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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Önskan att få vårdas hemma vid livets slut ökar bland palliativa patienter. Den 

välbekanta hemmiljön och möjligheten att få vård av kompetent personal skapar trygghet 

samtidigt som att brister i personalens kunskap och kommunikation skapar otrygghet hos både 

patienter och anhöriga.  

Syfte: Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa 

patienter i hemsjukvård. 

Metod: En empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. 

Resultat: Distriktssköterskorna beskrev att det är fantastiskt att få vara delaktig i vården så nära 

patienten samtidigt som de ofta möter svåra och känslomässigt tunga situationer. Vidare 

beskrevs vikten av att verkligen se den individuella patienten och anhöriga, att anpassa sig efter 

önskningar och påminna sig om att de är gäster i deras hem. Det framkom även att 

distriktssköterskorna tycker att kunskapen om palliativ omvårdnad är bristande, både hos 

distriktssköterskor och hemtjänst. De gav förslag på områden där mer kompetens behövs samt 

önskemål om handledningstillfällen, både under vårdtiden och efter dödsfall. 

Slutsats: Slutsatsen är att distriktssköterskor efterfrågar utbildning, stöd och handledning 

inom palliativ hemsjukvård. Ökad kunskap kan bidra till en bättre och mer kvalificerad 

personcentrerad vård. 
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Abstract 
 
Background: The desire to be cared for at home at the end of life is increasing among palliative 

patients. The familiar home environment and the possibility of receiving care from competent 

staff create security while deficiencies in the staff's knowledge and communication create 

insecurity in both patients and relatives. 

Aim: The aim of the study is to describe district nurses´ experiences of providing care to 

palliative patients in home care. 

Method: An empirical qualitative interview study with inductive approach. 

Result: District nurses´ described that it is fantastic to be able to be involved in care so close to 

the patient and at the same time they meet difficult and emotionally heavy situations. Further 

they described the importance of seeing the individual patient and the relatives, adjusting to 

their wishes and reminding that they are guests in their homes. It also appeared that the district 

nurses´ think that knowledge of palliative care is lacking, both in district nurses´ and in home 

care personal. They proposed in areas where more expertise is needed och they also request for 

counselling opportunities, both during the care period and after death.  

Conclusion: The conclusion is that district nurses´ demand education, support and guidance in 

palliative home care. Increased knowledge can contribute to better and more qualified person-

centered care. 
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Bakgrund  
 

Hemsjukvård 

I takt med att medellivslängden hos Sveriges befolkning ökar, ökar därmed också behovet 

av hälso- och sjukvård. Vård i hemmet, så kallad hemsjukvård, är i ständig utveckling och 

expansion. I hemsjukvård finns möjlighet till sjukvård alla dygnets timmar i patientens hem 

(Josefsson & Ljung, 2017). På de flesta håll i landet bedrivs hemsjukvård av kommunala 

verksamheter och runt varje patient finns ett team av både läkare, distriktssköterskor, 

fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor samt andra viktiga aktörer (Beck-Friis & 

Jakobsson, 2012). Att kunna få sjukvård i hemmet ger enligt Carolan, Andrews och Hodnett 

(2006) en positiv inverkan på patientens hälsa, värdighet, autonomi och välbefinnande. 

 

Palliativ vård  

Begreppet palliativ vård strävar efter en helhetsvård av patienten och anhöriga i en 

sammanhållen vårdkedja vid vård i livets slutskede (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). Enligt 

WHO (2014) är målet med palliativ vård att förbättra livskvaliteten för främst patienterna, 

men även för dess anhöriga. Det innebär att förebygga och lindra lidande genom tidig 

upptäckt och bedömning av smärta och andra fysiska, andliga och psykosociala problem som 

kan uppstå vid livshotande sjukdom. En svensk studie visar att den palliativa vården i Sverige 

generellt fungerar väl, då den uppfyller de riktlinjer som finns om att ge palliativ omvårdnad 

i hemmet. Riktlinjerna innebär att vården ska ges i team om minst två professioner och att 

mål med vården skapas, planeras, utförs och utvärderas (Klarare, Lundh Hagelin, Fürst & 

Fossum, 2013). Likt det Carolan et al. (2006) menar i stycket ovanför, menar även Klarare 

et al. (2013) att patientens värdighet, autonomi och välbefinnande hamnar i centrum.  

 

Vård och forskning baserad på patienters kunskap om sjukdom och sin egen kropp visar att 

i ett palliativt tillstånd är Självbestämmande, bevarande av Självbild, Symtomlindring, 

Sociala relationer, Sammanhang och Strategier av stor vikt för patienterna. Dessa områden 

benämns som de 6 S:en i palliativ vård (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012).  

Likt Patientlagen (SFS, 2014:821) som stärker patientens ställning i vården är målet 

detsamma med de 6 S:en. Genom att få stöd av vårdpersonalen i dessa olika områden så ökar 

patienternas möjligheter till ett gott liv, trots vetskapen om att döden kan vara nära. Patienter 

har olika uppfattning om vad som är ett gott liv och det är därför otroligt viktigt att 

vårdpersonalen ger patienterna individuellt stöd när det gäller de 6 S:en och utgår från 

patienternas egna önskemål och värderingar (Ternestedt et al., 2012).  
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Palliativ vård i hemsjukvård 

Inom hemsjukvård är en stor och viktig del omvårdnad av palliativa patienter. För palliativa 

patienter och deras anhöriga innebär hemsjukvård många gånger en stor trygghet i och med 

tillgängligheten dygnet runt samt kontinuiteten i mötet med kompetent personal (Milberg et 

al., 2012). Den välbekanta hemmiljön och möjligheten att kunna bibehålla vardagliga rutiner 

kan bidra till ökad trygghet hos patienterna. I hemmiljö är det även lättare att bibehålla 

patientens sociala status och att få kunna fortsätta leva livet så normalt som möjligt ända 

fram tills döden inträffar (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005). Karlsson och Berggrens 

(2011) studie visar att önskan från patienter att få vårdas och dö i sitt eget hem ökar. Palliativa 

patienter som vårdas i hemmet upplever ofta bättre livskvalitet och mindre sjukdomssymtom 

samt upplever sig ha mer kontroll över sin sjukdom och behandling, jämfört med palliativa 

patienter som vårdas på sjukhus (Peters & Sellick, 2006). En studie av Luijkx och Schols 

(2011) visar dock att det finns fall där patienter väljer att vårdas på sjukhus i palliativt skede, 

mestadels för att de känner sig som en börda i hemmet inför sina anhöriga. Att känna sig som 

en börda inför sina anhöriga utvecklar Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström och 

Sandberg (2011) i sin studie där palliativa patienter har uttryckt att det är påfrestande att 

behöva be om hjälp från sina anhöriga. Patienterna beskrev även att det är mödosamt att inte 

ha kraft till att lägga samma energi som tidigare på sin partner och/eller sina barn.  

 

Distriktssköterskor i palliativ vård 

En god kommunikation mellan distriktssköterskor, patienter och anhöriga är en grund- 

förutsättning för palliativ omvårdnad (Friedrichsen, 2012). Ur ett patientperspektiv så visar 

en studie av Johnston och Smith (2006) att brister i denna kommunikation leder till känslor 

hos patienterna av att inte bli sedda samt att de kände sig avvisade, nonchalerade och 

bortglömda.  Det tar tid och energi att skapa en god relation och kommunikation till de 

palliativa patienterna och det är av stor vikt för omvårdnaden att lyckas med detta. Samtidigt 

måste distriktssköterskor hålla en viss distans gentemot patienter för att upprätthålla det 

professionella förhållningssättet och inte bli för personligt engagerad. Distriktssköterskors 

roll i palliativ vård kan således vara svår, emotionell, tids- och energikrävande, men den kan 

även ge en känsla av tillfredsställelse vid väl utfört arbete (Friedrichsen, 2012). Här menar 

Öresland, Määtää, Norberg, Jörgensen-Winther och Lützen (2008) att det handlar om att 

distriktssköterskor måste ha förståelse och visa respekt för att de är gäster i patienternas hem. 

