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Abstrakt 
 
Bakgrund: Distriktsköterskan inom kommunal hemsjukvård är en central person inom den 

palliativa vården. Patienter som lider av kronisk hjärtsvikt och är under palliativ vård riskerar 

att inte få samma behandling eller vård under den sista tiden som andra palliativa patienter. 

Brist på erfarenhet och utbildning av vårdpersonal samt att ledarskapet i organisationen är en 

av flera faktorer som påverkar att palliativa hjärtsviktspatienter inte får en skräddarsydd vård.  

Syfte: Att beskriva distriktsköterskors upplevelse av att vårda palliativa patienter med 

hjärtsvikt inom den kommunala hemsjukvården. 

Metod: Kvalitativ design med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom två kategorier; Organisationens påverkan på 

distriktsköterskornas yrkesutövning med subkategorierna Distriktsköterskornas kompetens, 

utveckling och teamarbete samt Palliativa vårdens huvudmän och ledarskap.  Den andra 

kategorin; Distriktsköterskornas professionella förhållningssätt med subkategorierna 

Distriktsköterskans bemötande av patienter och anhöriga samt Distriktsköterskans upplevelse 

av vårdplaner. 

Slutsats: Distriktsköterskorna behöver fortbildning för att känna säkerhet och tillfredsställelse 

i vården av hjärtsviktspatienter och bemötandet av anhöriga. Det är viktigt att stärka och 

stimulera distriktsköterskornas teamarbete vilket skapar en positiv arbetsmiljö. 

Dokumentationssystemet för vårdplanerna behöver bli mer lättanvänt och tydligt för att 

förbättra den palliativa vården för hjärtsviktspatienterna. 

Nyckelord:  Distriktsköterskor, Hjärtsvikt, Palliativ omvårdnad 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 
 

Abstract 
 
Background: District nurses in the community health service are one of the main providers of 

palliative care. Chronic heart failure patients could suffer from lack of treatment or correct 

care in comparison to other groups of palliative care patients.  Lack of experience, education 

in health professionals and the leadership within the organisation are one of several factors for 

palliative chronic heart failure patients to not receive tailor dressed care  

 Aim: To explore district nurses view of caring for palliative chronic heart failure patients in 

community health service  

Method: Quality design and interviews were analyzed by a quality content analysis. 

Result: The results resulted in two categories; The organizations influence public health 

nurses daily work with two subcategories, The competence, development and team work of the 

public health nurses and the palliative care organisations and leadership. The second 

category was, Public health care nurses’ professional approach with subcategories Public 

health care nurse’s treatment of patients and relatives and Public health care nurse’s 

experiences of care plans.   

Conclusion: District nurses need continuously education enabling to feel secure and 

satisfaction in the care and reception of palliative heart failure patients and relatives.  It´s 

important to enhance the teamwork to create a positive work environment for the District 

nurses. Care plan systems must be suitable and user friendly to improve the palliative care for 

chronic heart failure patients. 

Keywords:  Chronic heart failure, District Nurses, Palliative care  
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Bakgrund 
 

 

Palliativ vård 
 

Palliativ vård definieras som ett förhållningsätt för att förbättra livskvaliteten för patienten 

och de anhöriga genom att förebygga och lindra lidandet i livets slutskede (WHO, 2011). 

WHO påtalar vikten av att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra fysiska, 

psykosociala och andliga problem så att lidandet kan minimeras. Distriktsköterskans främsta 

syfte med palliativ vård är att avlasta patientens börda och smärta så livskvaliten förbättras. 

Distriktsköterskans kunskap fyller en viktig funktion i den palliativa vården då denne är med 

patienterna under lång tid och ser vad patienten behöver bäst (Al Qadire, 2014). Strang och 

Beck-Friies (2012) beskriver att palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar 

livskvalitén hos patienter och anhöriga när de blir utsatta för svårigheter och påfrestningar då 

en livshotande sjukdom inträffar. Livskvaliteten kan förhöjas genom att förebygga och lindra 

lidandet med en tidig identifiering av fysiska, existentiella, psykosociala problem samt 

behandling av smärta (Strang & Beck-Friies, 2012). 

 

 

Brytpunktssamtal 
 

Brytpunktssamtal är en del av den palliativa vården och det handlar om transitionen från 

kurerande vård till palliativ vård. Detta utförs vid försämring av sjukdomen och en eller flera 

funktioner sviktar (Socialstyrelsen, 2016). Brytpunktssamtal genomförs av en läkare 

tillsammans med patient och anhöriga och sätter en gräns där vården ändrar inriktning från 

botande till palliativ vård. Brytpunkten av vården är inte statisk utan en process som förändrar 

insatserna och vårdens mål successivt. Palliativ vård handlar inte om att förlänga liv eller 

rädda liv utan att försöka bevara livskvaliteten (Strang & Beck-Friies, 2012). Det är viktigt för 

patienter i livet slutskede att de blir välinformerade om sin situation och prognos. Att vara 

informerad har ett stort värde och ger patienten en möjlighet att fatta beslut om hur han eller 

hon vill ha det under den sista tiden. Det kan handla om att bestämma var man ska dö och att 

hinna träffa och ta farväl av nära och kära. Vissa döende patienter har tappat sin förmåga att 

delta i besluten om sin vård framåt och då är det viktigt att dialogen går från patient till de 

anhöriga för att bibehålla livskvalitén, Nationell Vårdplan för Palliativ vård NVP,2015. 
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De fyra hörnstenarna- grunden för patientens behov 
 

Den palliativa vården bör utgå från fyra hörnstenar, symtomkontroll, teamarbete, 

kommunikation och relation för att tillgodose patientens behov. Symtomkontroll, innebär 

lindring av smärta och/eller andra svåra symtom som kan vara basala eller komplexa. 

Patientens integritet och autonomi ska beaktas så en god livskvalité uppnås. Basala symtom 

kan vara smärta som är plågsam men kan behandlas med standardterapier. De komplexa 

symtomen utgår ifrån, fysiska, existentiella, psykiska och sociala problem som kräver en 

annan typ av problemlösning (Strang, 2012). Dessa komplexa symtom löses genom en 

grundlig analys utifrån patientens livssituation och insatser sätts in där behovet är synliggjort. 

Teamarbete innebär att olika professioner med olika kompetens skapar ett arbetsteam runt 

patient och anhöriga NVP,2015.   

Kommunikationen med anhöriga, patienten och arbetsteamet skall leda till att patientens 

livskvalité främjas, bejakas och kontinuerligt utvärderas. Kommunikation är en förutsättning 

och viktig hörnsten mellan de tre parterna, patient, närstående och personal för att det skall 

mynna ut i en god palliativvård (Socialstyrelsen, 2013). Det är viktigt att vården av patienten 

utformas tillsammans med de anhöriga och att man tar hänsyn till  önskemål i den mån det går 

(Strang & Beck-Friies, 2012;Strang,2014). Relationen ska innebära ett tryggt stöd till de 

anhöriga som deltar i vården av patienten under sjukdomstiden samt efter dödsfallet. När 

patienten avlidit erbjuds efterlevande samtal för de anhöriga som kan ses som ett stöd för att 

gå vidare NVP,2015 ; (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård är en krävande uppgift, ur 

erfarenhets och kunskapsperspektiv, att både kunna lyssna, ge stöd till anhöriga när de önskar 

och orkar, både under sjukdomstiden samt efter dödsfallet (Strang, 2012; Socialstyrelsen, 

2009). 

 

Barriärer i den palliativa vården 
 

WHO har visat att det finns barriärer som förhindrar utvecklingen av den palliativa vården. 

Detta kan bero på bristen av träning och praktisk erfarenhet hos vårdpersonalen inom just den 

palliativa vården (WHO, 2011). Bristen på tillräcklig kunskap och utbildning om palliativ 

vård anses som de största barriärerna för utveckling och praktik av palliativ vård (Al Qadire, 

2014). Det palliativa arbetet är inte den enskilde vårdpersonalen eller vårdenhets ansvar utan 

bör integreras på alla nivåer inom sjukvården. Dessa enheter är kommunal hemsjukvård, 
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lasarettsansluten hemsjukvård (LAH), sjukhus, särskilda boenden för äldre och hospice samt 

inom alla olika kategorier av vårdpersonal (Tveit Sekse, Hunskår, & Ellingsen, 2017). 

 

Hjärtsvikt inom den palliativa vården 
 

Hjärtsvikt är ett tillstånd då hjärtats pumpfunktion inte ger adekvat blodförsörjning till 

kroppens organ på grund av en störning i samspelet mellan hjärtmuskeln och 

kompensationsmekanismer i övriga kroppen, bland annat det så kallade RAAS (Renin-

Angiotensin-Aldosteron-Systemet). Detta leder till att kroppens celler inte får tillräckligt med 

syre och näring. Beroende på vad som utlöser hjärtsvikten varierar symtomen och graden av 

svikt. Hjärtsvikten kan vara akut eller kronisk, varav den akuta formen är akut livshotande 

och kräver omedelbar vård (Wikström, 2014). 

Hjärtsvikt har en hög dödlighet, men kan reduceras med adekvat behandling. Hjärtsvikt kan 

debutera akut, men kan lika ofta ha ett långsamt smygande förlopp. Vanliga orsaker till 

hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom där hjärtinfarkt är orsaken med ca 50–75 %. Hypertoni, 

anemi, arytmier, kardiomyopatier, klaff-vitier, diabetes, hög alkoholförbrukning är några av 

de bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt men det kan även bero på dålig compliance, 

kardiotoxiska läkemedel vid cancerbehandling, KOL och drogmissbruk speciellt amfetamin 

(Ponikowski, et al. 2016 ; Persson & Stagmo, 2008). Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd, 

med tilltagande incidens och prevalens i högre åldrar (Wikström, 2014). 

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med en prognosbild sämre än cancer och hjärtsvikts-

patienterna har inte samma tillgång till palliativ vård som patienterna med cancer. De 

patienter som har hjärtsvikt och andnöd förskrivs mindre palliativa läkemedel än patienter 

med cancer och andnöd (Strang, 2014; Boman et al. 2014).  I en studie jämfördes 

hjärtrelaterade sjukdomar och patienter med maligna sjukdomar. Resultaten visar att patienter 

med maligna sjukdomar bedöms till större utsträckning vara i terminal fas och de får tillgång 

till palliativa läkemedel jämfört med de patienter som har hjärtsjukdomar vilka får mindre 

palliativa läkemedel utskrivna och många blir inte utredda adekvat eller får behandling enligt 

de palliativa rekommendationer som finns. Detta kan bero på att symtomen lätt kan misstas 

och bero på andra orsaker eller att hjärtsvikten är en av flera sjukdomar hos patienten 

(McKinley, Stokes, Exley, & Field, 2004).  

