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Sammanfattning 

Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka vilka förutsättningar och erfarenheter som 

distriktssköterskor och sjuksköterskor (n=18) i hemsjukvården i norra Dalarna hade för att 

utföra existentiell omvårdnad till patienter inom palliativ vård. Syftet var dessutom att under-

söka eventuella skillnader beträffande erfarenheter och förutsättningar mellan medicinskt om-

fattande hemsjukvård (MOH) och vårdcentralernas hemsjukvård (VC). 

Metod: Studien hade en komparativ tvärsnittsdesign med kvantitativ ansats. Datainsamlingen 

skedde via en semistrukturerad enkät. Kvantitativ data analyserades statistiskt och kvalitativa 

data genom innehållsanalys. 

Resultat: Ingen skillnad mellan MOH:s och VC:s förutsättningar att utföra existentiell om-

vårdnad samt i upplevelsen av hur nöjd vårdgivaren var med sin existentiella omvårdnad kun-

de påvisas. Däremot fanns skillnader i hur ofta existentiell omvårdnad utfördes inom respekti-

ve arbetsplats. Skillnad fanns också mellan deltagare som genomgått specifika kurser respek-

tive ej, i upplevelsen att ha kunskap att identifiera och bemöta existentiella upplevelser hos 

patienter i palliativ vård. Innehållsanalysen visade att distriktssköterskan måste vara närva-

rande, kunna bemöta och bekräfta patientens behov för att utföra ett bra arbete. Brist på tid 

och fokus påverkade vårdsituationen negativt. Joyce Travelbees teori om omvårdnad som en 

mellanmänsklig process i vilken en professionell sjuksköterskas uppgift var att etablera en 

mänsklig relation, valdes som omvårdnadsteoretisk förankring.  

Konklusion: Resultatet åskådliggjorde betydelsen av utbildning för att kunna identifiera och 

bemöta patienters existentiella upplevelser inom palliativ vård. 

 

 

Nyckelord: enkätstudie, erfarenheter, existentiell omvårdnad, förutsättningar, hemsjukvård, 

palliativ vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to explore district nurses’ and nurses’ (n=18) 

conditions and experiences as in homecare in the North Dalecarlia when caring with ex-

istential thoughtfulness for patients in palliative care. The purpose was also to explore if 

there were any differences concerning conditions and experiences between the medical 

extensive homecare (MOH) and the home care of the health centre (VC).  

Method: The study was cross-sectional designed with quantitative approach. Data was 

gathered by means of a semistructured questionnaire. The quantitative data were proc-

essed with PASW Statistics and the qualitative data were analysed by means of qualita-

tive content analysis.  

Results: No difference between MOH’s and VC’s experiences of existential nursing and 

how satisfied they were with their existential nursing was found. In contrast, there was a 

difference in the frequency of existential nursing within each workplace. There was also 

a difference between the participators in terms of taking specific courses or not as well as 

in their feelings of competence to identify and encounter existential experiences from 

patients in palliative care. The qualitative contents analysis showed that the district nurse 

in order to do a good work must be present, able to treat and confirm the patient’s needs. 

Lack of time or focus affected the nursing situation negatively. Joyce Travelbee’s theory 

implying that nursing is an interpersonal process, where the professional nurse ought to 

establish a human relation, constituted the theoretical foundation. 

Conclusion: The results showed that it was important to be educated to properly identify 

and encounter the patients’ existential experiences in palliative care. 

 

Key words: conditions, existential nursing, experiences, homecare, palliative care, sur-

vey. 
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1 Inledning 

Känslan och upplevelsen av att vara oanvändbar, beroende och utesluten från sina vanliga 

roller i familjen och i det sociala livet kan utlösa existentiella upplevelser hos patienter som är 

döende i en livshotande sjukdom (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004). Distrikts-

sköterskan har en viktig roll i den palliativa vården i hemmet. Att lära känna svårt sjuka pati-

enter med deras komplexa behov, är en kärna i distriktssköterskans arbete (Griffiths et al., 

2007). Syftet med den här studien var att undersöka vilka förutsättningar och erfarenheter som 

distriktssköterskor och sjuksköterskor hade av att utföra existentiell omvårdnad till patienter 

inom palliativ vård i norra Dalarna.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Palliativ vård 

Med palliativ vård avses en aktiv helhetsvård av den totala människan och hennes närstående. 