Distriktssköterskorna bör således kunna acceptera patienters och även anhörigas olika typer 
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av seder och bruk när det kommer till bland annat kultur, livsstil och hemmiljö (Josefsson & 

Ljung, 2017). En studie av Connor, Allport, Dixon och Somerville (2008) visar att när 

kommunikationen mellan distriktssköterskor och anhöriga brister upplevde patienter att det 

blev deras ansvar att informera anhöriga om sitt sjukdomstillstånd och vårdbehov.  

 

Den palliativa vården handlar många gånger om att bryta distriktssköterskors invanda 

arbetssätt och tankemönster, att fokusera på personcentrerad vård och frångå den så vanliga 

problembaserade vården. Inom kärnkompetensen personcentrerad vård ligger stort fokus på 

patienten istället för det medicinska problemet. Det stärker patienters ställning i vården och 

tillsammans med hjälp av distriktssköterskors kunskap ökar möjligheten till en bra sista tid i 

livet (Ternestedt et al., 2012). En studie av Eriksson och Andershed (2008) visar att patienter 

tycker att kunskap om sjukdomstillstånd är en central del i distriktssköterskors och annan 

vårdpersonals arbete. Om kunskapsnivån inte är tillräckligt hög menar patienter att det skapar 

missnöje och otrygghet. För att ge en personcentrerad och god palliativ vård krävs som nämnt 

kunskap hos distriktssköterskorna, men även tillgänglighet och stor klinisk erfarenhet inom 

området (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2018). Tidsbrist, underbemanning, avsaknad av rätt 

hjälpmedel i hemmet, att tiden ska delas mellan de palliativa patienterna och andra stora 

patientgrupper i hemsjukvården kan dock leda till att distriktssköterskor frångår det 

personcentrerade arbetssättet (Stajduhar et al., 2010). Birgegård (2012) menar att bland annat 

tidsbrist och underbemanning med hög arbetsbelastning som följd kan leda till risk för 

utbränd personal. 

 

En svensk studie gjord av Lind, Wallin, Brytting, Furst och Sandberg (2016) berättar att 

hälso- och sjukvårdspersonal önskar mer utbildning gällande palliativ vård. Många upplevde 

svårigheter i kommunikationen med de palliativa patienterna och önskade utbildning för att 

lättare kunna kommunicera med patienter och på så vis få de mer delaktiga i sin egen vård. 

Deltagarna i studien uttryckte även ett behov av återkommande handledning, stöd och 

reflektion i palliativ vård. 

 

Teoretisk förankring 

 

Personcentrerad vård 
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Kärnkompetensen personcentrerad vård bygger på ett samarbete mellan patient och 

vårdpersonal, där bådas kunskap lyfts fram. Idén grundas på att patienten är expert på sin 

kropp och de upplevda besvären samt symtomen (Ekman, 2014). Det mest centrala är att 

vården bygger på patientens psykosociala och fysiska behov, att patienten står i centrum och 

är delaktig samt tar egna beslut gällande sin vård. Att distriktssköterskor har en öppen relation 

till patienten och tar hänsyn till denna patientdelaktighet ger även en tydlig och trygg 

kommunikation (Kitson, Marshall, Basset & Zeitz, 2012). En studie av Kvåle och Bondevik 

(2008) har visat att palliativa patienter genom personcentrerad vård känner sig delaktiga, 

informerade och respekterade av distriktssköterskor i dagliga omvårdnadsbeslut. Varje 

patient kan tillsammans med distriktssköterskors evidensbaserade kunskap, baserad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet om sjukdomar och omvårdnad, uppnå bästa möjliga vård. 

Eftersom personcentrerat förhållningssätt bygger på patienters individuella behov kan 

således vården skilja sig från patient till patient, trots att de har drabbats av samma sjukdom 

(Ekman, 2014). Ternestedt et al. (2012) menar att utgångspunkten i personcentrerad vård är 

att främja patienternas och även anhörigas delaktighet och respektera önskemål samt 

värderingar i den utsträckning det går, gentemot etiska koder, lagar, vetenskap och beprövad 

erfarenhet.   

 

Problemformulering 

Då medellivslängden ökar, kommer även behovet av omvårdnad som bedrivs i hemmet att 

öka. I hemsjukvården får distriktssköterskor bland annat möta och vårda patienter i ett 

palliativt tillstånd. Palliativa patienter upplever ofta en högre livskvalitet och känner stor 

trygghet när de kan få vård av kompetent vårdpersonal i sin hemmiljö vid livets slut. Studier 

visar att brister i kunskap och kommunikation hos distriktssköterskor skapar otrygga 

patienter och anhöriga. Palliativ omvårdnad i hemmet är en arbetsuppgift som hos 

distriktssköterskor därför många gånger kan upplevas emotionellt svår och tidskrävande, 

men även tillfredsställande vid väl utfört arbete. Personcentrerad vård stärker patienters 

ställning i omvårdnaden och ökar möjligheten till att patienter får leva som de önskar vid 

livets slut. Författarna vill med denna studie beskriva hur distriktssköterskors erfarenheter av 

att ge omvårdnad till palliativa patienter kan identifiera och vägleda om vilka områden som 

behöver kompetens-höjas inom den palliativa omvårdnaden. Med detta vill författarna vidare 

att resultatet ska generera i en ökad kvalité på den palliativa hemsjukvården, till förmån för 

patienters och anhörigas trygghet i att kunna vårdas hemma den sista tiden i livet.  
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Syfte 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa 

patienter i hemsjukvård. 

 

Metodbeskrivning 
 

Design 

Studiens design är en empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En induktiv 

ansats innebär att tolka materialet förutsättningslöst utifrån respondenters upplevda 

erfarenheter. Denna typ av design gör att en helhetsförståelse för det som ska studeras kan 

uppnås (Polit & Beck, 2016). 

 

Urval/Respondenter 

Till denna studie gjordes respondenturvalet på hemsjukvården i en mindre ort i en kommun 

i Hälsingland. Inklusionskriterierna var att respondenterna skulle ha minst två års 

arbetslivserfarenhet inom kommunal hemsjukvård och av att ge palliativ omvårdnad i 

hemmet. Önskvärt var även att respondenterna var utbildade distriktssköterskor, men även 

sjuksköterskor med erfarenhet enligt inklusionskriterierna godtogs till studien. Enhetschefen 

informerades om att författarna sökte åtta respondenter. Enhetschefen informerade då att det 

fanns tio respondenter som uppnådde inklusionskriterierna. Dessa tio 

distriktssköterskor/sjuksköterskor tillfrågades via mail om medverkan i studien. I studien 

medverkade åtta respondenter som valdes ut med bekvämlighetsurval, vilket innebär att de 

åtta första som visade intresse valdes ut till studien (Polit & Beck, 2016). De åtta 

respondenterna utgjordes av sex distriktssköterskor och två sjuksköterskor. Arbetslivs-

erfarenheten inom kommunal hemsjukvård hos dessa sträckte sig mellan två och sju år, med 

ett medelvärde på 4,75 år.  

 

Datainsamling 

Studien genomfördes med semistrukturerade individuella intervjuer, vilket Polit och Beck 

(2016) menar är en lämplig metod för att studera erfarenheter. Vidare menar Polit och Beck 

(2016) att det är passande att inleda intervjuerna med en öppen fråga, för att därefter ställa 

riktade följdfrågor som öppnar för ökad förståelse och fördjupning hos författarna. För att 

säkerställa att studiens syfte besvarades kom huvuddragen i intervjufrågorna att belysa 

distriktssköterskornas erfarenheter i stort, vad som är positivt och vilka svårigheter som finns 



 

6 
 

inom palliativ omvårdnad i hemsjukvård samt förslag på förbättringsområden, se 

intervjuguide (bilaga 1). 

 

Varje intervju inleddes med en öppen, generell fråga enligt studiens intervjuguide och 

därefter följdes intervjuguiden vidare med resterande öppna frågor för att täcka in alla 

områden så att studiens syfte blev besvarat. Beroende på respondentens svar ställdes 

följdfrågor om svaren behövdes utvecklas eller förklaras ytterligare. Dessa följdfrågor fanns 

inte med i studiens intervjuguide, utan frågorna anpassades utifrån respondentens svar. 