 

Att göra en bedömning när hjärtsviktspatienten bara har ett fåtal dagar kvar, och är döende, är 

en utmaning. Vården skall prioriteras till patientens behov och dennes önskningar istället för 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rta_(organ)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organ
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtmuskeln
https://sv.wikipedia.org/wiki/RAAS
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroniska_sjukdomar
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att fylla i palliativa protokoll om olika statusbedömningar. En god kommunikation med 

patienten de anhöriga och vårdpersonal är det viktigaste just där och då (McIlvennan & Allen, 

2016). 

En studie visar att patienter med hjärtsvikt i det längsta försöker stanna kvar hemma, trots 

svår andnöd. När patientens ångest ökar och de känner sig otrygga hemma, först då söker de 

akut sjukhusvård. Denna patientgrupp, liksom andra patientgrupper, har också rätten till att 

känna trygghet i både sin behandling och sin vård. De patienterna med svår hjärtsvikt kan ha 

andra somatiska problem exempelvis, diabetes, hypertoni, liggsår och få vård från två 

huvudmän parallellt. Detta kan leda till att olika vårdplaner skapas och dokumenteras i olika 

journalsystem och där ena parten inte har insyn i journalen om vad som planeras runt 

patienten och konsekvensen blir att patienten blir lidande (Boman & Brännström, 2014).  

Palliativ vårdplan för hjärtsviktspatienter 

 

Det finns en utarbetad vårdplan för palliativ vård som Socialstyrelsen rekommenderar att 

användas i den palliativa vården som bygger på de fyra hörnstenarna som tidigare beskrivits. 

Vårdplanen är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda symptom utifrån 

den enskilde patients behov för att lindra och stödja patienten som är döende. Patienten och 

anhöriga kan uttrycka sina behov och önskemål så vården kan bli optimal NVP,2015. 

Vårdplanen ska fånga upp patientens och anhörigas olika behov som skall tillgodoses i livets 

slutskede och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). En ofta förekommande palliativ 

patientgrupp är patienter med grav hjärtsvikt och resultatet av en studie visar att patienter med 

hjärtsvikt  skulle dra nytta  av en holistisk palliativ vård, det vill säga en personcentrerad vård 

som är fokuserad på att ta hand om de stresssymptom som hjärtsvikt skapar för både patienten 

och anhöriga. Ett exempel för att belysa problemet med hjärtsviktspatienter är vid akut 

andnöd som skapar ångest och där akuta åtgärder sätts in direkt. De symptom som kommer 

smygande är svårare att känna igen eftersom symptomen inte påverkar det dagliga livet och 

då ses inget behov av akut insättande åtgärder (Stewart, Ekman, Ekman, Ode´n, & Rosengren, 

2010).  

 

Det har visats i tidigare studie att patienter med hjärtsvikt som är i livets slutskede lider oftare 

av depression än de patienterna med en avancerad cancer. Depression hos palliativa 

hjärtsviktspatienter beror på att patienterna åker berg och dalbana emotionellt dagligen, 

veckovis och månadsvis. Så behandling mot depression är viktigt men samtidigt bör de 
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underliggande orsakerna undanröjas. Palliativa hjärtsviktspatienter bör erbjudas psykoterapi, 

KBT (Kognitiv Beteende Terapi) eller erbjudas serotoninreceptorblockerare för att uppnå en 

maximal livskvalité (Kimani, Murray, & Grant, 2018).  

 

Det hjälper att upplysa, informera patienterna om sin hjärtsvikt för att möjliggöra en så god 

livskvalitet som möjligt, trots livshotande sjukdom. Målet med palliativ vård är också att 

stödja patienten till ett aktivt liv utifrån dennes förmåga (Gadoud & Johnson, 2015).  Att 

patienten får palliativ vård utesluter inte att vidare undersökningar genomförs och/eller att 

man fortsätter att diagnostisera och undersöka patienten för att kunna förstå och behandla 

patienten på ett adekvat sätt. Detta är också nödvändigt för att undvika att komplikationer 

tillstöter (Wikström, 2014). En studie visar att den palliativa vården för hjärtsviktspatienter är 

förbisedd både i praktik och i forskningshänseende. För att komma förbi dessa barriärer måste 

utbildning för allmänheten, patienter och alla kategorier av vårdpersonal förbättras. Fokus på 

samarbetet mellan huvudmännen skulle gynna utvecklingen av den palliativa vården och 

vårdplanerna och detta skulle gynna patienter, anhöriga samt vårdpersonal (Ziehm, Farin, 

Seibel, Becker, & Köberich, 2016).  

 

Kommunens och landstingets ansvar och funktion inom den palliativa vården. 

 

Palliativ vård är en helhetsvård av hela människan och bygger på samverkan mellan 

kommuner och landsting/regioner (Socialstyrelsen, 2017). Sveriges kommuner skall erbjuda 

basal palliativ vård till de patienter som har behov. Kommunerna ansvar för 

hemsjukvårdsinsatser, både planerade som oplanerade, för alla personer oavsett ålder och 

insatserna kan vara fördelade dygnet runt. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvar i nivå 

med sjuksköterska och distriktsköterskekompetens medan läkarna fortfarande har landstinget 

som huvudman eller privata vårdaktörer (SOU, 2011). Kommunernas somatiska 

hemsjukvårdsansvar omfattar från och med 2014 den hemsjukvård som primärvården 

ansvarade för tidigare (LiÖ, 2013–73). Vård i livets slutskede utförs idag av den kommunala 

hemsjukvården (SOU, 2011).   

 

Sveriges kommuner skall erbjuda basal palliativ vård till de patienter som har behov men 

vissa kommuner kan ibland, utav olika skäl, inte erbjuda denna vård. Då får dessa kommuner 

tar in mobila specialistvårdteam från landstinget som leder till en ojämnt fördelad palliativ 

vård geografiskt sett i både tätort och i glesbygd (Socialstyrelsen, 2013). 
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Kommun och landsting skall samverka för att patienten skall få en Samordnad Individ 

Vårdplanering (SIP) som innebär att man samlar resurser och alla inblandade parter för att ge 

de insatser individen behöver för att kunna leva ett gott liv i sitt hem eller i annat boende. 

Distriktsköterskornas arbete i hemsjukvården är baserat på att resurserna samarbetar och att 

kommunikationen sker från huvudmännen i båda riktningarna (LiÖ, 2013–73; SOU, 

2011). Inom landstinget har man speciella mobila palliativa vårdteam som ger vård till 

patienter i hemmen. Dessa patienter är inskrivna inom landstinget på en specifik avdelning 

såsom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller LAH (lasaretts ansluten hemsjukvård) eller 

PAH (patient ansluten hemsjukvård) (SOU, 2011).  Det är viktigt att vårdkedjan fungerar 

tillfredsställande och att resurserna skall följa och fokuseras på patienten oavsett om vården 

ges av landstinget eller kommunen (Strang, 2012; Strang & Beck-Friies, 2012). 

 

Distriktsköterskan i den palliativa vården  

Distriktsköterskans kompetens är fundamental vid vård av palliativa hjärtsviktspatienter.  

All vård som utövas skall vara evidens och kunskapsbaserad utifrån senaste forskning och 

skall baseras på patientens önskemål och förutsättningar. Vården skall baseras på bästa 

tillgängliga vetenskapliga bevis så nyttan av behandlingar och omvårdnaden kommer 

patienten tillgodo och blir så optimal som möjligt. Omsorgen och vården som ges till 

patienten påverkas utifrån distriktsköterskan och teamets kunskaper samt färdigheter 

(Sjuksköterskeföreningen, 2015).  Forskning visar att det finns en direkt koppling mellan 

sjuksköterskors kompetens och förbättrar patienters möjlighet till överlevnad och 

välbefinnande (Aiken, Sloane, Sochalski, & Silber, 2002).   

Distriktsköterskans yrke är komplext och kräver ett professionellt förhållningsätt utifrån 

förståelse, färdighet, kunskap samt förmåga att genomföra sitt yrke på ett tryggt och säkert 

sätt.  Distriktsköterskans förhållningssätt, reflektion och värderingsförmåga i olika 

vårdsituationer ger patienten möjligheten att erhålla den bästa möjliga omvårdnaden 

(Friedrichsen, 2005).  

 

Att vara distriktsköterska i hemsjukvården kan vara utmanande då patienter och anhöriga har 

olika förväntningar (Pusa, Hägglund, Nilsson, & Sundin, 2015). Samtidigt kan bristen på 

förberedelser, tid och planering av den palliativa vården skapa stress och oro, för 

distriktsköterskorna, vilket kan leda till hälsoproblem (Desbiens, Gagnon, & Fillion, 2011). 

Kraven som distriktsköterskan ställer på sig själv och kraven från anhöriga runt patienten kan 
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leda till känslor av stress när de saknar kontroll över patientens situation, patientens tillstånd 

eller kunskap samt förmågan att hantera stress (Pusa, Hägglund, Nilsson, & Sundin, 2015). 

Som distriktsköterska krävs både öppenhet, stabilitet och trygghet för att arbeta med palliativ 

vård (Kyriakos, 2015). Hur snabbt vårdpersonal adapterar sig till vårdmiljön och 

vårdsituationen beror på dennes självkännedom, identitet och värderingar samt förmåga att 

reflektera, samtala och känna meningsfullhet i arbetet. Arbetet med att bli trygg i 

omhändertagandet av palliativa patienter och anhöriga kommer med livs- och 

arbetslivserfarenhet samt god kunskap (Desbiens, Gagnon, & Fillion, 2011). 

Distriktsköterskan måste känna sig bekväm att kunna prata öppet om döden, sorgen, 

sorgearbetet och arbeta i de kriser som kan uppstå med patienten, anhöriga och den 

vårdpersonal som arbetar i teamet runt patienten (Tveit Sekse, Hunskår, & Ellingsen, 2017). 