Vården grundar sig på en distinkt vårdfilosofi som innebär att skapa förutsättningar för livs-

kvalitet och en god död när bot inte längre är möjlig. I det palliativa förhållningssättet tas hän-

syn till de fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensionerna (Beck-Friis & 

Strang, 2005). De fyra hörnstenarna som palliativ vård baseras på är symtomkontroll som 

innebär lindring av smärta och andra plågsamma symtom, psykologiskt stöd med en god rela-

tion och kommunikation mellan vårdteamet, patienten och närstående, stöd och samarbete av 

ett tvärprofessionellt vårdteam samt stöd till närstående under vårdtiden och efter dödsfallet 

(Reitan & Schjølberg, 2003). Önskan om att få vård och att få dö i hemmet var den vanligaste 

begäran som framkom av respondenterna i en enkätstudie utförd av kommittén i huvudbetän-

kandet Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut. Andelen personer som har dött i 

hemmet har fördubblats under åren 1991-1996. En väl fungerande organisation av hemsjuk-

vården krävs för att patienter och deras närstående ska orka och kunna vara kvar i hemmet 

under livets sista tid (SOU 2001:6). Det är också nödvändigt med ett stort stöd från närstående 

för att kunna möjliggöra för svårt sjuka patienter att vårdas i hemmet (Proot et al., 2004). 

1.1.2 Hemsjukvård 

Utbyggnaden av hemsjukvård i olika organisationer och den medicinsk tekniska utvecklingen 

har möjliggjort för allt fler svårt sjuka patienter att i större utsträckning vistas i hemmet och få 

lika god behandling som på sjukhus. Det har också medfört en ökad möjlighet att få dö i 
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hemmet med nödvändiga medicinska insatser och god omvårdnad (Reitan & Schjølberg, 

2003). Patienten har enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) rätt att välja vårdform men 

hänsyn måste också tas till de närstående som blir involverade i omvårdnaden av patienten. I 

en intervjustudie (Appelin & Berterö, 2004) ingick sex stycken patienter som erhöll palliativ 

vård i hemmet, alla hade en cancerdiagnos. Alla deltagarna upplevde tillfredsställelse genom 

att vara i sina egna hem och framhävde vikten att vara tillsammans med familjen. De berömde 

distriktssköterskorna för den trygghet de skapade genom att vara professionella, känsliga och 

kompetenta sjuksköterskor. Några av deltagarna var rädda att de skulle bli en börda för när-

stående när de försämrades och därför inte skulle kunna vara kvar i hemmet. 

 

Arbetsplatsen för hemsjukvårdens personal är patientens privata hem. Det kräver en balans-

gång mellan den offentliga och privata sfären för hemsjukvårdens personal. Privatlivet för 

patienten och dennes närstående minskar och patienten förlorar en del av sin självständighet 

och kontroll över sitt liv. Att vårda en människa i dennes hem innebär ett stort ansvar. Nära 

relationer byggs upp mellan vårdgivare, patient och närstående och dessa relationer måste 

förvaltas på rätt sätt. Distriktssköterskan och sjuksköterskan måste anpassa omvårdnadsåtgär-

derna efter den enskilda patienten, dennes hälsotillstånd, personlighet, närstående och hemmet 

(Reitan & Schjølberg, 2003).  