Exempel på sådana frågor var ”hur menar du?” och ”berätta mer?”. Även vissa slutna 

frågor ställdes, såsom ”har jag förstått dig rätt?” för att bekräfta att författarna förstått det 

respondenten sagt. Intervjuerna avslutades med att respondenten fick en fråga om denne ville 

tillägga något mer innan intervjun avslutades. Detta medförde att respondenten kunde lyfta 

ytterligare värdefull information om behov fanns. Att använda detta tillvägagångssätt är 

enligt Kvale och Brinkman (2014) passande vid kvalitativa intervjustudier. 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna började med att informera verksamhetschef och enhetschef (bilaga 2) samt 

respondenterna (bilaga 3) skriftligt via mail om studien och dess syfte. Verksamhetschef och 

enhetschef lämnade skriftligt godkännande om att göra studien. Ett informerat samtycke 

inhämtades sedan från respondenterna och de blev informerade om att deras medverkan var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt medverkande utan närmare motivering. 

Intervjuerna ägde rum under september 2019 och genomfördes individuellt med en 

respondent åt gången. Tidsvariansen på intervjuerna var 8 till 17 minuter. Intervjuerna leddes 

av ena författaren, medan den andra författaren var med som observatör och endast ställde 

fåtal följdfrågor för att förtydliga vissa svar. Respondenterna fick själva välja plats och 

tidpunkt. Intervjuerna spelades in med hjälp av en ljudinspelningsenhet, en speciell 

applikation i mobiltelefonen. En pilotintervju genom-fördes ej. 

 

När intervjuerna var genomförda och transkriberade raderades intervjun från 

ljudinspelningsenheten. Det transkriberade materialet förvarades i en privat dator och 

kodades med en siffra, 1–8, per intervju för bibehållen konfidentialitet. Efter att 

examensarbetet godkändes kom filerna i datorn att raderas och annat utskrivet material som 

rörde studien förstördes i en dokumentförstörare. 
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Dataanalys 

Dataanalysen gjordes med hjälp av manifest innehållsanalys med tolkning på textnära nivå, 

vilket Graneheim och Lundman (2004) menar är en passande metod för analys av kvalitativa 

data. Författarna analyserade tillsammans och i analysens första steg transkriberades de 

individuella intervjuerna ordagrant och lästes igenom upprepade gånger för att få en helhet och 

känsla för materialet samt hitta likheter och skillnader i det. Meningsbärande enheter, 

meningar och/eller fraser med information som var relevanta för syftet, plockades ut och 

kondenserades därefter för att få en kortare och mer lätthanterlig text där det mest väsentliga 

innehållet bevarades. Därefter kodades materialet efter det som var identifierbart för att sedan 

granskas igen så att underkategorier och huvudkategorier bildades. En kod är en beteckning 

som kortfattat beskriver innehållet i den meningsbärande enheten och kategorierna är långa 

meningar som förenklas till kortare meningar som identifierar vad materialet innehåller 

(Kvale & Brinkman, 2014). Koderna sorterades efter likheter för att få fram underkategorier 

som sedan kunde delas in i huvudkategorier utifrån likheter och olikheter i underkategorierna 

och som speglade budskapet i intervjuerna. Det blev slutligen fem huvudkategorier och fyra 

underkategorier, se tabell 2 under resultatdelen. Dataanalysen är gjord i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). Se exempel i tabell 1 nedan på hur dataanalysen gick till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1, Exempel på dataanalysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Men det är 

mycket avhängt 

anhöriga. 

Egentligen lika 

Lika mycket 

omvårdnad 

kring anhöriga 

som patienter 

Viktigt att se både 

anhöriga och 

patienter 

Patienters 

behov 

 

 

Viktigt att 

kunna se 

patienters och 
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mycket om-

vårdnad kring 

anhöriga som 

kring patienten 

 

 

Anhörigas 

behov 

anhörigas 

behov 

Jag tycker att 

ingen av oss har 

tillräcklig 

utbildning. Det 

ska vara ett 

teamarbete läser 

man ju, tänker 

här på 

hemtjänsten 

som vårdar 

närmast, viktigt 

att också dom 

får utbildning // 

Man borde alltid 

prata lite om 

varje fall, vad 

blev bra och vad 

kunde vi göra 

annorlunda. För 

att lära sig själv 

och få fundera 

lite.  

Inte tillräcklig 

utbildning i 

teamet närmast 

patienten  

 

 

 

 

 

 

 

 

Att få reflektera 

över 

arbetsinsatsen, 

ur både ett 

positivt och 

negativt 

perspektiv  

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion och 

kompetenshöjning  

Utbildning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledning 

 

 

 

 

 

 

 

Brist på 

utbildning och 

handledning 

 

 

Etiska ställningstagande 

Forskningsetiska överväganden har genomförts i form av att respondenterna har erhållit 

information om vilka som var ansvariga för studien, studiens syfte och upplägg samt 

information om att de när som helst, utan att ange skäl, kunde välja att avbryta sin medverkan 

i studien. Vidare informerades respondenterna om att en ”member-check” kommer att göras 

innan examensarbetet lämnas in för godkännande. Att göra en ”member-check” menar Polit 

och Beck (2016) är av stort värde för respondenterna då de vid denna har möjlighet att 

komma med frågor/synpunkter på materialet utifall författarna har missförstått något. Allt 

material gällande studien behandlades konfidentiellt för att säkerställa att respondenterna 
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förblev anonyma. Personuppgifterna behandlades enligt högskolans regelverk gällande 

Dataskyddsförordningen (GDPR). Blanketter för ”Etisk egengranskning av studentprojekt 

som involverar människor” samt ”Anmälan om behandling av personuppgifter” är ifyllda 

och godkända, se bilaga 4 respektive 5.  

 

Resultat  
 

Resultatet presenteras i fem huvudkategorier, varav två av dessa även har underkategorier, 

se tabell 2 nedan. Efter tabellen följer vidare presentation av varje huvudkategori och 

underkategori i löpande text.  

 

Tabell 2, Resultatets huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Palliativ vård är ett emotionellt arbete   

Viktigt att kunna se patienter och anhöriga  Patienters behov, Anhörigas behov 

Tidsbrist   

Betydelse av kontinuitet och stöd   

Brist på utbildning och handledning  Utbildning, Handledning 

 

 

Palliativ vård är ett emotionellt arbete  

Distriktssköterskor och sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård upplevde att arbetet 

inom palliativ omvårdnad var en emotionell berg- och dalbana. Arbetet beskrevs som kort 

och intensivt, då det ofta är mycket arbete både omvårdnadsmässigt och administrativt under 

en kort period. Det kräver mycket känslomässigt engagemang samtidigt som det är ett 

fantastiskt område att få arbeta inom och som berör respondenterna. 

 

”Det är helt fantastiskt att få vara med, det är något av det bästa tycker jag, även om det är 

en sorglig situation och man vet utgången…” (R2) 

Även om det palliativa arbetet många gånger beskrevs som fantastiskt genom att få vara 

delaktig och underlätta i de svåra situationer som de palliativa patienterna befinner sig i, så 

menade respondenterna också att arbetet kan vara känslomässigt tungt. En respondent 

berättade om sorgen och känslan av misslyckande när något inte gått som det var tänkt, till 

exempel om patientens symtomlindring inte blev lyckad. Vid sådana tillfällen var det lätt att 

arbetet, i tankarna, följde med hem som en dålig känsla.  
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”Det är något som man tar med sig när man går hem tycker jag, att inte ha kunnat gjort 

det där lilla extra.” (R2) 

 

Respondenterna beskrev vidare att arbetet inom palliativ omvårdnad kunde vara psykiskt 

påfrestande och ta mycket kraft, samtidigt som det ger tillfredställelse och glädje när alla 

bitar faller på plats.  