Har man inte hunnit skaffa sig trygghet och är väl förankrad i sitt förhållningssätt som 

distriktsköterska eller på det personliga planet kan omvårdnaden runt patienten bli lidande och 

inte vara helt optimal (Friedrichsen, 2005).  

 

Teoretisk Referensram 
 

Joyce Travelbee´s (2001) teori handlar om relationen mellan sjuksköterskan och patienten.  

Travelbee’s vision är att sjuksköterskan och patienten ska se varandra som unika individer.  

För att främja patientens hälsa eller minska lidandet ska sjuksköterskan använda sig själv 

terapeutiskt. Travelbee menar att hälsa innefattar en persons fysiska, känslomässiga och 

andliga tillstånd. Hennes teori utgår ifrån att varje människa skiljer sig från andra människor 

och med detta upplever vi även tillvaron och varandra på olika sätt som kommer sig av vår 

bakgrund och påverkan i livet. Travelbee menar även att lidande, smärta och sjukdom är 

något som är en del av ens liv och som alla människor kommer uppleva under sitt liv. 

Travelbee ser dock lidande, smärta och sjukdom som något som kan ge en möjlighet till 

personlig utveckling genom att den leder till att människan söker mening när denne utsätts för 

lidande, smärta och eller sjukdom. Travelbee nämner även att familjen är viktigt för en 

människas hälsa och välbefinnande (Kristoffersen,1998; Travelbee,2001).  

 

Enligt Travelbee är det sjuksköterskans roll och ansvar att hjälpa patienten att finna en 

mening vid sjukdom eller lidande, sen är det individens ansvar att finna mening i de 

förutsättningarna för att bevara hälsan. Individen måste acceptera sin sjukdom i syfte att 

kunna leva ett helt och rikt liv trots sin sjukdom. Hoppet är starkt knutet till hennes teori 

(Travelbee, 2001). Mellanmänsklig relation är för Travelbee en väsentlig del av omvårdnaden 
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och hon beskriver hur en omvårdnadsrelation kan etableras. Även kommunikation, att 

kommunicera, är en viktig del i att vara sjuksköterska för att kunna förstå och tolka 

informationsflödet mellan patient och vårdare som kan ske verbalt och icke verbalt, gester och 

kroppsställning. Sjuksköterskan kan använda sig själv terapeutiskt, det vill säga att använda 

sin personlighet medvetet och ändamålsenligt i interaktionen med en patient. Syftet är att 

främja en terapeutisk förändring hos patienten genom att antingen reducera eller lindra 

lidande men även att använda sig själv terapeutiskt i vårdrelationen (Travelbee, 2001; 

Kristofferson, 1998). 

 

Problemformulering 
 

Den palliativa vården för patienter med hjärtsvikt inom hemsjukvården ställer höga krav på 

distriktsköterskan då patienten som vårdas i hemmet har ett varierande vårdbehov av 

avancerad karaktär beroende på patientens diagnos och sjukdomsförlopp. Palliativa 

hjärtsviktspatienter har behov av stöd och vård genom det dagliga livet från den kommunala 

hemsjukvården och sjukvården. För att öka välbefinnandet och minska lidandet för palliativa 

hjärtsviktspatienter kan det innebära att distriktsköterskor i hemsjukvården behöver bli mer 

följsamma för patientens upplevelser och förutsättningar för att ge en god palliativ vård. Det 

behövs mer kunskap för att kunna utvärdera effekt och kvalité och förbättringar av vården för 

palliativa hjärtsviktspatienter. Denna studie har för avsikt att beskriva distriktsköterskans 

upplevelser att vårda en palliativ hjärtsviktspatient i den kommunal hemsjukvård så bästa vård 

utifrån ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv ges. Genom att intervjua distriktsköterskor 

som arbetar i kommunal hemsjukvård kan kunskap komma fram om hur den palliativa vården 

i hemmet fungerar för den palliativa hjärtsviktspatienten. Kunskapen som framkommer kan 

ge ledtrådar till förbättringar av procedurer och rutiner i organisationen inom den kommunala 

hemsjukvården. 

 

Syfte 

  
Att beskriva distriktsköterskors upplevelse av att vårda palliativa hjärtsviktspatienter i den 

kommunala hemsjukvården 

 

Metod 
 

Val av design är en kvalitativ studie med individuella intervjuer och kvalitativ 

innehållsanalys. Metoden är väl lämpad inom kvalitativa studier då man med hjälp av 
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kvalitativ innehållsanalys kan analysera skrivna, muntliga eller visuella kommunikations 

meddelanden. Med en kvalitativ design kan en författare fokusera på deltagarnas erfarenhet 

utifrån studiens syfte (Elo & Kyngäs, 2008; Polit & Beck, 2014). 

Urval av deltagare 
 

Deltagarna i studien var riktad till distriktsköterskor men på grund av för få distriktsköterskor 

så var två deltagare distriktsköterskor, den tredje var under utbildning till distriktsköterska och 

den fjärde var sjuksköterska utan vidareutbildning men lång arbetserfarenhet av hemsjukvård. 

I studien kommer deltagarna nämnas som distriktsköterskor. Inklusionskriterier var att 

deltagarna arbetade inom kommunal hemsjukvård, arbetat i minst två år inom kommunal 

hemsjukvård samt att de hade fast anställning i kommunen. Studien utfördes i en mindre 

kommun i mellansverige. Deltagarna hade arbetat inom kommunal hemsjukvård mellan 2 till 

10 år. Åldern på deltagarna varierade mellan 42–53 år och samtliga var kvinnor. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en intervjuguide med semistrukturerade frågor. 

Intervjufrågorna utformades som fem öppna frågor och dessa följdes upp med följdfrågor 

(bilaga I). Intervjuguiden fungerar som manus och syftar till att ge intervjun struktur. Styrkan 

i en kvalitativ intervju är att fånga olika uppfattningar, upplevelser av ett bestämt fenomen 

och där av få en mångsidig bild av distriktsköterskans upplevelser (Kvale & Brinkman, 

2014)   

 

Tillvägagångssätt 
 

Enhetschefen vid den kommunala hemsjukvården i en mindre kommun i mellansverige 

kontaktades via telefon för att erhålla samtycke och delges information om studien.  

Informationsbrev om studien skickades som mejl till enhetschefen. När enhetschefen givit sitt 

samtycke att genomföra studien ordnade denne kontakt med personalansvarig för 

hemsjukvårdsteamet som kontaktade lämpliga distriktsköterskor till intervju. Fyra utvalda 

distriktsköterskor tillfrågades om att medverka i en intervju och samtliga tillfrågade samtyckte 

till att medverka i intervjun. Enhetschefen informerade om studien under en arbetsplatsträff 

och distriktsköterskor som samtyckt till medverkan fick en tid och datum då intervjun skulle 

äga rum.  
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Ett formulär mejlades med förfrågan om att delta i intervjun samt information om studien 

(bilaga IV) Alla deltagare fick information muntligt före intervjun, att deltagandet var helt 

frivilligt och kunde avslutas när som helst utan att det skulle leda till några konsekvenser. 

Deltagarna fick information att intervjuerna var konfidentiella så ingen utifrån kunde härleda 

vem som hade svarat. Författaren förklarade att alla deltagare hade en kod Ip1-Ip4 

(intervjuperson 1–4) och att bara författaren visste vem som hade blivit intervjuad. 

Intervjuerna genomfördes i ett personalrum i hemsjukvårdens lokaler som låg avskilt. En av 

deltagarna fick omboka intervjun så den togs via telefon med samma tillvägagångsätt. 

Frågorna hade mejlats i förväg till deltagarna så de kunde förbereda sig. Intervjuerna spelades 

in med en bandspelare. Följdfrågor ställdes för att få fylligare svar till exempel; ”berätta mer”, 

”kan du förklara hur du menar”. Efter att informanten delat med sig av sina upplevelser kring 

en fråga var författaren tyst och väntade en stund för att sedan som tidigare beskrivits 

understödja och uppmuntra deltagaren till att prata om hur denne upplevde 

händelsen/händelserna och beskriva med egna ord genom att fråga de citerade meningarna 

ovan. Intervjuerna tog mellan 20–30 minuter per deltagare. Under alla intervjuer ställdes 

samma frågor till deltagarna av författaren. Intervjuerna spelades in på en bandspelare och 

efter transkribering raderades intervjuerna från bandspelaren. Det är enligt Polit och Beck 

(2014) säkrare att göra en upptagning på band vid kvalitativa intervjuer för att få med endast 

deltagarens berättelse.  

 

Dataanalys 
  
För denna studie användes en kvalitativ innehållsanalys utifrån beskrivning av Elo och 

Kyngäs (2008). De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Därefter började det 

transkriberade dokumentet analyseras i grova drag och delades in i områden. De olika delarna 

av texten handlade om specifika områden som delades in i meningsenheter som sedan 

kondenserades till en kod (Elo & Kyngäs, 2008). Först läste författaren igenom de 

transkriberade intervjuerna vid flertalet gånger som ledde till god kännedom av innehållet i 

arbetsmaterialet. Sedan valdes textenheter ut som skulle analyseras utifrån studiens syfte. 

Vidare organiserades textmaterialet genom en öppen kodning. Efter den öppna kodningen 

grupperades koderna utifrån likheter och skillnader och sorterades under lämpliga kategorier. 

Varje kategori utifrån innehåll och karaktär bildades subkategorier. Därefter sorterades 

subkategorierna utifrån likheter och skillnader och bildade kategorierna.  Kategoriernas syfte 

var att beskriva distriktsköterskors upplevelse av att vårda patienter med hjärtsvikt inom 
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palliativ kommunal hemsjukvård. Genom hela processen analyserade författaren 

arbetsmaterialet utifrån studiens syfte. En fördjupning av analysen gjordes då författaren 

kontinuerligt evaluerade processen genom att organisera och reorganisera kategorierna. Vid 

tredje fasen redovisades processen och resultatet (Tabell 1) genom att kategoriernas och 

subkategoriernas innehåll sammanfattades och illustrerades med citat från intervjuerna (Elo & 

Kyngäs, 2008) 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen   
 

Meningsbärande enhet  Kondenserad enhet  Kod  Subkategori  Kategori  

Kanske få arbeta då och då 

på sjukhuset tillsammans 

med medicinkliniken eller 

avdelningen så vi kunde få 

överfört andra syrrors 

erfarenhet från avdelningen 

till oss eller gå bredvid på 

hjärtsviktsmottagningen De 

hade varit perfekt 

Arbeta tillsammans, 

utbyta erfarenhet, 

kunskapsöverföring 

Utveckla 

teamarbete, 

Kompetensutve

ckling 

 

Ledarskap, 

kompetens, 

Utbildning och  

arbetsmiljö  

Organisationens        

påverkan i 

distriktsköterskans 

yrkesutövning 

 

Jag har ingen anknytning 

till de vårdplanerna, vi har 

ett journalsystem där man 

kan skriva med vilka ord 

som helst inte bra, så rörigt. 