 

Närsjukvården är organiserad i fem närsjukvårdsområden i Landstinget Dalarna vilka utgörs i 

huvudsak av primärvården. Befolkningens basala behov av hälso- och sjukvård skall tillgodo-

ses av närsjukvården. Hemsjukvård som utformas med stora olikheter ingår också i närsjuk-

vårdens uppdrag liksom palliativ vård och vård i livets slutskede. Behoven ökar från en allt 

äldre befolkning vilket ställer större krav på närsjukvården (Verksamhetsplan Närsjukvård 

Dalarna 2009-2012). Uppdraget för medicinsk omfattande hemsjukvård (MOH) är att vårda 

svårt sjuka patienter som vill vårdas i det egna hemmet och att stödja de närstående. MOH 

skall också vara behjälpliga för primärvården. Patienter med cancersjukdom i palliativt skede 

och patienter med andra sjukdomar i palliativt skede, exempelvis kronisk obstruktiv lungsjuk-

dom (KOL), svår hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar, skrivs in i MOH. Svårt medicinskt 

sjuka patienter som inte befinner sig i livets slutskede men som har ofta återkommande behov 

av behandlingsinsatser och sjukhusinläggningar liksom patienter med dropp nattetid och can-

cerpatienter i tidigt palliativt skede får omvårdnad av MOH kvällar och nätter men ansvaret 

kvarstår hos primärvården (MOH Södra närsjukvårdsområdet 2008-2010). 
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1.1.3 Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av hemsjukvård 

Enligt en studie (Berterö, 2002) med syftet att undersöka innebörden av palliativ vård enligt 

distriktssköterskors erfarenheter i Sverige, utgjorde det en utmaning att ge struktur åt de van-

liga hälsovårdsarbetsuppgifterna och samtidigt utföra god palliativ vård. Känslan av frustra-

tion uppstod på grund av besvikelse och oro för att inte kunna ge den omvårdnad som di-

striktssköterskor skulle vilja ge. Distriktssköterskorna försäkrade att palliativ vård medförde 

intima relationer med patienterna och de närstående. De upplevde ytterligare att relationerna 

var mycket positiva samt att de fick ett utbyte i form av en djupare förståelse för livet. Vårdre-

lationerna byggde på trygghet och förtroende. I Wallerstedts och Andersheds (2007) studie 

med syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av döende patienter utanför 

speciella palliativa vårdinrättningar, visade resultatet att sjuksköterskorna hade hög ambition 

och speciellt intresse för den här vården. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att kombinera 

omvårdnaden av palliativa patienter samtidigt som de vårdade patienter i den kurativa fasen. 

Samarbete med kollegor, patienten och närstående var grundläggande för att uppnå målet med 

en god död. Hemtjänstpersonalen kunde uppleva ängslan och behövde stöd och information. 

Sjuksköterskorna upplevde att varje möte med patienter och närstående gav dem ovärderliga 

erfarenheter och kunskaper både för deras egen del så väl som för att kunna användas i andra 

patientsituationer. Utövande av omvårdnaden påverkades om det var många döende patienter 

samtidigt vilket begränsade tiden för varje patient. Övriga arbetsuppgifter och rutiner upplev-

des som störande i utövandet av palliativ omvårdnad. På kvällar och nätter var det mindre 

antal personal i tjänst, vilket upplevdes som stressande. 

1.1.4 Den existentiella och andliga dimensionen 

En människa som drabbas av en livshotande sjukdom upplever ofta en traumatisk kris, hon 

tappar fotfästet och upptäcker att livet inte är någon självklarhet. Det kan orsaka känslor som 

rädsla, ångest, förtvivlan, sorg och ilska, även de närstående drabbas av krisen (Reitan & 