 

”Det är verkligen en ynnest att få vara med någon till slutet, det är ju inte alla förunnat att 

få vara med i det skedet av livet…” (R8) 

 

Att kunna se patienter och anhöriga  

Patienters behov 

Respondenterna i studien beskrev att de upplevde det som ett privilegium att få komma hem 

till patienterna och utföra den palliativa omvårdnaden i hemmiljö. Att få bli insläppt i någons 

hem i den situationen som de palliativa patienterna befinner sig i är en ynnest och kräver 

fingertoppskänsla. Det är en konst att möta olika typer av patienter, alla är unika och har 

olika önskemål samt levnadsvanor.  

 

”Att kunna kommunicera och skapa ett förtroende där familjen tror och litar på en så man 

verkligen kan göra sitt jobb fullt ut…” (R4) 

 

Patienterna är styrande i omvårdnaden och som omvårdnadspersonal är det viktigt att anpassa 

sig efter önskningar och påminna sig om att de är gäster i patienternas hem. Viktigt är att 

fråga om lov innan personliga tillhörigheter flyttas och eventuella hjälpmedel flyttar in, då 

vissa patienter inte accepterar att hemmet bostadsanpassas efter behov. 

 

”Det blir kanske inte så mycket sjukhus även om vi flyttar in Hemsjukvården. Vi brukar 

ändå försöka att begränsa oss så att de kan vara en hemlik miljö fortfarande så de känner 

igen sig.” (R3) 

 

Det positiva med att få palliativ omvårdnad i hemsjukvård tyckte respondenterna var att 

patienterna ges möjlighet att vara i sin hemmiljö hela vägen till slutet om de vill det, i ett 

hem de kanske byggt själva och känner trygghet i. De kan ha sina anhöriga och eventuella 
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husdjur nära. Även om patienterna inte är vid medvetande så kan de känna igen ljud och 

dofter från sitt eget hem, vilket kan skapa ett lugn. En respondent berättade att flera patienter 

hon mött under arbetslivet blir förvånade när de får veta hur mycket omvårdnad som kan 

bedrivas i hemmet.   

 

 ”Att man ger dem möjligheten att få vara hemma i det hem som de kanske har byggt själv, 

det dem känner trygghet i och få vara där.” (R2) 

 

Anhörigas behov 

Vid palliativ omvårdnad och vid omvårdnad generellt menade respondenterna att det är lika 

viktigt att se patienternas anhöriga som att se patienterna. Några upplevde dock att det kan 

vara svårt att övertyga anhöriga om hur mycket hemsjukvården kan göra för patienter i 

hemmiljö. Respondenterna beskrev att anhöriga många gånger, på grund av oro, inte tror att 

patienterna kommer få den hjälp som behövs och tror därför att mycket av omvårdnaden 

kommer behöva göras av dem själva som anhöriga.  Här poängterar respondenterna vikten 

av att teamet runt patienterna också ska vara till för anhöriga, just för att de ska få vara 

anhöriga i denna svåra stund och inte känna att de måste ge omvårdnad. Däremot får de 

självklart vara delaktiga i omvårdnaden om de vill och orkar, men det får inte vara ett krav.  

 

”När man kommer till världen och när man ska lämna den, det är mycket de anhöriga som 

har stor betydelse…” (R8) 

 

Både för patienters och anhörigas delaktighet i omvårdnaden menade respondenterna att det 

är viktigt att omvårdnadspersonal tydligt förklarar vad och varför vissa moment görs. I 

många fall gör omvårdnadspersonal insatser som är självklara för dem, men inte för patienter 

och anhöriga som kanske är i denna situation för första gången. Här gäller det åter igen att 

ha fingertoppskänsla, att känna av hur mycket information som behöver ges, vissa vill veta 

och andra inte. Att få vara med och underlätta samt göra den sista tiden till något bra för både 

patienter och anhöriga utifrån deras viljor och behov är något som respondenterna 

gemensamt uttryckte om sitt arbete.  

 

”Att hitta de små sakerna som kan förändra patientens sista tid i livet till något positivt, 

kan göra hela arbetsveckan…” (R4) 
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Tidsbrist 

Det palliativa arbetet är tidskrävande enligt respondenterna, både administrativt och med 

hembesök. Det är en ständig kamp att inte hamna i tidsbrist och visa sig stressad inför 

patienter och anhöriga. Vidare beskrevs att de har många andra uppdrag hos andra 

patientgrupper och skulle vilja kunna ta sig mer tid till och prioritera de palliativa patienterna. 

Det upplevdes som en svårighet att ställa om sig mellan de båda patientgrupperna. Ett förslag 

var att någon eller några sköterskor skulle kunna få frikopplas från annat arbete om 

arbetsgruppen vid vissa tillfällen hade många palliativa patienter.  

 

”Besöken hos de andra patienterna måste ju också fortlöpa som vanligt. Då kastar man sig 

från det ena till det andra och det är galet.” (R6) 

 

Ett par respondenter tyckte att det var väldigt viktigt att verkligen ta sig tid för tankar och 

funderingar hemma hos palliativa patienter, det gäller att visa ro där och då. Att ständigt 

behöva vara kontaktbar via telefon vid hembesök kan störa och stressa arbetsron. Där fanns 

önskemål om att kunna koppla telefonen till en kollega under de palliativa hembesöken.  

 

”Sen har vi ju telefon. Man får ju försöka lämna telefonen till en kollega, annars så tycker jag 

inte det finns tid…” (R1) 

 

Ett annat problem som respondenterna påpekade var att kommunen ligger i en glesbygd med 

långa resvägar mellan patienterna, vilket vid hög arbetsbelastning kan leda till lång 

inställelsetid och upplevd stress hos personalen. Att det är lågt bemannat kväll och nattetid 

gör tidsbristen mer påtaglig och det kan vara svårt att dölja stressen inför patienter samt 

anhöriga.  

 

”Jag tänker när vi jobbar kväll och natt på 1–2 sköterskor och vi har flera palliativa 

patienter i behov av hjälp i utkanterna av kommunen. Det är inte så lätt att hinna köra 

emellan.” (R3) 

 

Betydelse av kontinuitet och stöd  

En kontinuitet gällande den omvårdnadspersonal som vårdar palliativa patienter är av yttersta 

vikt menar studiens respondenter. När samma personal ger omvårdnad så är det lättare att se 

förändringar i patienternas sjukdomstillstånd, något som kan göra att bland annat 



 

13 
 

symtomlindringsåtgärder sätts in tidigare. Genom att ha kontinuitet i personalgruppen växer 

även teamkänslan runt patienterna, vilket leder till ökad trygghet hos såväl team som 

patienter och anhöriga. Med en bra kontinuitet i teamet är det lättare för patienter att få den 

hjälp och stöd som behövs för att de ska våga vara trygga i att vårdas hemma i det palliativa 

skedet. En respondent menade också att när patienterna är trygga med sitt team runt sig vågar 

de vara mer delaktiga i sin egen omvårdnad och i beslut som berör dem själva.  

 

”Jag skulle vilja att det blev mer kontinuitet i vården med de svårt sjuka. Det är mycket 

personal som är inblandade och tänk om man kunde begränsa antal personal hos dessa 

patienter, vad bra det skulle kännas då…” (R8) 

 

Respondenterna beskrev att det är de själva som utför den större delen av den palliativa 

omvårdnaden i hemmet tillsammans med hemtjänst, men som stöd har de Regionens 

Palliativa Team. Det Palliativa Teamet är ett bra stöd och en resurs för att bedriva palliativ 

omvårdnad i hemsjukvård. Tryggheten som Palliativa Teamet ger gör att sköterskorna i sin 

tur kan vara ett bra stöd till patienter och anhöriga.  

 

”De flesta av våra palliativa patienter tillhör Palliativa Teamet, vilket underlättar för oss 

för de är enkla att få tag på när vi har funderingar, behöver råd eller ordinationer.” (R7) 

 

Brist på utbildning och handledning  

Utbildning 

Några av respondenterna i studien berättade att de uppfattar att kunskapen om palliativ 

omvårdnad är bristande inom teamet. De får känslan av att de måste söka utbildning själv 

om de ska få någon och de är övertygade om att det inte bör vara så. Det ska vara den 

organisatoriska ledningens ansvar att se till att personalen har rätt kompetens. 