Jag blir förvirrad när jag 

sitter där och skall skriva 

något. Blir rörigt. 

Anknytning till 

vårdplaner, rörigt att 

skriva vårdplaner, 

förvirrande med 

språket, inte bra 

journalsystem 

Förvirring med 
journalsystemet, 

språk och 
kommunikation, 

förståelse för 
vårdplaner 

  

Kunskap och 

vårdplaner. 

Distriktsköterskan

s professionella 

förhållningssätt  

Tänka på vikten av att 

patienten får sätta ord på 

tankar om framtiden men 

också få prata om sitt liv, 

vad som är viktigt, få 

möjlighet att summera 

Vikten av patientens 

ord, Få prata om sitt 

liv, viktigt att få 

summera 

Patientens ord, 

viktigt i livet, 

framtidstankar 

Bemötande 

och kunskap 

 

 

 
Etiska ställningstaganden 
 

Omvårdnadsforskning på människor styrs av etiska krav enligt Helsingforsdeklarationen. 

Helsingfors deklarationen är inte juridiskt bindande men har stor inverkan på nationell 

lagstiftning. Enligt de grundläggande etiska principerna skall respekten för människan där 

godhets, autonomi och rättviseprincipen samt principen att inte skada gäller. Deklarationen 

avser all forskning som använder sig av prover och data som går att identifiera. De 

grundläggande principerna i deklarationen är att omsorgen för individen alltid måste gå före 

vetenskapens och/eller samhällsintressen (WMA Declaration of Helsinki, 2018). Med dessa 



 

 

 17 

grundprinciper som ledning klargjorde författaren för studiens deltagare att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta deltagandet i studien när de önskade utan några 

konsekvenser. Den informationen som kom fram under intervjuerna kunde inte härledas till 

någon person. Formuläret med förfrågan om deltagande i intervjun innehöll information så att 

personen kunde ta ställning till deltagandet i studien. En etisk blankett från Högskolan 

Dalarna fylldes i, alla svar blev nekande och således krävdes inte ett beslut från högskolan 

etiska nämnd (bilaga I). 

 

Resultat  
 

I analysen av intervjuerna framkom två kategorier och fyra subkategorier. Den ena kategorin 

var; Organisationens påverkan på distriktsköterskornas yrkesutövning med subkategorierna 

Distriktsköterskornas kompetens, utveckling och teamarbete samt Palliativa vårdens 

huvudmän och ledarskap. Den andra kategorin var; Distriktsköterskornas professionella 

förhållningssätt med subkategorierna Distriktsköterskans bemötande av patienter med 

hjärtsvikt och anhöriga samt Distriktsköterskans upplevelse av vårdplaner. 

 I resultatredovisning används förkortningen Ip för intervjuperson och numreringen1-4 

motsvarar ordningen på intervjun. 

 
 

Organisationens påverkan i distriktsköterskans yrkesutövning  
 

Distriktsköterskornas kompetens, utveckling och teamarbete 

Organisationen påverkade distriktsköterskorna i deras dagliga arbete genom att behovet av 

mer kunskap och fortbildning efterfrågades så att det dagliga arbetet skulle ge tillfredsställelse 

och hålla en hög vårdkvalité för hjärtsviktspatienterna. Distriktsköterskorna 

uttryckte sig positivt till att utbilda sig för att växa i sitt arbete och öka kunskaps-

bredden vilket gav energi och ökad arbetsglädje i arbetet och något som de även såg skulle 

komma patienten tillgodo i längden. Distriktsköterskorna relaterade till de vidareutbildningar 

de gått gav användbara specialkunskaper i deras arbete och skapade en positiv upplevelse när 

dom fick använda kunskapen i praktiken. En distriktsköterska skildrade att en trygghet var att 

kunna tillämpa sina kunskaper i arbetet som i sin tur förmedlade en trygghetskänsla till 

patienten.  
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”Jag har gått en 7.5 hp kurs inom psykiatri för äldre och den var väldigt användbar i mitt 

arbete”(Ip4). 

” Jag gick en kurs i Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp, jätteintressant 

och användbart i mitt dagliga arbete”(Ip1). 

 

Dock var det en del distriktsköterskor som beskrev att utbildning och kompetens inte togs på 

allvar av arbetsgivaren och detta påverkade distriktsköterskorna i deras dagliga arbete. En 

distriktsköterska påtalade att hon ibland saknade kunskap och insåg sin begränsning, det hon 

gjorde då var att prata med andra kollegor. Distriktsköterskorna berättade även att bristen på 

kunskaper till exempel om hjärtsvikt påverkade deras arbetsinsatser och de beskrev hur viktigt 

det var att de fick stöd i sin kompetens-utveckling och utbildning för att kunna utvecklas inom 

arbetet. Alla distriktsköterskor var eniga om att en bred kunskap krävdes för att kunna möta 

olika problem och frågeställningar i mötet med patienterna. Distriktsköterskorna återgav att 

känslan av att inte ha kunskaper i ett specifikt ämne, som i detta fall hjärtsvikt, påverkade 

vårdkvalitén. 

 

 ”Det finns inte många som kan om hjärtsvikt ...i vår sköterskegrupp…stackars patienter som 

inte vet att vi sköterskor inte har specialkompetens i hjärtsvikt”(Ip4).  

 

Vidare beskrev distriktsköterskorna att arbetsgruppen kom bra överens och arbetade som ett 

team hos patienterna vilket ledde till glädje som påverkar både arbetsteamet och patienterna 

gynnsamt. Det beskrevs även som positivt att känna sig stimulerad och motiverad att gå till 

arbetet och att varje dag var som ett blankt nytt ark. Distriktsköterskorna framställde 

teamarbetet med andra professioner som utvecklande och berikande samtidigt som det 

skapades en kunskapsbank som utnyttjades positivt.  

 

”Jag tycker det är jättebra att vi jobbar så här i vår kommun eftersom vi har rehab i de flesta 

fall…man ser en enorm skillnad när man har med sig sjukgymnast och arbetsterapeut och 

man känner sig inte ensam utan man kan bolla tillsammans och de har sitt specifika sätt att se 

som man inte kanske ser själv”(Ip2).  

 

Vidare gav distriktsköterskorna en bild av att begreppet personcentrerad inte användes och 

heller inte diskuterades i personalgruppen eller från ledningen.  De upplevde att 

kompetenshöjning inom palliativ vård för hjärtsviktspatienter aldrig kommit upp som någon 
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enskild punkt på agendan vid personalmöten eller när de kommit med förslag på 

kompetensutvecklingsområden. De trodde att synen på hjärtsviktspatienter kanske skulle bli 

annorlunda i så fall och att en ökad förståelse för denna patientgrupp skulle ge fler reaktioner 

när insikten om vad hjärtsvikt var och vad detta förde med sig. 

 

 ” Jag blir frustrerad av att inte förstå sig på sprutpumpar, CVK omläggningar och utveckla 

sitt arbetssätt. Hur kan man hjälpa en patient med hjärtsvikt att dö på ett värdigt sätt utan att 

lida på grund av vår okunskap … Stackars patienter som inte vet att vi inte har den 

kompetensen för att kunna hjälpa dom.”(Ip3). 

 

Distriktsköterskorna redogjorde också svårigheterna i att sätta sig in rent kunskapsmässigt 

kring hjärtsvikt. Vad är skillnaden på en palliativ hjärtsviktspatient kontra en palliativ 

bröstcancerpatient med andningsbesvär, var det var samma behandling eller inte, detta 

skapade en viss otrygghet i att inte veta hur patienten skulle behandlas. De hade lite idéer hur 

man skulle kunna få lite mer kunskap för att på så sätt öka förståelsen för att ge patienten den 

bästa vården;  

 

”Vi skulle få tillgång till databaser via kommunen och alla sa ja  men det har inte blivit 

av..att kunna söka de senaste rönen. Vi har olika ansvarsområden och vissa som har palliativ 

vård. kompetensen kan man höja..och utveckla lite mer specifika vårdplaner för just dom med 

hjärtsvikt” (Ip4). 

 

Distriktsköterskorna visste inte helt säkert om de hade vårdat en patient med diagnostiserad 

hjärtsvikt utan beskrev att de mött gamla patienter och att många av dem hade svaga hjärtan 

men om de hade hjärtsvikt eller inte hade de ingen aning om. Samtidigt skildrade en 

distriktsköterska att mycket egentligen handlade om vätska och nutrition hos patienter med 

hjärtsvikt och att det var det som var orsaken till andningsproblemen och fokus var att fånga 

upp detta i tid så kunde patienten få rätt hjälp.  

 

” Jag utgår ifrån patientens behov… direkta behov som jag ser att patienten behöver hjälp 

med” (Ip4). 
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Palliativa vårdens huvudmän och ledarskap 

Ett tydligt ledarskap där rutiner och struktur råder var en viktig grund för att en 

arbetsplats skulle fungera enligt distriktsköterskorna som hade åsikter om vad som fungerade 

och vilka positiva upplevelser de hade på ledarskapet.  

 

”Vi har en ny chef, hon är väldigt mån om kompetenshöjning... hon uppmuntrar till det nu 

men förut har det aldrig varit något tal om kompetenshöjning”(Ip2).  