Schjølberg, 2003). Patienter som upplever sig som oanvändbara konfronteras med frågor om 

livet och döden, meningen med livet relaterat till de avtagande dagliga funktionerna och de 

förlorade sociala rollerna (Proot, et al., 2004). Den existentiella dimensionen berör frågor om 

liv och död. Andlig är motsatsen till kroppslig och gäller själslivet, i begreppet andlig kan 

utövandet av religion ingå (Svensk ordbok A-L, 2009). En litteraturgenomgång visade att 

existentiella upplevelser hos patienter inom palliativ vård var vanligt förekommande och kun-

de utlösas av olika faktorer. Svårigheter att kommunicera med närstående samt att få deras 

förståelse inför den förestående döden medförde existentiella upplevelser av ensamhet (Mur-
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ray et al., 2004; Sand & Strang, 2006). Ensamhet kunde också utlösas av känsla av övergi-

venhet, av att bli mer beroende av andra, av förlust av kontroll och av förändrad självbild 

(Sand, Strang & Milberg, 2008) samt av brist på andlig/religiös gemenskap (Mako, Galek & 

Poppito, 2006). Besvärande symtom och fysiska förändringar som hindrade umgänge och 

utförande av aktiviteter med andra människor samt dåligt bemötande av vårdpersonal utlöste 

upplevelsen av isolering, ensamhet och maktlöshet (Sand & Strang 2006; Sand et al., 2008; 

Shah et al., 2008). Brister i kommunikation och bemötande från vårdpersonal utlöste också 

existentiella upplevelser av bristande autonomi och självkänsla (Bolmsjö, 2000; Sand & 

Strang, 2006; Tan, Grief, Couns, Braunack-Mayer & Beilby, 2005). Upplevelsen av skuld hos 

en del patienter kunde utlösas av relationsproblem (Blinderman & Cherny, 2005) och av ång-

er för ett tidigare levnadssätt som kunde vara orsak till sjukdomen (Bolmsjö, 2000; Murray et 

al., 2004). Ett ökat beroende av hjälp från andra och att inte klara vardagliga saker själv utlös-

te upplevelser av hjälplöshet och maktlöshet (Sand & Strang, 2006). Otrygghet och oro kunde 

utlösas av rollförändringar, tankar på familjens framtid (Bolmsjö, 2000; Murray et al., 2004; 

Sand & Strang, 2006), konflikter i familjen (Bolmsjö, 2000; Morita et al., 2004), rädslan att 

inte få vara kvar i hemmet och för smärta samt lidande i samband med döendet (Blinderman 

& Cherny, 2005; Shah et al., 2008). När sjukdomen försämrades var det svårt att bevara hop-

pet och många patienter upplevde att det var svårt att finna meningen med livet (Bolmsjö, 

2001; Murray et al., 2004; Sand et al., 2008). 

 

1.2 Omvårdnadsteoretisk förankring 

Motivationen att finna en mening med specifika händelser och med livet i stort utövar en 

dragningskraft framåt på människan enligt Viktor Frankl. Meningen är unik för varje individ 

och kan ändras från en tidpunkt till en annan och av olika händelser. Frankl hävdade också att 

meningen inte kan uppfinnas utan varje människa är själv ansvarig för att finna meningen. 

Genom att finna meningen med en svår händelse eller tragedi kan en människa växa som per-

son och lära sig hantera svåra situationer. Att inte finna en mening med sitt liv kan leda till 

frustration, ett existentiellt vakuum enligt Viktor Frankl (1969). Joyce Travelbee, 1926-1973, 

inspirerades av existentialistisk filosofi och humanistisk psykologi som representeras av bland 

andra Victor Frankl. Hon var verksam som sjuksköterska inom psykiatrin och som lärare i 

sjuksköterskeutbildningen i USA. Genom sin bok Interpersonal aspects of nursing, (1971) 

har Travelbee haft stort inflytande på sjuksköterskeutbildningen i Norden (Jahren Kristoffer-

sen, 1998).  
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Definitionen av omvårdnad är enligt Joyce Travelbee: ”Nursing is an interpersonal process 

whereby the professional nurse practitioner assists an individual, family, or community to 

prevent or cope with the experience of illness and suffering and, if necessary, to find meaning 

in these experience.” (Travelbee, 1971, sidan 7). Omvårdnaden är en mellanmänsklig process 