Respondenterna upplever att om personalen inte är vana och trygga i palliativa situationer så 

kan det leda till att hembesöken hos palliativa patienter blir korta och oengagerade. Detta 

kan bero på både rädsla och otrygghet inför sin arbetsuppgift.  

 

”Hemtjänsten är ju verkligen nära patienten, sitter vak och allting. Frågan är vad de har 

för utbildning för det och även vi… Det får man försöka söka själv i sådana fall.” (R5) 
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Som förslag på förbättringsområden inom den palliativa hemsjukvården så har 

respondenterna önskat mer utbildning för hela teamet så att alla blir trygga och säkra i sina 

roller. De trycker särskilt på att hemtjänstpersonalen ska vara delaktiga i utbildningarna då 

de ofta är dem som tillbringar mest tid hos patienterna och därför är det viktigt att de har 

kunskap att se behoven av både symtomlindring samt andra hjälpmedel. De önskemål på 

utbildningsområden som framkom var allmänt om palliativ omvårdnad, om symtomlindring 

och hur läkemedlen verkar, vad som händer med kroppen den sista tiden och hur man kan 

förklara det för patienter och anhöriga samt om kommunikation i svåra, känslomässiga 

situationer.  

 

”Utbildning i smärtskattning skulle vara bra, även andra symtomskattningar och 

kommunikation med mera…” (R1) 

 

Handledning 

Önskemål om handledning framkom också. Även vid dessa tillfällen vore det önskvärt att 

hela teamet runt patienterna får delta. Handledning önskas både under vårdtiden och efter 

dödsfall samt vid patientfall med mycket svåra frågor, exempelvis när det handlar om yngre 

personer som är svårt sjuka eller om barn är inblandade. Respondenterna efterlyser rutiner 

och riktlinjer från ledningen för att få till handledningstillfällen. De upplever att ledningen 

inte förstår vilka ytterligheter de arbetar med och hur viktigt det är med avsatt tid för 

reflektion och handledning för att bearbeta svåra fall.  

 

”När man har svårare fall önskar jag att under tiden man har patienten att man kan få tid 

till att sätta sig ner och prata och reflektera.” (R6) 

Att ökad kompetens ges till teamet runt patienterna, att tid ges för handledning och att det 

skapas klara rutiner/riktlinjer för den palliativa omvårdnaden menar respondenterna i 

studien skulle leda till en ökad trygghet för alla och ett mer enhetligt arbetssätt i teamet.  

 

”Utbildning och handledning tycker jag är viktigt, att man säkrar upp så att alla kan och 

vet” (R8) 

 

Diskussion  
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Sammanfattning av huvudresultaten 

I föreliggande studie framkom följande fem huvudkategorier; Palliativ vård är ett 

emotionellt arbete, Att kunna se patienter och anhöriga, Tidsbrist, Betydelse av kontinuitet 

och stöd samt Brist på utbildning och handledning. Respondenterna beskrev att arbetet inom 

palliativ omvårdnad var en emotionell berg- och dalbana. De menade att det både är 

fantastiskt att få vara delaktig i vården så nära patienten i det svåra tillstånd hen befinner sig 

i samtidigt som respondenterna berättade att de ofta mötte svåra och känslomässigt tunga 

situationer. Respondenterna beskrev vidare vikten av att verkligen se den individuella 

patienten och dennes anhöriga, att anpassa sig efter önskningar och påminna sig om att de är 

gäster i deras hem. Det är en konst att möta olika typer av patienter/anhöriga, vilket kräver 

fingertoppskänsla. Det mest positiva med att ge palliativ omvårdnad i hemsjukvård beskrev 

respondenterna var att patienterna gavs möjlighet att få vara i sin hemmiljö med anhöriga 

nära ända till slutet, om de ville det. Respondenterna påpekade att det är lika viktigt att teamet 

runt patienten även ser anhörigas behov. Palliativ omvårdnad beskrevs vidare som 

tidskrävande, både administrativt och med hembesök. Det var en ständig kamp att inte hamna 

i tidsbrist och en svårighet att ställa om sig mellan palliativa patienter och övriga 

patientgrupper samt att ständigt finnas tillgänglig via telefon. För att den palliativa 

omvårdnaden ska bli så bra som möjligt krävs kontinuitet i omvårdnadsteamet, vilket 

beskrevs leda till trygghet både hos personalen samt hos patient och anhöriga. En bra 

kontinuitet i teamet leder vidare till att patienten kan få den hjälp och stöd som behövs för 

att vårdas hemma i det palliativa skedet. I studien framkom även att respondenterna tycker 

att kunskapen om palliativ omvårdnad är bristande hos personalen. De upplevde att 

organisationens ledning inte förstår vilka ytterligheter de arbetar med och att kunskap oftast 

fick sökas på eget initiativ. Respondenterna efterlyste rutiner och riktlinjer från ledningen 

gällande utbildning samt handledningstillfällen, vilket respondenterna menar skulle leda till 

ökad trygghet för alla inblandade och ett mer enhetligt arbetssätt i teamet.  

 

Resultatdiskussion 

Respondenterna upplevde att palliativ omvårdnad i hemsjukvård är ett emotionellt arbete och 

de är överens om att arbetet kräver mycket känslomässigt engagemang som berör. De 

beskrev en upplevd glädje och tillfredställelse i att få vara delaktiga och kunna underlätta för 

de palliativa patienterna samtidigt som känslor av misslyckande och otillräcklighet uppkom 

när exempelvis symtomlindringen av patienten inte blev helt lyckad. Detta beskriver Appelin 

et al. (2005) i sin studie, att den palliativa omvårdnaden kan leda till känslor av otillräcklighet 
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hos personalen. Båda författarna till föreliggande studie har erfarenhet av att ge palliativ 

omvårdnad i hemsjukvård och håller med ovanstående beskrivning av det emotionella 

arbetet. Författarna anser att arbetet många gånger är psykiskt påfrestande och tar mycket 

kraft, vilket också respondenterna beskrev i studien. Det styrks även av Friedrichsen (2012).   

 

Trots att palliativ vård är ett emotionellt arbete och att personalen många gånger möter tuffa 

situationer beskriver Pusa, Hägglund, Nilsson och Sundin (2015) den stora betydelsen av att 

verkligen ta sig tid till att lyssna och se till de palliativa patienternas behov samt även att se 

de anhörigas behov. Respondenterna i föreliggande studie nämnde flertalet gånger att de 

upplevde det som ett privilegium och en ynnest att få bli insläppta i palliativa patienters hem. 

Arbetet kräver fingertoppskänsla för att kunna bemöta patienters och anhörigas behov samt 

önskningar. Som omvårdnadspersonal fick även respondenterna påminna sig om att de är 

gäster i deras hem. Patienterna är styrande i omvårdnaden och personalen får anpassa sig 

efter deras levnadsvanor, till exempel genom att fråga om lov innan personliga tillhörigheter 

flyttas och eventuella hjälpmedel flyttas in. Pusa et al. (2015) anser att patientens integritet 

måste respekteras, vilket kan betyda att personalen ibland behöver ta ett steg tillbaka. Det är 

patientens initiativ och villkor som styr handlingarna, vilket även är grunden i 

personcentrerad vård (Ternestedt et al., 2012). Att författarna till föreliggande studie har valt 

att använda personcentrerad vård som teoretisk referensram faller sig därför naturligt då det 

viktiga arbetssätt som Pusa et al. (2015) beskriver känns som en självklarhet i rollen som 

distriktssköterska i den palliativa hemsjukvården. Här tänker författarna att 

distriktssköterskor och även annan omvårdnadspersonal måste påminna sig om att vård som 

ges utifrån personcentrerad vård får lov att skilja sig från patient till patient, något som också 

Ekman (2014) menar då det handlar om att arbeta individuellt utifrån patientens egna 

önskningar och behov. Ekman (2014) påtalar vidare vikten av att även anhöriga får 

involveras då gemensam delaktighet är en viktig del i personcentrerad vård för att anhöriga 

ska kunna stötta patienten till en god hälsa.  

