient, familj och ibland andra 

närstående såsom vänner eller andra för patienten viktiga personer. Begreppet är hämtat från 

systemteori och används här för att förstå individen i dess sociala sammanhang (Lundin et al. 

2019). Systemets delar påverkar varandra. När en person blir sjuk påverkas hela familjen 

(systemet). ASIH-teamet möter inte bara en patient utan ett helt system. 

Närstående – Används som ett något vidare begrepp än anhörig. Patienten avgör vilka 

personer som är viktiga för den, vilka som är närstående.  

 

DEFINE (definiera problem, syfte och mål) 
Problembeskrivning 
Allvarlig, obotlig sjukdom drabbar inte bara patienten utan hela det system hen befinner sig i. 

Utdragen påfrestning, stress, oro och ångest är vanligt förekommande bland de som står nära 

den sjuke (Lundin et al. 2019). I teamet har vi arbetat efter hypotesen att den friktion som vi 

upplever ofta uppstår i systemet och mellan systemet och teamet kan minimeras om 
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närståendestödet förbättras. Ett ökat närståendestöd; bättre information, emotionellt och 

praktiskt stöd skulle kunna hjälpa fler närstående att hantera sin situation, orka längre och 

återhämta sig fortare efter att patienten avlidit. I förlängningen skulle det kunna innebära att 

patienterna upplever en tryggare situation. 

 
Syfte och mål 
Detta förbättringsarbete syftar till att stärka systemet, dvs. ge stöd till närstående och därmed 

stärka patienten.  

Mål med förbättringsarbetet är att:  

- Teamet ska få kunskap om närståendes upplevda behov av stöd  

- Närstående ska uppleva att de får det stöd de behöver 

 

Arbetsgruppen 
Förbättringsarbetet har bedrivits i verksamheten, tillsammans med ASIH-teamet. Till min 

hjälp har jag även haft kuratorkollegor från andra ASIH-team i Göteborg.  

 
Tidsplan 

- Kartläggning, problemformulering och mätning av omfattning av problemet 

   (Define och Measure) fram till årsskiftet 2018-2019.  

- Design och test av pilot under första kvartalet 2019. 

- Utvärdering och redovisning Maj 2019 

 
Släktskapsdiagram  
Ett släktskapsdiagram över ”utmaningar i mötet mellan teamet och systemet” genererade två 

huvudrubriker: Behov i teamet: behov av bättre redskap och metoder och forum för samtal 

och kunskapsutbyte och Behov i systemet: informationsbrist; olika syn på sjukdom, lidande 

och död; hemligheter inom familjen och svårigheter att ta emot stöd.  

 
Fiskbensdiagram  

Med mål att försöka kartlägga orsaker till problemet: upplevd friktion i och utanför systemet 

gjordes ett fiskbensdiagram (bilaga 1). Likt släktskapsdiagrammet kan orsaker till problemet 

härledas till brister och behov i både teamet och systemet. 
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Tidigare erfarenheter och tankar på förbättring 

I ASIH-teamet har vi haft goda erfarenheter av tillfällen då vi erbjudit närstående möjlighet 

att på egen hand (utan patienten) träffa delar av teamet. Vår upplevelse är att vi då ofta fått ett 

bättre samarbete och en samsyn med familjen och att detta gagnat patienten. Det finns 

samtidigt erfarenheter av att närstående upplevt att de ”gått bakom ryggen” på patienten. Här 

finns en viktig poäng, att patienten måste vara informerad och delaktig även om stödet riktas 

direkt mot närstående.  

 
Forskning  

Aktuell forskning om närståendes behov då en anhörig är obotligt sjuk lyfter upp att 

närstående ofta efterfrågar mer information. Tillgodogörande av information är för många en 

viktig strategi för att hantera oro och ångest i det okända. Det rör sig om information om 

sjukdomsförloppet, om patientens och ens egna reaktioner och strategier samt om information 

om de ofta komplexa sjukvårdssystemen (ex. Houben et al. 2019; Stilos et al. 2018). 