i vilken en professionell sjuksköterskas uppgift är att etablera en mänsklig relation. Genom 

kommunikation kan sjuksköterskan möjliggöra den mänskliga relationen och det är viktigt att 

sjuksköterskan känner till patientens upplevelse av sin situation. Travelbee ansåg att varje 

individ är unik och oersättlig och att det är viktigt att se människorna i ett möte istället för 

patienten och sjuksköterskan. En professionell sjuksköterska måste vara förberedd på att stöd-

ja individer och familjer så att de inte bara står ut med sjukdom och lidande utan finner en 

mening med dessa erfarenheter. Sjuksköterskan kan använda sig själv terapeutisk genom att 

medvetet använda sin egen personlighet och kunskap för att medverka till en förändring hos 

den sjuka individen. Lidandet är en del av livet som medför ett sökande efter meningen när 

sjukdom eller andra händelser inträffar. Den enskilda individen måste finna meningen själv 

men kan behöva stöd och hjälp av närstående eller av sjuksköterskan för att upprätthålla me-

ningen. Att upprätthålla hoppet är en annan uppgift för sjuksköterskan som kan uppnås genom 

att vara tillgänglig och att ha viljan att lyssna enligt Joyce Travelbee (1971).  

 

1.3 Problemformulering 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning skall hon tillgodose patientens fysiska, psykis-

ka, sociala, kulturella och andliga omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Dessutom krävs 

ett professionellt förhållningssätt med en avvägning mellan närhet och distans för att kunna 

hantera situationer då arbetet utförs i patientens hem (Distriktssköterskeföreningen, 2005). 

Palliativ vård skall ges på lika villkor i hela landet till alla patienter i livets slutskede, anser 

kommittén i huvudbetänkandet Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut, oavsett vil-

ka diagnoser som patienten har (SOU 2001:6). Det var därför befogat att undersöka vilka erfa-

renheter och förutsättningar som distriktssköterskor och sjuksköterskor hade för att utföra 

existentiell omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvården i Norra Dalarna. Det var också 

beaktansvärt att undersöka om det fanns några skillnader mellan medicinskt omfattande hem-

sjukvård och vårdcentralernas hemsjukvård utifrån rätten till vård på lika villkor i hela landet. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka förutsättningar och erfarenheter som distrikts-

sköterskor och sjuksköterskor i hemsjukvården i norra Dalarna hade för att utföra existentiell 

omvårdnad till patienter inom palliativ vård. Syftet var dessutom att undersöka eventuella 

skillnader angående erfarenheter och förutsättningar mellan medicinskt omfattande hemsjuk-

vård och vårdcentralernas hemsjukvård.  

 

1.5 Frågeställningar 

• Vilka förutsättningar har distriktssköterskor och sjuksköterskor för att utföra existenti-

ell omvårdnad till patienter inom palliativ vård? 

• Vilka erfarenheter har distriktssköterskor och sjuksköterskor av att utföra existentiell 

omvårdnad till patienter inom palliativ vård? 

• Vilka skillnader angående förutsättningar och erfarenheter finns det mellan medicinskt 

omfattande hemsjukvård och vårdcentralernas hemsjukvård? 

 

1.6 Definitioner 

Existentiell omvårdnad omfattar i den här studien distriktssköterskors och sjuksköterskors 

beredskap och personliga ställningstaganden att beröra liv och död samt den andli-

ga/existentiella dimensionen som tangerar själsliv och religion för att ge patienter inom pallia-

tiv vård möjlighet till livskvalitet samt ett värdigt slut på livet. Specifikt kan det vara fråga om 

samtal med patient och närstående, stöd till patient och närstående, handräckning genom att 

till exempel läsa bibeln och samordning med andra professioner.    

 

Förutsättningar för att tillhandahålla existentiell omvårdnad inkluderar i den här studien di-

striktssköterskors och sjuksköterskors utbildning, organisation och samarbete med andra pro-

fessioner.  
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2 Metod 

2.1 Design 

Föreliggande studie har genomförts med en kvantitativ ansats(Olsson & Sörensen, 2008). 