 

Tidigare forskning tar upp fördelar med att kunna få palliativ omvårdnad i hemmet. Appelin 

et al. (2005) tar exempelvis upp att den välbekanta hemmiljön och möjligheten att kunna 

bibehålla vardagliga rutiner kan bidra till ökad trygghet hos patienterna samt att det i 

hemmiljö även är lättare att bibehålla patientens sociala status och att få fortsätta leva livet 

så normalt som möjligt ända fram till döden. Detta lyfter även respondenterna i föreliggande 

studie samt det positiva med att ha anhöriga och husdjur nära. Författarna håller med om 
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ovanstående och vill lägga till att en fördel med palliativ omvårdnad i hemmet är att vissa 

anhöriga har svårt att ta sig till sjukhuset och husdjur är inte välkomna där. Även Beck-Friis 

(2012) tar upp det positiva med sällskapsdjur inom palliativ omvårdnad.  

 

Vidare när det gäller anhöriga i den palliativa omvårdnaden i hemsjukvård beskrev 

respondenterna att det kan vara svårt att övertyga anhöriga om hur mycket hemsjukvården 

kan göra för patienterna i hemmiljö. Anhöriga är ofta oroliga och tror att de måste sköta stor 

del av omvårdnaden själv. Enligt respondenterna är det viktigt att teamet runt patienterna 

också underlättar för anhöriga så att de slipper känna att de måste ge omvårdnad, men att de 

självklart får vara delaktiga om de vill och orkar. En studie av Linderholm och Friedrichsen 

(2010) visar att anhöriga många gånger upplever att det förväntas och är en självklarhet, från 

både patienter och omvårdnadspersonal, att de ska bli anhörigvårdare, vilket skapar ångest 

och otrygghet hos de anhöriga. Författarna tror det är av yttersta vikt att vara tydlig som 

personal i dessa lägen med vilken hjälp bland annat hemsjukvård och hemtjänst kan bidra 

med så att ångest och otrygghet hos anhöriga inte behöver uppkomma.  

 

Respondenterna beskrev att de i hemsjukvården alltid har både palliativa patienter och andra 

patientgrupper parallellt. Tidigare forskning beskriver att problemet med att ha flera svårt 

sjuka patienter samtidigt gör att arbetsbelastningen blir hög och personalen måste kunna 

prioritera och omprioritera sitt arbete under arbetspasset. Detta kan leda till upplevd tidsbrist 

och stress hos personalen (Brazil, Kassalainen, Ploeg, & Marshall, 2010). Respondenterna 

beskrev och tydliggjorde att det palliativa arbetet är tidskrävande och att det var en ständig 

kamp att inte hamna i tidsbrist och visa sig stressad inför patienter och anhöriga. De önskade 

istället att kunna ta sig tid till att vara i ro där och då hemma hos de palliativa patienterna. 

Ett annat problem som framkom och skapade stress hos respondenterna var att de arbetade i 

en glesbygd med långa avstånd mellan patienterna, vilket kunde leda till lång inställelsetid, 

speciellt kvällar och helger då personalresurserna var begränsade. Studien av Brazil et al. 

(2010) styrker att ovanstående kan leda till brist på god och optimal omvårdnad för de 

palliativa patienterna. Författarna håller med om det då långa avstånd mellan patienterna och 

begränsade personalresurser under jourtid kan leda till upplevd stress och därmed svårigheter 

att ta hinna ta sig tid hos patienterna, vilket kan leda till att omvårdnaden blir sämre och 

patienterna känner sig som en belastning. Att visa sig stressad inför patienter och anhöriga 

hör inte till ett professionellt förhållningssätt menar Pusa et al. (2015) i sin studie och det 
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främjar inte en god omvårdnad och skapar inte goda vårdrelationer utifrån personcentrerad 

vård.  

 

För att vården runt de palliativa patienterna ska bli så bra som möjligt beskrev respondenterna 

vikten av kontinuitet i teamet runt patienten. Kontinuitet gör det lättare för patienter att få 

den hjälp och stöd som de är i behov av och det skapar trygghet, för såväl patient, anhörig 

och team. Det gör också patienten mer delaktig i sin egen omvårdnad och beslut som rör dem 

själva. En studie av Fjose, Eilertsen och Grov (2018) styrker detta då de beskriver att 

kontinuitet bland personalen gör det lättare för både patienter och anhöriga att också lära 

känna personalen så att goda vårdrelationer kan skapas, vilket i sin tur bidrar till den ökade 

tryggheten. Till detta kan även kopplingar dras till den personcentrerade vården, då 

personcentrerad vård bygger på kontinuitet, delaktighet och trygghet enligt Kvåle och 

Bondeviks (2008) studie. För respondenternas del fanns regionens Palliativa Team som de 

kunde söka stöd och trygghet ifrån. Den mest betydelsefulla delen i palliativ hemsjukvård är 

när teamarbetet fungerar väl enligt Dee och Endacott (2010).  

 

Efterfrågan av utbildning och handledning är stor hos respondenterna. Det framkom att 

kunskapen inom palliativ omvårdnad är bristande i hela hemsjukvårdens team, vilket 

respondenterna menar ger otrygghet i den palliativa omvårdnaden.  De anser att det är 

ledningens ansvar att personalen har och erbjuds rätt kompetens, det gäller både dem själva 

som sköterskor och hemtjänstpersonalen. Enligt Strang (2012) har vårdorganisationer ett mål 

att de kontinuerligt ska ge kompetensutvecklande utbildning till sin personal. Birgegård 

(2012) menar att det också är viktigt att ledningen är medveten om att den palliativa 

omvårdnaden är ett känslomässigt påfrestande arbete för personalen med risk för utbrändhet. 

De behöver få tid för reflektion för att klara av att arbeta med dessa ytterligheter såsom 

respondenterna i studien själv uttryckte det.  

 

Kunskap och erfarenhet krävs enligt Sekse et al. (2018) för att ge en god personcentrerad 

vård. I föreliggande studie framkom flera förslag på utbildningsområden där bland annat 

kommunikation i svåra och känslomässiga situationer var ett av förslagen. En god 

kommunikation mellan omvårdnadsteamet, patienter och anhöriga är en grundförutsättning 

för att få reda på önskningar och behov som kan främja livskvalité hos patienter och anhöriga 

samt för att undvika missförstånd (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010). 

En studie av Moir, Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) visade att de mest erfarna och 
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högst utbildade sköterskorna var de som också var mest bekväma och villiga att ta svåra 

samtal med patienter och anhöriga. Detta tycker författarna verkligen tyder på vikten av att 

satsa på att höja kompetensen hos alla professioner i teamet för att öka tryggheten hos 

personalen och öka kvalitén på den palliativa omvårdnaden i hemsjukvård. Inte minst för att 

personalen också ska ha förutsättningarna för att kunna arbeta personcentrerat, med tanke på 

det Kvåle och Bondevik (2008) tog upp i sin studie om personcentrerad vård, att varje patient 

kan tillsammans med distriktssköterskors evidensbaserade kunskap uppnå bästa möjliga 

vård. 

 

När det gäller handledning önskar respondenterna i studien att få tillfällen för detta både 

under vårdtiden och när patienten avlidit. Vid palliativ omvårdnad finns ett ökat behov av 

stöd i form av handledning enligt en studie av Törnqvist, Andersson och Edberg (2012). De 

påtalar vidare vikten av att få stöd från kollegor och ledning, vilket i dagsläget ofta brister på 

grund av tidsnöd och avsaknad av förståelse för arbetet från ledningen. Författarna tycker att 

tid för handledning och reflektion är lika viktigt som utbildning då diskussion av erfarenheter 

under handledning kan lösa problem, öka kompetensen och skapa rutiner i teamet genom att 

personalen delger varandra sina olika upplevelser. Slutligen, såsom respondenterna beskrev 

i studien, så tror författarna också att detta kan leda till ett mer enhetligt arbetssätt samt 

förbättra den palliativa omvårdnaden i hemsjukvård.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Författarna 

valde denna design då Polit och Beck (2016) menar att den är lämplig för att studera 

respondenters upplevelser och erfarenheter av ett fenomen så att studiens syfte besvarades. 