 

Distriktsköterskorna uttryckte att stabilitet och personalomsättning påverkade arbetsgruppen 

inom hemsjukvården. När det inte fungerade på arbetsplatsen och de 

negativa reaktionerna övervägde relaterade distriktsköterskorna hur ledarskapet och 

organisationen saknade förmågan att se deras behov. Distriktsköterskorna berättade att 

organisationen inte förstod vilka patientkategorier de arbetade med och konsekvenserna som 

det medförde, till exempel att sakna kunskap om tekniska hjälpmedel. Konsekvenserna för 

hjärtsviktspatienten var att de inte fick samma patientbehandling beroende på vilken 

huvudman som var ansvarig. Distriktsköterskorna berättade att de inte trodde att kommunens 

ledning hade utbildning i hälso- och sjukvård vilket ledde till ifrågasättande av ledningens 

kompetens. Distriktsköterskorna uttalade att otydlig struktur mellan huvudmännen 

påverkade samarbetet och arbetssättet vilket ökade risken för att patientsäkerheten kunde 

påverkas. 

 

”Här i vår kommun känns det ganska okey det beror på såklart vilken kunskap man har om 

de…hjärtsvikt… för det finns inget…så-här-skall-det-vara…och så skall alla göra,. utan ja 

det är mer såhär… jag gjorde så och så”(Ip1).  

 

En distriktsköterska beskrev sin frustration och hjälplöshet att en palliativ hjärtsviktspatient 

skall kunna vårdas i hemmet utan att hamna i kläm mellan huvudmännen samtidigt som 

distriktsköterskorna hade en skyldighet att följa lagar och förordningar som myndigheterna 

kräver när de utövar sitt arbete. Distriktsköterskorna beskrev att kommunen inte hade 

palliativa kriterier för hjärtsviktspatienter. En annan distriktsköterska beskrev att ledningen 

uppmuntrade till utveckling men stöttade inte utbildning och var otydliga när utbildningarna 

skulle ske.  
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”Dom har ingen aning om och det känns som det blir ett glapp mellan landstinget och 

kommunens ansvar både kunskapsmässigt och rutiner och det som är viktigt är 

kunskapsöverföringen mellan oss”(Ip1).  

 

 En distriktsköterska redogjorde för sin oro över att man inte i den kommunala organisationen 

ser problemen och vilka konsekvenser detta leder till för patienten när det är olika huvudmän 

inblandade i patientens vård. 

 

”Kommunen är arbetsgivare för vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor… och 

distriktssköterskor..vårdcentralen ansvarar för patienten…läkaren ordinerar mediciner och 

beslutar om det är palliativ vård eller inte…vilket är märkligt att vi inte har en gemensam 

diskussion, vi som vet hur patienten mår och hans tillstånd”(Ip3). 

 

Det fanns distriktsköterskor som kände frustration och irritation så att de påverkade 

arbetsdagen negativt. Det kunde vara att inte bli förstådd av ledningen, att bli ifrågasatta, att 

inte få svar från ledningen och ett sviktade stöd till distriktsköterskorna inom den palliativa 

vården. En av distriktsköterska sa att hon sov dåligt då hon hade en palliativ hjärtsviktspatient 

och det berodde på att hon inte räckte till. Distriktsköterskorna mådde psykiskt dåligt för att 

de inte gav patienterna med hjärtsvikt den vård som krävdes så de tog med sig arbetet i 

tankarna hem. Distriktsköterskorna målade upp hur de försökt lyfta fram problem för 

ledningen och de uttryckte sin frustration för att de inte räckte till som stöd till sina kollegor 

och teamet vilket gav en negativ påverkan både psykiskt och fysiskt i teamet och på 

arbetsplatsen. De beskrev att ledningen inte hade insikt om att vara nyutbildad sjuksköterska, 

distriktsköterska eller vara ny på arbetsplatsen och inte förtrogen med arbetsuppgifterna som 

ledde till tidspress. Den tid som handledning och stöttning tog gjorde att distriktsköterskorna 

planerade tidschema brast och gav konsekvenser genom hela arbetsdagen. 

 

”Jag tänker även på den oerfarna personalen… de är inte lätt för dem att veta hur vi skall 

lägga upp för patienterna och vårdbehovet… de känner inte patienten sen har dom inte så 

mycket vana och det går åt mycket tid till att hjälpa dom tillrätta... Så de känner sig något 

sånär säkra på vad dom skall göra”(Ip4).  
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Distriktsköterskans professionella förhållningssätt  
  
Distriktsköterskans bemötande av patienter och anhöriga 

Samtliga distriktsköterskor återgav att det kändes bra att ha mött patientens och anhörigas 

önskan hur de ville ha vården i slutfasen så sista stunden blev ett fint minne. En 

distriktsköterska upplevde att det var jobbigt att prata om döden i början av yrkeskarriären då 

yrkeserfarenheten var kort.  Idag, efter många år inom vården känner hon begränsningar att 

bemöta patienter med hjärtsvikt då deras liv kan hänga på en skör tråd ena dagen och andra 

dagen kan dom vara uppesittande i en stol. Hon beskrev svårigheten att bemöta patientens 

behov då denne var rädd för att dö så hon kontaktade prästen och bad om hjälp att hantera 

patientens oro och rädsla för döden.  

 

” Vi pratade länge om hur hon ville ha saker o ting …hon ville inte ha ont, smärtan var inte 

det värsta…Vi kom fram till att morfin nog inte var det hon behövde enbart utan 

ångestdämpande också, vi gav henne både morfin och midazolam, Hon var så lugn 

och stilla… satt och höll handen då jag var där och pratade med anhöriga”(Ip2).  

 

Distriktsköterskorna framställde personcentrerad palliativ vård som viktigt för att kunna göra 

sitt yttersta i bemötande och vård så både anhöriga och patienten har det bra under sin sista tid 

i livet. Det beskrevs vikten att se alla omvårdnadsaspekter då det kan handla om många saker 

allt från oro, rädsla och hur en begravning skall se ut till att lindra sorgen för de anhöriga. En 

distriktsköterska uttryckte att patienter kan ligga länge i sängen och även om läges-

förändringar görs regelbundet skall man vara noga med att patienten ligger bra i sängen och 

vara noga med hudkostymen så trycksår inte uppstår för det är ett lidande för både patienten 

och anhöriga. Det var en viktig del i bemötandet att låta patienten vara med i planeringen av 

vården och inkludera anhöriga så de känner sig delaktiga i hela förloppet. Att skapa god 

kontakt med närstående vid palliativ vård i hemmet var en av förutsättningarna för att kunna 

skapa goda vårdsituationer. Distriktsköterskorna skildrade vikten att lyssna och förstå 

patienten för att kunna förmedla budskapet och tillgodose omvårdnadsbehovet.  

 

” Tänka på vikten av att patienten får sätta ord på tankar om framtiden men också få prata 

om sitt liv, vad som är viktigt, få möjlighet att summera”(Ip2). 
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Distriktsköterskans upplevelse av vårdplaner 

Distriktsköterskorna återgav att syftet med vårdplanerna var att beskriva vårdåtgärder 

utifrån patienters specifika problem och behov både ur medicinska, psykiska och 

omvårdnadsmässiga perspektiv. Uppfattningen av vårdplanen var att man utgick från en 

patient och hur det kändes för patienten där och då. Samtidigt beskrev distriktsköterskorna 

vikten att patienten fick stöd som var i relation till behovet och stödet bestod i kunskap.  

Distriktsköterskorna målade en bild av frustration över vårdplanerna som var röriga och svåra 

att hitta specifika detaljer. Vårdplanerna låg i journalsystemet och hur man skrev i 

vårdplanerna och under vilka ledord gav upphov till förvirring och som kunde leda till 

negativa konsekvenser för patienten. 

 

” Jag har ingen anknytning till de vårdplanerna... vi har ett journalsystem där man kan skriva 

med vilka ord som helst och sen följer vi upp våra mål och delmål… inte bra... så rörigt… Jag 

blir förvirrad när jag sitter där och skall skriva något… Blir rörigt och sen kommer kollegan 

och skriver sina ord som han tycker”(Ip4).  

 

En distriktsköterska upplevde vårdplanen som ett problem då hon hade svårt att veta var det 

var bäst att dokumentera problemet. Hon uttryckte att det tog lång tid att leta upp vilket 

sökord och vilken problemställning en specifik sak skulle skrivas under. 

 

” I vårdplanen står brytpunktsbedömning och man skall skriva under smärta och illamående 

och oro …och allmän specifik omvårdnad.. jag tycker dom är svåra ibland och veta jag när 

man måste dela upp allt och så men ibland kan det vara lite rörigt just för att det står.. på två 

ställen.. man vet inte exakt på vilket ställe det ska stå”(Ip1). 

 

 En synpunkt som kommenterades var beroende på vilket stadie i den palliativa fasen 

patienten befann sig i så kändes vårdplanerna bättre anpassade för vård i livets slutskede då 

det inte var många dagar till patienten förväntades att leva. Distriktsköterskorna berättade om 

problematiken med hjärtsviktspatienter då de kan vara under palliativ vård en lång tid 

eftersom tillståndet snabbt kunde förändras. Det ansågs inte att vårdplanerna fungerade bra 

som arbetsverktyg när en distriktsköterska relaterade sin begränsade kunskap när det gällde 

att skriva vårdplaner för palliativa hjärtsviktspatienter: 
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 ”Vårt syfte med vårdplanerna är att symtomlindra men vad man skall titta på och 

bedömningen skiljer sig från cancerpatienter…och sviktpatienter har jag ingen åsikt i då jag 

inte har ordentligt med kunskaper…”(Ip1) 

 

Det fanns förbättringsförslag som diskuterades i arbetsgruppen  om journalsystemet så 

vårdplanerna bättre kunde anpassas till patientens sjukdom, diagnos och förväntad 

överlevnad. 

 

 

Diskussion  
 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktsköterskan upplever att vårda en palliativ 

hjärtsviktspatient inom kommunal hemsjukvård. Resultatet som framkom under analysen 

redovisas utifrån en kategori; Organisationens påverkan på distriktsköterskornas 

yrkesutövning med subkategorierna Distriktsköterskornas kompetens, utveckling och 

teamarbete samt Palliativa vårdens huvudmän och ledarskap. Den andra kategorin som 

framkom var; Distriktsköterskans professionella förhållningssätt med subkategorierna 

Distriktsköterskans bemötande av hjärtsviktspatienter och anhöriga samt Distriktsköterskans 

upplevelse av vårdplaner. 