 

MEASURE (mäta) 
Efterlevandeenkät  
Under de senaste åren har en enkät lämnats ut till efterlevande. Enkäten ställer frågor om hur 

närstående upplevt tiden då deras anhöriga vårdades av ASIH-teamet. Denna enkät visade sig 

vara svår att använda som utgångspunkt i mätmomentet. Dels på grund av låg svarsfrekvens, 

dels på grund av vilka svar som lämnats, något jag återkommer till.  

 
Ny enkät och telefonintervju 

Mina kuratorkollegor och jag konstruerade här en ny enkät (bilaga 2). Enkäten designades så 

att den skulle kunna jämföras med ovan nämnda efterlevandeenkät. Enkäten skickades ut till 

närstående via patientansvarig sjuksköterska. Under två veckor delades sju enkäter ut. Av 

dem fick jag tillbaka fem.  

Efter analysen av enkäten framgick det att fler och mer specifika frågor behövde ställas. 

Nästa steg var att över telefon intervjua närstående om deras upplevelse av stöd och stödets 

olika former. Vilkets sorts stöd upplevs mest relevant? Emotionellt- och/eller praktiskt stöd 

eller mer information? Jag gjorde ett slumpmässigt urval av inskrivna patienter och valde bort 

de patienter där jag redan hade en kontakt med närstående. Därefter tog jag själv kontakt med 
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patienterna och frågade om deras samtycke till att kontakta närstående för telefonintervju. 

Intervjuer pågår i skrivande stund. Se bilaga 3 för intervjuguide. 

 
Sammanfattning och reflektion - Measure 
Den grupp jag undersöker utgör ett minst sagt flyktigt underlag. Patienterna kan försämras 

fort och en del avlider eller övergår till annan vårdform under veckornas gång. Sjuk-

sköterskorna delade ut sju enkäter och jag fick fem tillbaka. Liknande svårigheter har visat sig 

i samband med telefonintervjuerna. Underlaget är således mycket litet vilket innebär att det är 

svårt att dra några slutsatser och det är svårt att följa upp. För mig visade det sig att detta var 

en större utmaning än väntat. Sett ur ett positivt perspektiv finns här potential för förbättring. 

Genom att stärka rutinen för utdelandet kan efterlevandeenkäten bli ett viktigt mätverktyg.   

 
ANALYZE (Analysera) 
Trots få svar på enkäten och från intervjuer ville vi ändå se om vi i analysen kunde uppfatta 

några tendenser.  

Samtliga respondenter förmedlar att de i stort är mycket nöjda med det stöd ASIH ger. Ett 

återkommande tema är att vårdformen skapar trygghet. Exempel på vad närstående anser vara 

viktiga funktioner och insatser är att de upplever att ASIH-teamet har god medicinsk 

kompetens, att de är lyhörda, att närstående inte lämnas ensamma och att de vet vem de kan 

ringa om det skulle hända något.  

En respondent svarar att hen upplevt att läkare bedömt patientens smärtsituation olika, att 

hen saknat dietist och uttrycker en vag önskan om stöd för anhöriga.  

Det var svårt för oss att dra några slutsatser. Få uppger att de saknar stöd/hjälp. Är det 

svårt att veta vad som menas med stöd? Känner de att deras behov är mötta eller vet de inte 

vad de kan få?   

 
Sammanfattning och reflektion - Analyze 
Som jag nämnde i min reflektion över measure rör det sig om ett svårfångat underlag. 

Efterlevandeenkäten har en låg svarsfrekvens och är därmed svår att ha som referens. Det 

samma gäller för de nya enkäter som hittills kommit in. Ett problem är att det har delats ut för 

få enkäter. Vilka har då inte fått en enkät? Varför? I nästa led har få enkäter skickats tillbaka. 

Vilka är det som svarar på en enkät? Och vilka svarar inte? Varför?  
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Nästa stora utmaning fanns i respondenternas svar. I princip alla som svarat har uppgett att de 

är helt nöjda med vården som bedrivits och med hur de och patienten blivit bemötta. Är vi 

perfekta? Knappast! En förklaring tror jag kan finnas i att många upplever en stor förbättring 

när de skrivs in i ASIH-vården. Har man väl blivit såhär sjuk sker ett slags skifte i fokus. 