Det gav också ett resultat som speglar verkligheten.  

 

Författarna har använt inklusionskriterier för respondenterna för att säkerställa att 

respondenterna hade erfarenheter av det valda området så att de skulle kunna besvara 

studiens syfte; att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till 

palliativa patienter i hemsjukvård. Mårtensson och Fridlund (2012) menar att använda 

inklusionskriterier stärker förutsättningen för att få ett giltigt resultat och genom att 

respondenterna har de rätta erfarenheterna så ökar även studiens trovärdighet. 

Respondenterna valdes med bekvämlighetsurval, vilket Polit och Beck (2016) menar är 

passade då det är en enkel och snabb urvalsmetod, i synnerhet då författarnas tid för 
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genomförandet av studien var tidsbegränsad. Respondenterna tillhör en glesbygdskommun i 

Hälsingland och då kan överförbarheten av studiens resultat behöva diskuteras. Lundman 

och Hällgren Granheim (2017) beskriver överförbarhet som i vilken mån resultat från studier 

kan överföras till andra organisationer. I detta fall är författarna medvetna om att studiens 

resultat kan vara begränsat i överförbarhet, då andra kommuner kan ha en annan 

organisatorisk uppbyggnad i jämförelse med glesbygdskommunen i Hälsingland där studien 

genomfördes.  

 

Trots att antalet respondenter endast är åtta tycker författarna att det framkomna resultatet 

stämmer överens med tidigare studier, vilket är en styrka för föreliggande studies 

trovärdighet (Polit och Beck, 2016). Vidare menar Polit och Beck (2016) att vid studier av 

erfarenheter är det inte antalet respondenter som är avgörande utan det är resultatet som 

framkommer som är viktigt. Arbetslivserfarenheten av kommunal hemsjukvård hos 

respondenterna varierade mellan två och sju år och resultatet speglar att respondenterna, trots 

variationerna av arbetslivserfarenheten, har liknande upplevda erfarenheter av studiens syfte.   

 

Resultatet inhämtades genom semistrukturerade individuella intervjuer. Intervjuerna blev 

tidsmässigt relativt korta, men författarna följde en intervjuguide för att säkerställa att alla 

respondenter fick samma frågor, frågor som var breda för att täcka in alla områden så att 

studiens syfte blev besvarat. Dessutom avslutades varje intervju med att respondenterna fick 

en fråga om det var något mer de ville tillägga innan intervjun avslutades. Att använda 

samma tillvägagångssätt vid alla intervjuer ökar studiens giltighet enligt Polit och Beck 

(2016). Vidare menar Polit och Beck (2016) att det är en styrka att båda studiens författare 

var med under varje intervju samt i tolkningen av materialet. En sak som författarna hade 

kunnat göra annorlunda var att genomföra en pilotintervju för att testa intervjuguiden, men 

då intervjuerna genomfördes utan problem anser författarna att en eventuell pilotintervju inte 

hade påverkat intervjuguiden och därmed inte heller resultatet.  

 

Dataanalysen är gjord i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) och exempel ur 

analysprocessen presenterades i Tabell 1. I resultatet presenterades även citat ur intervjuerna. 

Detta stärker studiens giltighet och trovärdighet (Graneheim och Lundman, 2004). Något 

som kan ha påverkat dataanalysprocessen är att båda författarna själva har erfarenhet av 

palliativ omvårdnad i hemsjukvård och det kan leda till att författarnas förförståelse för 

området omedvetet har kunnat göra att materialet blivit feltolkat. Polit och Beck (2016) 
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menar dock att det kan vara en fördel att författarna har förförståelse och kunskap om 

området som ska studeras, men att det är viktigt att i dessa fall ändå vara objektiv i sin 

tolkning. Författarna till denna studie har tänkt på att vara objektiv i dataanalysprocessen, 

men även under intervjutillfällena där följdfrågor ställdes för att bekräfta det respondenterna 

sagt istället för att författarna drog egna slutsatser. För att stärka att författarna inte har 

missförstått respondenterna gjordes en member-check innan inlämnandet av examensarbetet. 

Detta är ett vida känt valideringsverktyg som ökar en studies trovärdighet (Polit & Beck, 

2016).  

  

Slutligen anser författarna att studiens metodavsnitt är tydligt beskriven gällande design, 

urval/respondenter, datainsamling, tillvägagångssätt, dataanalys och etiska ställnings-

tagande så att studien kan upprepas, vilket Polit och Beck (2016) menar ökar studiens 

tillförlitlighet. 

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 

Studiens resultat kan bidra till en förståelse över hur distriktsköterskor upplever och 

beskriver sina erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård. 

Studien kan också fungera som ett stöd för organisationen för implementering av kompetens-

höjning i och med att respondenterna efterfrågat utbildning inom specifika områden samt 

handledning. Det leder i sin tur till att organisationen blir mer uppmärksam över hur den 

palliativa omvårdnaden fungerar så att resurser kan fördelas mer effektivt. Utifrån detta anser 

författarna att den palliativa omvårdnaden kan förbättras, bli tryggare och jämlik för patienter 

och anhöriga samt skapa ett bättre arbetsklimat för personalen i omvårdnadsteamet.  En ökad 

trygghet för såväl patienter som personal kan leda till ökad kostnadseffektivitet för samhället 

då tryggheten gör att det blir mindre sjukhusinläggningar för patienter och mindre kostnader 

för eventuella sjukskrivningar hos personalen.   

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 

Att lyfta fram distriktssköterskornas upplevda erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa 

patienter i hemsjukvård gjorde att problemområden kunde identifieras. Brister i 

organisationen kan leda till sämre palliativ omvårdnad, vilket riskerar att påverka patienters 

livskvalité sista tiden i livet. De identifierade problemområdena kan vara till hjälp som 

vägledning vid förbättringsarbeten inom organisationen. Ur en etisk aspekt leder det sedan 
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till att patienterna kan få snabbare symtomlindring, bättre livskvalité och ökad trygghet i att 

vårdas hemma vid livets slut.  

 

Slutsats 

Slutsatsen är att distriktssköterskor efterfrågar utbildning, stöd och handledning inom 

palliativ hemsjukvård. Utifrån detta resultat kan förbättringsarbeten påbörjas med hjälp av 

riktade utbildningar och handledning för att höja kompetensen och tryggheten i teamet. Ökad 

kunskap kan bidra till att distriktssköterskor ger bättre och mer kvalificerad personcentrerad 

vård gentemot patienter och anhöriga, vilket ger samhällsnytta, etisk medvetenhet och en 

förbättrad palliativ omvårdnad.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Författarna föreslår att vidare forskning inom detta område behöver göras, men att det 

genomförs i ett bredare geografiskt upptagningsområde i Sverige där både fler glesbygds-

kommuner samt städer ingår i forskningen. Detta eftersom den palliativa omvårdnaden i 

hemsjukvård kan skilja sig mycket beroende på vart i landet den utförs. Genom bredare 

forskning inom samma område kan välfungerande palliativ hemsjukvård lyftas fram och 

fungera som ett exempel till övriga mindre välfungerande kommuner. Ett annat förslag till 

fortsatt forskning är att studera patienter och anhörigas upplevelser av palliativ hemsjukvård 

för att kunna jämföra om deras upplevda erfarenheter skiljer sig jämfört med 

distriktssköterskornas. Det är även intressant med en uppföljande studie efter att utbildning 

och handledning inom palliativ omvårdnad i den kommunala hemsjukvården har 

implementerats för att se om distriktssköterskorna tycker att det resulterade i en bättre och 

mer kvalificerad palliativ omvårdnad.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

 Kan du berätta om dina erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa 

patienter i hemsjukvård? 

 Vad tycker du är positivt med att ge palliativ omvårdnad i hemmet? 

 Vilka svårigheter ser du med att ge palliativ omvårdnad i hemmet? 

 Vad kan/behöver förbättras inom den palliativa hemsjukvården? 

 Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
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Bilaga 2 
 

 
Informationsbrev till verksamhetschef och enhetschef 

 

Hej! 