Resultatdiskussion 
 

Distriktsköterskornas kompetens, utveckling och teamarbete 

Resultatet visar att utbildning är något som distriktsköterskorna i studien ställer sig positiva 

till och de menar att möjligheten att växa i sitt arbete och att öka kunskapsbredden ger dem 

arbetsglädje och energi. Att ”vårda en palliativ patient” är ett känt begrepp som deltagarna i 

studien har erfarenhet av men ”vård av palliativa hjärtsviktspatienter” upplevs vara ett diffust 

begrepp. Distriktsköterskorna önskar mer utbildning för denna patientgrupp, på grund av att 

denna patientgrupp ständigt ökar på grund av att människor lever längre men också för att 

kunna anpassa vården utefter patientens behov (McIlvennan & Allen, 2016). Att sakna 

kunskaper i det dagliga arbetet med en palliativ hjärtsviktspatient utifrån deras prognos samt 

fysiologi och patofysiologi påverkar vårdkvalitén. Distriktsköterskorna efterfrågar 

fortbildning och handledning för att känna säkerhet och tillfredsställelse i patientvården och 

bemötandet av anhöriga. Enligt Travelbee så är det viktigt att distriktsköterskan kan förstå och 
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tolka information mellan sig, patienten och anhöriga samtidigt hjälpa patienten att finna 

mening trots sin sjukdom (Travelbee, 2001). 

 En studie bekräftade det som distriktsköterskorna uppgav i intervjuerna, att utbildning är en 

mycket viktig del i arbetet och att utbildning är något som distriktsköterskorna ställer sig 

positiva till.  Möjligheten att växa i sitt arbete leder till arbetsglädje och tillfredställelse för 

distriktsköterskan och patienten får en ökad känsla av trygghet och välbefinnande i vården 

(Johnson, 2015).  

Distriktsköterskorna upplever att de har mycket stöd och glädje av sina kollegor som gör att 

gruppen kan hålla samman och finner tröst i varandra. Att göra gott ger mening i det dagliga 

arbetet och att upprätthålla goda relationer till patienter och anhöriga ger dem tillfredsställelse 

vilket är både upplyftande och motiverande som Travelbee beskriver hur väsentlig den 

mänskliga relationen mellan individer är. Dessa upplevelser är i samklang med en studie, som 

fann att stödet från sympatiska kollegor och att arbeta i ett välorganiserat team skapade en 

växande anda av gemenskap som ledde till en positiv tillvaro i arbetet (Josefsson & Östin, 

2011).  

Distriktsköterskorna uttrycker behov av en inriktad specialistutbildning mot avancerad 

hemsjukvård som ger ökad kunskap så de känner sig komfortabla att utföra medicinska 

bedömningar av palliativa hjärtsviktspatienter. Att inte ha kunskaper i det dagliga arbetet 

med en palliativ hjärtsviktspatient påverkar vårdkvalitén och distriktsköterskans arbetsglädje 

överskuggas. Enligt en studie är palliativ vård av hjärtsviktspatienter en utmaning då den 

största barriären att vårda denna patientkategori är kunskapsbrist och detta konfirmerade 

distriktsköterskorna i intervjuerna och genom att utbilda dem finns kunskapen vid arbete med 

denna patientgrupp. Genom att ge bättre utbildning för distriktsköterskor inom 

hjärtsjukdomar förändras deras syn på denna patientgrupp så möjlighet till likvärd kvalitativ 

vård i hemmet ges (Pusa, Hägglund, Nilsson, & Sundin, 2015).  

 Att arbeta som distriktsköterska inom hemsjukvården kan vara utmanande, uttröttande och 

frustrerande men också belönande. I sitt dagliga arbete möter distriktsköterskorna patienter 

och anhöriga som har förväntningar att få hjälp med frågor om hjärtsvikten, vad som sker och 

varför det sker och om sjukdomsförsämringen kan förhindras.  I linje med studien Griffiths, 

Ewing et al. (2015) tar de upp att det kan vara stressande när bristen på kunskap och kontroll 

uppkommer i patientens hem och det inte finns någon kollega till hands att fråga. De skriver 
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också att distriktsköterskan alltid strävar efter att bygga en förtroendefull relation med 

patienter och anhöriga vilket kräver inlevelseförmåga och kunskap om patientens tillstånd och 

prognos (Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly, & Grande, 2015). Det är därför viktigt att 

sjuksköterskeutbildningen satsar på gedigen utbildning inom palliativ vård och att lära sig 

skillnaden på de olika patientgruppers diagnoser och behandlingar, till exempel hjärtsvikt och 

cancerpatienter. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor leder till att grundutbildade och 

oerfarna sjuksköterskor får ta stort ansvar i den kommunala hemsjukvården och detta 

bekräftades i en studie att utbildning och fördjupad kunskap är av stor vikt, exempelvis för att 

kunna bedöma behovet av palliativ vård (Pusa, Hägglund, Nilsson, & Sundin, 2015)  

Distriktsköterskorna uttrycker en positiv inställning och ett utvecklande arbetssätt när 

teamarbetet beskrivs. Kunskapsöverföring mellan de olika personalkategorierna skapar 

arbetsglädje och berikade arbetet. Detta är i linje med vad Carlström (2013) beskriver att alla i 

teamet bör vara delaktiga på något sätt för att få en effektivitet och god samordning av 

vårdinsatserna, detta kan vara viktigt att tänka på när teamarbetet planeras och utvecklas i 

kommunerna. Teamets arbete ska leda till patientnytta, vårdplaner och mål för patienten bör 

planeras i teamet så att alla personalkategorier arbetar mot ett gemensamt mål som är förenligt 

med vad patienten och de anhöriga önskar (Carlström, Kvarnström, & Sandberg, 2013). I 

samklang med Desbiens et al. (2011) så nämner de att dynamiken i teamet påverkas av de 

krav som ställs av patienten och anhöriga. Team-medlemmar har i olika studier beskrivit hur 

de lär sig av varandra och hur de i sin tur delar med sig av sin egen kunskap (Desbiens, 

Gagnon, & Fillion, 2011). 

Palliativa vårdens huvudmän och ledarskap 

Resultatet i föreliggande studie visar att organisationen och ledningen påverkar 

distriktsköterskans yrkesutövande med hänsyn till kompetens och kunskapsutveckling. Enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 skall en organisation informera all personal som 

innehar en ledningsställning att de är pålagda att ha kunskaper om att bland hantering och 

förebyggande av en ojämn arbetsbelastning såsom minskad arbetsmängd, öka bemanning och 

tillföra kunskap. Organisationen skall se till att det finns förutsättningar att omsätta 

kunskaperna i praktiken för distriktsköterskorna. Ledningen har ett ansvar att skapa trivsel för 

arbetsgruppen av distriktsköterskor så att arbetsmiljön blir bra och positiv för både 

distriktsköterskorna och ledning (Arbetsmiljöverket, 2016). Distriktsköterskorna upplever en 

brist på stöd från ledningen och att cheferna är en barriär för deras utveckling trots att 
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ledningen försöker stötta och uppmuntra. Distriktsköterskorna upplever att ledningen och 

cheferna saknar kunskap om vad palliativhjärtsviktsvård innebär och vilka arbetsinsatser som 

krävs av distriktsköterskorna. Detta beskriver även Somech (2006) i sin studie om ledarens 

egenskaper som påverkar personalgruppens vidareutveckling. Det är ledarens egenskaper som 

genom att underlätta arbete, stödja, lyssna och kommunicera leder till både distriktsköterskan 

och teamets utveckling. Ett tydligt ledarskap hjälper distriktsköterskorna som grupp att dels 

utveckla en hållbar arbetsmiljö ur ett arbetsperspektiv dels att uppmuntra gruppen till att dela 

kunskap kollektivt. Ett ledarskap som är öppet för förslag och utveckling leder i sin tur till en 

bättre kommunikation och gynnar grupprocessen i positiv riktning. Det finns organisatoriska 

barriärer som ligger till grund till att kompetensutveckling och planlagd regelbunden 

utbildning inte kan erbjudas.  Dessa barriärer är ekonomiska faktorer, arbetsförhållande och 

tidsbrist som inte kan påverkas (Somech, 2006).  

 

Betydelsen av kompetensutveckling för distriktsköterskor inom omvårdnadsarbetet kan 

upprätthållas genom handledning och fortbildning. Handledning är något distriktsköterskorna 

efterlyser vilket en studie belyser, att organisationen behöver fokusera så att 

kompetensutveckling i den kommunala äldreomsorgen förbättras. För att ett förbättringsarbete 

skall sträva framåt finns olika metoder och arbetsmodeller (Josefsson, Sonde, & Robins-

Wahlin, 2008). I en studie av Furuåker et al. (2013) om utvecklingsarbete i den kommunala 

hemsjukvården, framhålls nödvändigheten av att skapa en god vårdkvalitet men det krävs 

kvalitet i arbetet som utförs av vårdpersonalen vilket även är distriktsköterskornas uppfattning 

i denna studie. Metoder som ger vinnande koncept är ledning, utvärdering, kontroller, 

planering, uppföljning och att sträva efter framsteg samt utveckling i verksamheten. 

Ledningens utgångspunkt måste vara att ett framgångsrikt kvalitetsarbete och implementering 

av procedurer skall vara en del i framgången för distriktsköterskorna (Furuåker & Nilsson, 

2013). 

Distriktsköterskorna upplever lite stöd från organisationen då mer tid krävs för att söka 

kunskap för evidensbaserad och god vård. Kompetensutveckling går hand i hand med de 

ökade kraven inom hemsjukvården och icke minst för patientgruppen med hjärtsvikt. 

Författaren till föreliggande studie anser att risken för att barriärer uppstår när bristande 

kompetensutveckling upplevs och kan leda till svikt av god omvårdnad och patientsäkerhet. 

Detta stödjs av en studie där forskning visar att det finns en direkt koppling mellan 

distriktsköterskors kompetens och förbättring av patienters möjlighet till överlevnad och 

välbefinnande (Aiken, Sloane, Sochalski, & Silber, 2002).  Även resultatet av studien 
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Josefsson, Sonde och Robins-Wahlin (2008) ligger i linje med distriktsköterskornas 

upplevelser, att ökad kompetensutveckling skapar förmåga att argumentera för och emot 

behandlingar, vårdsituationer, stärka anhöriga samt att vara patientens försvarare. 

Medvetenheten ökar kring den egna yrkesrollen som i sin tur driver distriktsköterskan framåt 

för att vidga sina vyer som skapar ett ökat självförtroende och trygghet i arbetet (Josefsson, 

Sonde, & Robins-Wahlin, 2008). 