Socialtjänst och försäkringskassa svarar fortare, vården går från botande till lindrande, 

plötsligt slipper patienten åka till sjukhuset hela tiden och personalen gör nu hembesök, med 

hög frekvens. Vem vill klaga då? Här är det viktigt att inte stanna upp och vara nöjd. Vi 

kanske kan ställa andra frågor, på ett annat sätt? 

 

IMPROVE/DESIGN (förbättra/designa pilotprojekt) 
Förstå närståendes behov 
Det visade sig i detta läge att den kartläggande och mätande fasen var och förblir en stor del 

av mitt förbättringsarbete. Ett slags förbättring är således att vi i teamet tvingats bli bättre på 

att förstå behoven i systemen. Vi lär oss hur, när och vad vi ska fråga. 

 
Pilotprojekt: Närståendesamtal med teamet 
I ASIH-teamet har vi under projektets gång talat om att utveckla en metod där vi erbjuder 

närstående att träffa delar av teamet: patientansvarig läkare och sjusköterska och kurator. Vid 

den veckovisa ronden med uttalat fokus på psykosociala frågor har vi i teamet diskutterat vår 

upplevelse av närståendes situation och försökt ringa in vilka som kan tänkas vara i behov av 

närståendesamtal med teamet. Därefter har vi, efter patientens godkännande, erbjudit detta för 

närstående. 

Vi kartlägger nu processen som leder fram till närståendesamtal. Vilka familjer/system 

uppmärksammar vi? I vilka fall är teamet som uppmärskammar behov och när är det 

närstående själva som bett om samtal. Metoden utvärderas genom att jag, en vecka efter 

genomfört samtal, tar kontakt med närstående och hör med dem om de upplevt att de fick ut 

vad de ville av samtalet, om de fick svar på sina frågor och om de önskar vidare uppföljning 

eller fortsatt kontakt med mig som kurator. 

 
CONTROL (Överlämning och ständig förbättring) 
Control-fasen handlar om att behålla, standardisera och sprida lyckade lösningsförslag samt 

kontrollera och övervaka processen efter införda lösningsförslag. Mål med förbättringsarbetet 
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var att teamet ska få kunskap om närståendes upplevda behov av stöd och att närstående ska 

uppleva att de får det stöd de behöver.  

Teamet ska stärka sina rutiner för efterlevandeenkäten så att den blir ett mer stringent 

verktyg för att utvärdera vårt arbete och närståendes upplevelser. Vidare kommer jag att göra 

ett nytt försök med den enkät som skickades ut till närstående där patienten fortfarande är i 

livet. Dessa två enkäter har potential att ringa in vad närstående upplever är viktigt, vad som 

fungerar bra och mindre bra. Parallellt fortsätter telefonintervjuer med närstående. Min 

referensgrupp i kuratorkollegorna och de andra ASIH-teamen har och kommer fortsätta vara 

ett slags Control-verktyg. Lösningsförslag som ger intressanta uppslag och förbättring 

kommer att prövas vidare i de andra teamen.  
En del frågor kvarstår. Det problemområde jag fokuserat på är flyktigt. Det rör sig om 

subjektiva upplevelser av trygghet och stöd. Hur mäter man upplevd förbättring? När ska 

man göra det? Mitt i krisen eller när patienten har avlidit? Hittills har jag, med hjälp av 

enkäter och intervjuer försökt ringa in närståendes uppleveler av stöd, vad som fungerar och 

vad som kan bli bättre. Metoden med närståendesamtal kommer att följas upp och utvärderas 

kontinuerligt genom att jag efter en vecka kontaktar närstående som deltagit och höra med 

dem om mötet mötte deras förväntningar, om de fick svar på sina frågor och om vi kunde 

gjort något annorlunda?  

 

LEARN (Lärande) 
De två arbetsgrupperna ASIH-teamet och kuratorgruppen har under processens gång 

informerats och konsulteras kontinuerligt. I samband med kursens avslut kommer 

förbättringsarbetets process och hittills uppnådda resultat att redovisas för teamet och för min 

kuratorenhet. Genom mina kuratorskollegor kan kunskap och verktyg förmedlas till de andra 

ASIH-teamen i staden.  