Vi är två distriktssköterskestudenter vid Högskolan i Falun som ska skriva ett examensarbete 

på avancerad nivå under höstterminen 2019. Examensarbetet kommer handla om palliativ vård 

och målet är att underlag från studiens resultat ska kunna vägleda vid kompetensökning inom 

palliativ vård. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att ge 

omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård. Studien kommer bygga på intervjuer som 

beräknas ta cirka 30 minuter och utförs under september 2019. Deltagandet i studien är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst, utan att skäl behöver anges. Deltagarna garanteras full 
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konfidentialitet. Deltagarna kommer att få skriva på samtyckesformulär i samband med 

intervjuerna. 

 

Vi söker härmed tillstånd att tillfråga distriktssköterskor i er verksamhet att delta i vår studie. 

För att genomföra intervjuerna behöver vi ditt samtycke, vilket lämnas via mail. 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.  

 

Sara Heed 
Student 

Hannah Jonsson 
Student 

Ann-Sofie Källberg 
Handledare 

073-0538083 076-1066669  
h18sarhe@du.se h18hanjo@du.se akg@du.se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 
  

Information om studien distriktssköterskors erfarenheter av att ge 

omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård. 

Du tillfrågas härmed om deltagande till denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att kartlägga distriktssköterskors erfarenheter av att ge 

omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård. Målet är att underlag från undersökningens 

resultat ska kunna vägleda vid kompetensökning inom palliativ vård. 

 

Till undersökningen söker vi distriktssköterskor, arbetande i Ljusdals Kommun, med minst 

två års erfarenhet av att vårda palliativa patienter i hemsjukvård. Du får förfrågan att vara 

med i undersökningen då du uppfyller urvalskriterierna. Undersökningen kommer att 

genomföras med intervjuer under september 2019. Intervjun kommer att beröra din 

mailto:h18sarhe@du.se
mailto:h18hanjo@du.se
mailto:akg@du.se
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erfarenhet av att ge omvårdnad av palliativa patienter i hemsjukvård. Intervjun kommer ta 

cirka 30 minuter och som deltagare får du välja tid och plats. Intervjun kommer att spelas in 

och skrivas ut i text. De uppgifter som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt av 

studenter och handledare samt förvaras inlåst så att ingen obehörig kan ta del av 

informationen. Resultatet kommer att presenteras i form av en magisteruppsats. När 

uppsatsen är färdig och godkänd kommer du att kunna ta del av arbetet genom att få en kopia. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

magisteruppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Sara Heed 
Student 

Hannah Jonsson 
Student 

Ann-Sofie Källberg 
Handledare 

073-0538083 076-1066669  
h18sarhe@du.se h18hanjo@du.se akg@du.se  
 

Bilaga 4 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
  

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din handledare och för att 

komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om ansökan till den Forskningsetiska 

nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövnings-myndigheten behövs eller ej.  

  

 

Projekttitel: Distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till 
palliativa patienter i hemsjukvård 

Student/studenter: Sara Heed och Hannah Jonsson   

Handledare: Ann-Sofie Källberg   

 

 

 

 
 
 

Ja  Tveksamt  Nej  

mailto:h18sarhe@du.se
mailto:h18hanjo@du.se
mailto:akg@du.se
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1  
  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien 

deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 
år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning 

eller sådana som har en beroendeställning till den som genomför studien 
t.ex. som patienter eller elever till densamma?  
  

    

  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?  
  

    

   x 

5  
  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov)?  
  

    

   x 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 
hälsa eller sexualliv?  
  

    

   x 

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, 

domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden?  
  

    

   x 

8  
  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  
• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person 

betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller 
krypterade.  

• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga 

personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar 

grupp eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den 

som genomför studien, behöver inte någon ansökan till 
Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna göras.  

• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan 

om detta göras på avsedd blankett som sänds till:  

dataskydd@du.se  
   

 x 

    

                
 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02    
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Bilaga 5 
 

 

 
Anmälan om behandling av personuppgifter 
Blanketten skickas med internpost eller mejlas till dataskydd@du.se 

 

 

Registret/behandlingen 
Uppgifterna nedan gäller: 
Ny behandling  
Ändring av tidigare anmälan  
Avanmälan 

Register/behandling (t.ex. namn på register, databas, IT-system, forskningsprojekt etc.): 

 

Ändamål med behandlingen: 
Magisteruppsats 

Kategorier/grupper av personer som berörs av behandlingen: 
Distriktssköterskor 
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Källa där uppgifterna hämtas: 
Intervjuer på en kommunal hemsjukvård i Hälsingland 

Mottagare/grupper av mottagare som uppgifterna kan komma att lämnas ut till:   
Handledare 
 

Hanteras uppgifterna av någon annan part för er räkning, t.ex. av en leverantör av IT-system? 
Ja. Ange i så fall namnet på tredje part:  

Nej 
 

Om Ja, har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats? 

Ja  
Nej 

Kommer uppgifterna att föras över till tredje land (utanför EU/EES)? 

Nej  

Ja, med samtycke 

Ja, utan samtycke, men med författningsstöd: 

 
Om Ja, ange hur överföringen går till, t.ex. om det sker över Internet: 

 

Åtgärder som har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen: 
 
Allt material behandlas konfidentiellt.  
 
 
 

Tidpunkt när behandlingen beräknas upphöra: 
 
Januari-2020.  
 
 

 

Laglig grund för 
behandlingen 

Ange enligt vilken eller vilka rättsliga grunder behandlingen kommer att ske: 

 

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras

Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet

Vitala intressen för den registrerade ska skyddas

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse 

 av skydd mot kränkning av den personliga integriteten (inte tillämpbart för myndigheter) 

 

 
Övriga uppgifter om 

behandlingen 

Behandlade personuppgifter: 

Namn   Adress   Telefonnummer   E-postadress    Personnummer   Foto 

 

Övriga uppgifter som behandlas: 

 
 

Behandlas känsliga uppgifter (ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk 
övertygelse, medlem i fackförening, hälsa, sexualliv, sexualitet, genetiska eller biometriska 
uppgifter)? 
 

Ja Nej 

 

Om Ja, inhämtas samtycke? 

Ja Nej 
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Om känsliga uppgifter behandlas utan att samtycke inhämtas, ange skälen till behandlingen: 

 
 
 
 

Behandlas uppgifter om lagöverträdelser? 

Ja Nej 

Har den registrerade informerats om registreringen? 

Ja

  Muntligt

  Skriftligt

  På annat sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

  Registreringen är författningsreglerad

  De registrerade känner redan till 

  att de förekommer i registret

  Annat skäl: 

 

 

 

 

 

 

Övriga uppgifter om behandlingen: 

 
 
 
 
 

 
Uppgiftslämnare 

Uppgiftslämnarens namn och befattning: 

 
Hannah Jonsson, Sara Heed distriktssköterskestudenter 

Telefonnummer: 

076-1066669 
Datum för anmälan: 

2019-09-18 
 





 Exempel: ”Studieadministration”, ”Personalregister”, ”Direktmarknadsföring”, ”Forskning”. 
 
 Exempel: ”Kvinnor i åldern 30-50 år med en taxerad inkomst över 250 000 kr/år”, ”Sökande till utbildning x”, ”Anställda”. 
 
 Exempel: ”Annan myndighet”, ”Den enskilde själv”. 


 Exempel: ”Andra myndigheter”. ”Andra enheter inom Högskolan Dalarna”.  
 
 Det ska finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdens behandling av personuppgifter på uppdrag av 
personuppgiftsansvarig.  
 
 Tredje land är stater utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
 
 Exempel: ”Endast behörig personal har åtkomst till registret”, ”Datainspektionens råd om säkerhet för personuppgifter 
iakttas”.  
 
 Ange när behandlingen beräknas upphöra, eller om och i så fall när uppgifterna kommer arkiveras/överlämnas till arkiv. 
 
 Exempel: ”Forskning som godkänts enligt lagen om etikprövning”, ”För att vi ska kunna fullgöra skyldigheter inom 
arbetsrätten”,  
 ”Till skydd av vitala intressen” eller ”För att rättsliga anspråk ska kunna fastställas” 
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