 

 

Distriktsköterskans Professionella förhållningssätt  

Under den palliativa vårdtiden måste distriktsköterskan få tid och ro till att bygga relation till 

sin patient och anhöriga. Relationen är viktig för distriktsköterskan som är med patienten tills 

patienten avlider. Enligt Leksell och Lepp (2013) så beskrivs bemötande som en stor del i den 

personcentrerade omvårdnaden vilket innebär att patienten alltid är i centrum. För att förstå 

personcentrerad omvårdnad så måste man se hela patienten som en individ med erfarenheter 

trots sin sjukdom/sjukdomar och detta är även i linje med Travelbee´s tankar om den 

personcentrerade omvårdnaden. Att förstå vad som hänt i patientens liv, dennes livshändelser 

samt arbetsliv och all den informationen har vi med oss när vi ger både råd och vård så att vi 

fokuserar på det möjliga istället för det som är omöjligt (Leksell & Lepp, 2013).  

 

Att kunna göra sitt yttersta i omvårdnaden av den palliativa hjärtsviktspatienten och bemöta 

anhöriga ställer höga krav på distriktsköterskan. Det kan vara svårt med anhöriga i den 

palliativa vården och få dem att inse att patienten inte har lång tid kvar att leva. Både den 

anhörige och distriktsköterskan måste finnas som stöd för patienten samtidigt som 

distriktsköterskan skall stödja både parterna. En studie, Bakitas et al. (2017) konfirmerar 

distriktsköterskans uppfattning om hur viktigt bemötande och vården av palliativa 

hjärtsviktspatienter och anhöriga är. Studien visar att hjärtsviktspatienter upplever en relativt 

bra livskvalité utifrån sin psykiska och mentala hälsa i den palliativa vården medan de 

anhöriga mår psykiskt sämre i vården av patienten då de sätter sina behov åt sidan för att 

prioritera patienten. Resultatet av denna studie visar att rollen som distriktsköterskan har för 

att stötta och klara av att bemöta patient och anhöriga är avgörande, så livskvalitén upplevs 

lika god för båda parterna (Bakitas, et al.,2017).  

 

Under intervjuerna med distriktsköterskorna framkommer det att vården blir bra för palliativa 

hjärtsviktspatienterna och anhöriga när fokus läggs på bemötandet och där patientens egna ord 
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får styra vården. Patientens kunskap och insikt om hjärtsvikt hjälper distriktsköterskornas 

planering för insatserna av vården. Enligt Studien av Ulin, Malm, och Nygårdh (2015) länkar 

deras resultat till det distriktsköterskorna uttrycker i denna studie, att personcentrerad vård är 

för patientens bästa och patientens eget ansvar förhöjer livskvalitén för hjärtsviktspatienter. 

Förbättringar kan vara på olika plan både psykiska och mentala. Patientens värdighet sviktar 

då den allmänna rädslan  om sjukdomsprogressen ökar och att återhämtningen minskar. 

Patientens egna ansvar och förmåga till egenvård är mätbara förändringar utifrån effektivitet 

och livskvalité så det råder ingen tvekan att personcentrerad vård spelar en central viktig roll i 

vårdarbetet (Ulin, Malm, & Nygårdh, 2015).  

 

Vårdplaner 

Distriktsköterskorna är eniga då de beskriver syftet med vårdplanerna, att beskriva 

vårdåtgärder utifrån patienternas specifika problem. Samtliga tycker att skriva vårdplaner är 

svårt, att hitta ord som beskriver problemet är ett problem då kollegorna använder olika ord 

för samma problem. Problemställningen kan variera men i utgångspunkten är det samma 

problem som skall skrivas in i vårdplanen men skrivs under olika rubriker/ledord. 

Distriktsköterskorna upplever att vårdplanerna är röriga och att det är svårt att se en röd tråd i 

vårdplanen. En studie av Yokoya, Kizawa och Takami (2018) visade på att 

distriktsköterskorna som hade fått utbildning om vårdplanering i livets slutskede och palliativ 

vård hade mindre svårigheter att symptomlindra palliativa patienter. Det framkom i samma 

studie att dåligt utbildad vårdpersonal är den största barriären till att skapa kvalitetssäkrade 

vårdplaner vilket stämmer med vad som framkommit i intervjuerna med distriktsköterskorna i 

denna studie. Enligt Yokoya et al. (2018) nämner de att vårdpersonal (sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor) som har en kontinuerlig utbildning med vårdplaner förbättrar 

vårdpersonalens kunskapsnivå och hållning men också att de blev mer säkra på att praktisera 

och använda vårdplanerna så patienterna kunde få en god kvalitativ palliativ vård (Yokoya, 

Kizawa, & Takami, 2018).  

 

Det som kom fram i analysen i denna studie var att hjärtsviktspatienter kunde vara palliativa 

under en längre tid då patientens tillstånd kunde skifta snabbt. Kommentarerna från 

distriktsköterskorna i denna studie är att de vårdplaner som finns att tillgå i journalsystemet 

inte fungerar tillfredsställande som arbetsverktyg. Resultatet av en studie Bjurling-Sjöberg 

(2018) är i linje med vad distriktsköterskorna kommenterar om vårdplanerna, att 

standardiserade vårdplaner troligen ökar vårdkvalitén och att patientsäkerheten upprätthålls. 
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Dessa standardiserade vårdplaner kan troligtvis underlätta teamarbetet och att samtidigt 

tillämpa senaste evidensbaserade rönen leder till att patienternas behov kan bättre tillgodoses. 

För att få till dessa vårdplaner krävs stöd och samarbete i arbetsteamet för att skapa en 

gemensam förståelse för hur viktigt standardiserade vårdplaner är för alla som är runt 

patienten. Resultaten av studien visar på att en implementering av standardiserade 

vårdplaner skulle göra olika yrkesroller mer tydliga och underlätta samarbete. En ökad 

kunskap leder till att förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten samt skapa en 

känsla av trygghet för distriktsköterskorna i vårdarbetet (Bjurling-Sjöberg, 2018).   

 
Metoddiskussion 
 

Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskornas upplevelse att vårda en palliativ 

hjärtsviktspatient i kommunal hemsjukvård. För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ 

design. Studien genomfördes som en intervjustudie med en semi-strukturerad intervjuguide 

som var en lämplig datainsamlingsmetod för ändamålet. Författaren visste inget om 

deltagarnas upplevelse eller om dessa kunde fångas med bestämda strukturerade frågor eller 

ostrukturerade frågor. Fördelarna med en kvalitativ design är att forskaren utifrån 

intervjupersonerna försöker att förstå informanternas perspektiv och synvinkel samt 

erfarenhet och sedan beskriva det undersökta fenomenet. Om en kvantitativ design använts 

hade frågorna varit strukturerade, en enkätstudie. I den kvantitativa designen är analysen 

bestående av siffror och studien är oftast storskalig (Polit & Beck, 2014).  

Den metod som enligt Elo och Kyngäs (2008) lämpar sig till att analysera kvalitativa 

intervjudata var en kvalitativ innehållsanalys som är en vanlig metod vid 

omvårdnadsforskning. Metoden undersöker upplevelser och erfarenheter kring ett fenomen.  

Genom att använda kvalitativ innehållsanalys kunde författaren fokusera på informanternas 

erfarenhet utifrån studiens syfte, att beskriva distriktsköterskornas upplevelse att vårda 

palliativa hjärtsviktspatienter i kommunal hemsjukvård. Urvalet var i början att enbart 

distriktsköterskor skulle delta men det fanns inga fler att tillgå så urvalet fick ändras till 

sjuksköterska under vidareutbildning till distriktssköterska vilket var endast en person. 

Urvalet fick ändras återigen då blev det sjuksköterska med lång erfarenhet inom den 

kommunala hemsjukvården. Då urvalet ändrades så ändras också resultatet men det går inte 

att spekulera vilka resultat studien skulle fått om det var enbart distriktsköterskor med i 

studien. Kvalitativ innehållsanalys går att använda på olika texter för att identifiera likheter 

och skillnader i texten. För att ta in distriktsköterskornas upplevelser måste man lyssna på 
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deras berättelser och därför valdes den kvalitativa innehållsanalysen som datasamlingsmetod 

(Elo & Kyngäs, 2008).  

Metoden var mest lämpad för att distriktsköterskorna kunde beskriva och berätta fritt kring 

sina upplevelser av att vårda palliativa hjärtsviktspatienter. Detta gjorde att författaren kom 

distriktsköterskornas nära och fick deras syn på upplevelser kring att vårda palliativa 

hjärtsviktspatienter i kommunens hemsjukvård. Syftet var från början ganska brett och 

oprecist men smalnades av. Författaren gjorde en förutsättningslös analys av texten i 

deltagarnas intervjuer. Analysen utgick ifrån Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av hur en 

kvalitativ analys kan genomföras och fördelen med att utgå från deltagarnas beskrivning var 

att analysarbetet blev relativt fritt. Under analysarbetet upptäcktes det att författaren hade en 

förförståelse som fanns med och vilket utgör en risk att förförståelsen tar över och leder till att 

viktig information går förlorad i datamaterialet. Detta fenomen styrks även av Polit och Beck 

(2014). Enligt Elo och Kyngäs (2008) är det viktigt att läsa igenom intervjuerna flera gånger 

för att få helheten och en känsla för vad deltagarna i studien säger. Vid kvalitativ 

innehållsanalys är målet att kondensera och bredda beskrivningen av en upplevelse eller 

fenomen och där kategorierna beskriver upplevelserna. Kategorierna skall reflektera det man 

velat studera och fått fram. Relaterat till Elo och Kyngäs (2008) bör författaren för 

trovärdighetens skull reflektera om kategorierna täcker innehållet i intervjuerna. Validiteten 

kan stärkas genom att experter stödjer begreppen som framkommit (Elo & Kyngäs, 2008). 