Processen med att driva ett förbättringsarbete har varit utmanande på flera sätt. 

Utmaningarna har försenat min tidsplan och förändrat projektet. Jag tyckte att det var svårt att 

sätta igång då jag kände att jag inte på ett tillfredställande sätt fick fatt i ett tydligt 

problemområde. Vi i personalen visste vad vi trodde kunde bli bättre men vad upplevde 

egentligen den vi är till för? Planen var från början att tidigare i processen starta ett 

pilotprojekt, en ny metod för närståendesamtal (design). Med tiden har förbättringsarbetet mer 

och mer glidit över i att förbättra vår kunskap om och verktyg för att bättre förstå systemets 

behov (improve). Jag har låtit utmaningarna med att försöka mäta ett mycket dynamiskt och 
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föränderligt underlag bli en integrerad del av förbättringsarbetet. Om vi i teamet lyckas ta 

fram verktyg för att tidigare uppmärksamma och möta närståendes behov har vi nått en 

förbättring. 

Trots, eller kanske tack vare utmaningarna har förbättringsarbetet varit inspirerande och 

lärorikt. Jag har fått verktyg och insikter som redan nu hjälper mig i andra pågående projekt 

och utvecklingsarbeten. 
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BILAGA 1: Fiskbensdiagram 
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BILAGA 2: Enkät 
 
Enkät: Närstående till patienter som vårdas inom Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 
Denna enkät är ett underlag för ett projekt för förbättring inom ASIH. Vi vill underöka hur vårt stöd 
till patienter och närstående kan bli bättre. Din medverkan är frivillig och dina svar är anonyma. Ifylld 
enkät skickas med svarskuvertet. Tack. 
 
1. Ålder:_____ 
 
2. Kön:  
[   ] Kvinna [   ] Man  [   ] Annat alternativ 
 
3. Sysselsättning:  
[   ] Arbetar  [   ] Arbetslös  [   ] Tar ut närståendepenning 
[   ] Pensionär  [   ] Sjukskriven  [   ] Annat:_________  
 
4. Den ASIH vårdar är din/ditt… 
[   ] Partner/make/maka [   ] Barn  [   ] Förälder 
[   ] Vän  [   ] Annat: ___________ 
 
5. Hur länge har din närstående vårdats av ASIH-teamet? 
[   ] mindre än 1 månad [   ] 1 – 4 månader  [   ] 5 – 8 månader   
[   ] 9 månader  eller mer 
 
6. Vad upplever du är viktigt i det som ASIH-teamet gör för dig som närstående? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Är det någon form av stöd och hjälp som du har saknat fram till nu? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Är det något övrigt som du vill tillägga? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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BILAGA 3: Intervjuguide 

Intervju: Närstående till patienter som vårdas inom Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 

Denna intervju är ett underlag för ett projekt för förbättring inom ASIH. Vi vill underöka hur vårt stöd 

till patienter och närstående kan bli bättre. Din medverkan är frivillig och dina svar är anonyma 

1. Ålder:_____ 

2. Kön:  
[   ] Kvinna [   ] Man  [   ] Annat alternativ 

3. Sysselsättning:  
[   ] Arbetar  [   ] Arbetslös  [   ] Tar ut närståendepenning 

[   ] Pensionär  [   ] Sjukskriven  [   ] Annat:_________  

 

4. Den ASIH vårdar är din/ditt… 
[   ] Partner/make/maka [   ] Barn  [   ] Förälder 

[   ] Vän  [   ] Annat: ___________ 

 

5. Hur länge har din närstående vårdats av ASIH-teamet? 
[   ] mindre än 1 månad [   ] 1 – 4 månader  [   ] 5 – 8 månader   

[   ] 9 månader  eller mer 

 

Frågor. Alternativen är förslag, stöd för intervjun. 

Vad upplever du är viktigt för dig som närstående att få stöd med?  

a. Emotionellt stöd – att få prata med någon om känslor och tankar 

b. Information – information och eventuell hänvisning till annan part 

c. Praktiskt stöd – Åtgärder, fondmedel, färdtjänst, hemtjänst osv.   

 

 

 

 

 