Författaren fick anstränga sig att under kategoriseringsfasen lägga bort förförståelsen och 

fokusera på att gå igenom intervjuerna flera gånger tills kategorier framkom och kunde 

användas under analysen. Författarens reflektion var att intervju uttalanden till en början inte 

var viktiga och blev översedda men under dataanalysens gång blev de översedda uttalanden 

uppfattade som viktiga meningsbärande enheter. I denna studie har handledaren, granskaren 

och kurskollegor kommit med kommentarer om innehåll, strukturkategorier, subkategorier 

och meningsbärande enheter vilket har varit ett stöd för författaren för att kritiskt kunna 

granska det material som framkommit. Några namn på kategorier har ändrats under arbetets 

gång för att bättre täcka innehållet i resultatet. För att öka trovärdigheten har författaren haft 

intervjuerna utskrivna och dessa har blivit bearbetade flera gånger under analysprocessens 

framskridande. Genom att använda citat ökas trovärdigheten ytterligare (Polit & Beck, 2014)  
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De distriktsköterskor som ställde sig positiva till att medverka i studien kom från samma stad 

och två stadsdelar. En av intervjuerna genomfördes på telefon och resterande på en avskild 

plats på arbetsplatsen. Om andra metoder och stadsdelar varit representerade i studien och en 

större spridning både geografiskt och ur ett multikulturellt perspektiv är det möjligt att 

resultatet varit annorlunda (Polit & Beck, 2014). 

Distriktsköterskorna som deltog i studien hade från två år upp till 10 års arbetserfarenhet i 

kommunal hemsjukvård som distriktsköterskor (två stycken) samt sjuksköterskor (två 

stycken) varav den ena var under vidareutbildning till distriktsköterska. Distriktsköterskorna 

var kvinnor och författaren ställer sig frågan om det kunde ha påverkat resultatet. Resultatet 

kanske kunde bli annorlunda om män var representerade i studien. En aspekt som möjligtvis 

påverkar resultatet är en av informanterna i studien inte hade vidareutbildning samt en 

deltagare hade två terminer kvar av sin distriktsköterskeutbildning. De som inte var 

färdigutbildade distriktsköterskor kunde ha en annan syn på det palliativa arbetet i 

hemsjukvården utifrån deras erfarenhet jämfört med de distriktsköterskor som hade både 

specialistutbildning och erfarenhet.    

  

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 
 

Studien belyser vikten av distriktsköterskans kunskap och att känna sig trygg i sin arbetsroll 

vid vård av palliativa hjärtsviktspatienter. Patienter med hjärtsvikt upplever en högre 

livskvalité om de får specialiserad palliativ hemsjukvård som bygger på europeiska 

kardiologföreningens (ESC) riktlinjer som leder till minskad sjukhusinläggning (Boman & 

Brännström, 2014). Resultatet från studien tyder på att samarbetet mellan huvudmännen 

behöver förbättras så omhändertagandet av patienten blir kvalitetssäkrad och att patienter och 

anhöriga känner sig trygga och stöttade. Samhällsnyttan av att ha välfungerande kommunal 

hemsjukvård är att fler hjärtsviktspatienter kan vårdas och dö hemma och inte behöva åka till 

sjukhusen för att få vård, vilket är kostnadseffektivt för samhället. 

 

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 
 

Inom vård och omsorg står man ständigt inför etiska ställningstaganden. När 

distriktsköterskan vårdar patienten har denne alltid som mål med vård och omsorgen, att göra 

gott. Distriktsköterskan skall förebygga skada och minimera de skador som redan finns. Med 

hjärtsvikt är det inte smärtan utan hjärtats pumpfunktion som är problemet och att ge 
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palliativa läkemedel är för att försöka råda över ångest, rädsla och andningsproblem. När 

palliativa läkemedel ges till hjärtsviktspatienten påverkas andningen negativt och det 

problemet har hjärtsviktspatienten sedan tidigare.  Är detta ett etiskt dilemma?  Forskning 

visar att under de sista dagarna i livet får palliativa patienter inadekvat symtomlindring utifrån 

smärta, andnöd och ångest (Andersson, Årestedt, Lindqvist, Furst, & Brännström, 2017) 

Genom att låta patienten bestämma den sista tiden trots att det går emot distriktsköterskornas 

mål att främja hälsa och välbefinnande, så är det patienten som bestämmer över sitt liv. 

Patienten kan också neka ta emot några läkemedel men när en anhörig vill att 

distriktsköterskan skall ge palliativa läkemedel mot patientens vilja blir det då en fråga om att 

bedöma patientens kognitiva förmåga och ta in information och värdera utifrån etiska grunder. 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Resultatet i studien kan ligga till grund för fortsatt forskning så att kommunal hemsjukvård 

ser på strategier mot en ökad kompetens för distriktsköterskorna inom palliativ hjärtsvikts 

behandling. Det hade varit intressant att göra en studie med samma syfte och med 

nyutexaminerade sjuksköterskor och distriktsköterskor som börjat arbeta i kommunal 

hemsjukvård för att se om resultatet blev samma som denna studie.  

 
 

Slutsats 
 

Distriktsköterskorna önskade sig mer utbildning för sin utveckling i sitt yrkesutövande och 

det kan uppfyllas genom kontinuerlig kompetens och kunskapshöjning samt handledning. 

Distriktsköterskorna upplevde mycket stöd och glädje av sina kollegor som gav gruppen 

gemenskap och tröst och föreliggande studie indikerar vikten att stärka och stimulera 

distriktsköterskornas teamarbete vilket genererar en positiv arbetsmiljö. 

Dokumentationssystemet för vårdplanerna behöver bli mer användarvänliga och tydliga och 

genom att implementera en standardiserad vårdplan utvecklad från europeiska 

kardiologföreningens riktlinjer kan hjärtsviktspatienterna få en bra och kvalitetssäkrad vård.  

Huvudmannaskapet mellan landsting och kommun skapar problem för distriktsköterskorna 

kring palliativa hjärtsviktspatienter vilket behöver ses över för att främja patientsäkerheten 

och möjligheten till att ge god palliativ vård. Distriktsköterskorna var oroliga över att den 

kommunala organisationen saknade kunskaper och inte kunde identifiera problem och 

konsekvenser för den palliativa hjärtsviktspatienten och ett vinnande koncept kan vara att utgå 
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från ledningen som satsar på kvalitetsarbete och implementering av procedurer eller protokoll 

efter framgångsrika organisationsmodeller  
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Bilaga I- Blankett för etisk egengranskning 
 

 

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor 

 
Projekttitel: Distriktsköterskors upplevelse av att vårda palliativa hjärtsviktspatienter inom 

kommunal hemsjukvård 

Student: Camilla Von Baltzer 

Handledare: Jenny Ericson 

 Ja Tveksamt Nej 

 

1 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien till 

exempel barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i förhållande till den som 

utför studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och elever)? 

  x 

 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas 

(d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

  x 

 

3 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna? 

  x 

 

4 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt (till 

exempel väcka traumatiska minnen till liv)? 

  x 

 

5 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (till exempel blodprov)? 

  x 

 

6 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är avsedda att 

ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen (PuL), 

uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

  x 

 

7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser som innefattar 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)? 

  x 

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2017-10-03 
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Bilaga II- Intervjuguide  
 

1. Hur länge har du arbetat som Distriktssköterska? 
 

2. Har du vidareutbildning? 

 

            Om ja, vilken? 

 

3. Vad innebär personcentrerad palliativ omvårdnad för dig? 

 

4. Hur upplever du de palliativa vårdplanerna? 

 

5. Vad är ditt syfte när du skriver palliativa vårdplaner relaterat till hjärtsviktspatienter? 

 

6. Hur upplever du att arbetsgivaren (kommunen) ger dig stöd i din utveckling och 

kompetenshöjning inom den personcentrerade omvårdnaden till hjärtsviktspatienter? 

 

7. Vad skulle du vilja förbättra inom den palliativa vården till hjärtsviktspatienter? 
 

8. Upplever du att du saknar något inom den palliativa omvårdnaden av hjärtsviktspatienter? 
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Bilaga III- Ansökan om tillstånd 
 

Förfrågan till Enhetschefen för   Hemsjukvården                   Söderköping 2018-09-04 

 

Ansökan om tillstånd till att genomföra studien om ” Distriktsköterskans upplevelser i sitt 

arbete med palliativa hjärtsviktspatienter i Hemsjukvården”. Jag är blivande distriktsköterska 

som i Januari 2019 avslutar specialistutbildning vid Högskolan i Falun med att skriva ett 

examensarbete inom omvårdnad. 

Jag har för avsikt att intervjua distriktsköterskor som möter palliativa hjärtsviktpatienter i sitt 

dagliga arbete, och som vill ställa upp på en intervju för denna studie. 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och jag kommer att använda mig av en bandspelare. 

Deltagandet är självklart frivilligt och man kan dra sig ur när som helst understudiens gång. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det färdiga resultatet kommer 

att presenteras i examensarbete Januari 2019. Kontakta mig om ni har 

några frågor rörande mitt arbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Leg sjuksköterska: Camilla Von Baltzer Alkin 

Mobil nr: 0700 92 94 62 

E-post adress: h16camba@du.se 
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Bilaga IV- Förfrågan om deltagande 
 

Förfrågan till distriktsköterskor om deltagande i en studie 

  

Jag är en blivande distriktsköterska som denna höst avslutar min specialistutbildning vid 

Högskolan i Falun genom att skriva ett examensarbete. Mitt arbete skall handla om 

Distriktsköterskors upplevelse av att vårda palliativa hjärtsviktspatienter inom kommunal 

hemsjukvård. Detta arbete skall synliggöra och belysa distriktsköterskans arbete med 

omvårdnadsinsatser, personcentrerade vårdplaner och förbättringar för palliativa 

hjärtsviktspatienter. Arbetet kommer förhoppningsvis visa att kompetens och utbildning är 

något som kommunerna måste satsa på i framtiden   

Min önskan är att du vill deltaga i en intervju, som kommer att genomföras på er arbetsplats. 

Intervjun tar ca 30 - 45 minuter och jag använder en bandspelare under hela intervjun. Jag har 

fått godkänt av enhetschefen att få utföra studien. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och det 

är tillåtet att dra sig ur när som helst under studiens gång. Alla deltagare är helt anonyma och 

materialet behandlas helt konfidentiellt.  Din identitet kommer inte att framgå i studiens 

resultat som presenteras i ett examensarbete, januari 2019.  

Ni får gärna kontakta mig om ni har några frågor om mitt arbete.  

Tack på förhand 

  

  

  
 

Med vänliga hälsningar 

 

Leg sjuksköterska: Camilla Von Baltzer Alkin 

Mobil nr: 0700 92 94 62 

E-post adress: h16camba@du.se 

 