Studien har en komparativ tvärsnittsdesign, vilket innebär att data har samlats in vid ett tillfäl-

le och att jämförelser har genomförts av insamlad data (Andersson, 2006).  

 

2.2 Population och urval 

Populationen i studien bestod av distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetade med 

patienter inom palliativ vård i medicinskt omfattande hemsjukvård (MOH) eller i vårdcentra-

lernas hemsjukvård i norra Dalarna. Urvalsmetoden var en totalundersökning av MOH och 

två vårdcentraler i norra Dalarna. Inklusionskriterierna för att delta i studien var minst sex 

månaders tjänstgöring på respektive arbetsplats. Exklusionskriterierna för att inte delta i stu-

dien var huvudsakligt arbete på mottagning. Tio distriktssköterskor/sjuksköterskor vid MOH 

och elva distriktssköterskor/sjuksköterskor vid vårdcentralernas hemsjukvård ingick i studien. 

Svarsfrekvensen var 86 % vilket gav ett bortfall på tre respondenter.  

 

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden var en semistrukturerad enkät, halvstrukturerad enkät (Svensk ordbok 

M-Ö, 2009), med både slutna och öppna frågor. 

 

2.4 Mätinstrumentet 

Enkäten var konstruerad för föreliggande syfte. Den bestod av 2 bakgrundsfrågor, 17 frågor 

med slutna svarsalternativ och 7 frågor med öppna svarsalternativ (Bilaga 1). En pilotstudie 

genomfördes med två erfarna distriktssköterskor i ett annat medicinskt omfattande hemsjuk-

vårdsteam (MOH) i Dalarna och med en erfaren distriktssköterska och en erfaren sjuksköters-

ka i hemsjukvården vid en annan vårdcentral i Dalarna. Deltagarna i pilotstudien ingick ej i 

den slutliga studien. Pilotstudiens syfte var att kontrollera om deltagarna tolkade frågor och 

svarsalternativ på samma sätt som frågekonstruktörerna (Ejlertsson, 2005). Tillsammans med 

pilotstudien skickades skriftliga instruktioner (Bilaga 2) och studiens följebrev (Bilaga 3) till 

deltagarna vid den aktuella vårdcentralen. Enkäterna returnerades i frankerade kuvert adresse-

rade till en av studiens författare. Ett personligt besök genomfördes till deltagarna vid MOH 
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då skriftlig information (Bilaga 2), följebrev (Bilaga 3) och enkäter lämnades ut. Enkäterna 

ifylldes i enskildhet och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor till författarna därefter åter-

lämnades enkäterna till författarna i samband med besöket. Pilotstudien medförde ett tydlig-

görande av fråga nummer 12 samt ändrat tidsperspektiv på fråga nummer 16. Enkäterna som 

ingick i studien var kodade så att studiens författare kunde se vilka som har besvarats av di-

striktssköterskor och sjuksköterskor inom MOH samt distriktssköterskor och sjuksköterskor 

vid respektive vårdcentrals hemsjukvård. Detta för att kunna identifiera eventuella skillnader 

angående erfarenheter och förutsättningar mellan MOH och vårdcentralernas hemsjukvård. 

Däremot kunde författarna ej urskilja eller identifiera enskilda respondenter.  

 

2.5 Genomförande 

Muntligt tillstånd för att genomföra studien inhämtades av verksamhetscheferna på respektive 

arbetsplats i december 2009. Innan datainsamlingen påbörjades inhämtades skriftligt tillstånd 

(Bilaga 4) av samtliga verksamhetschefer. Vid de personliga besöken på respektive arbets-

plats som författarna genomförde under vecka 20 gavs muntlig information om studiens syfte 

och upplägg. Därefter delades enkäten ut tillsammans med följebrevet (Bilaga 3). Följebrevet 

innehöll information om studiens författare, studiens syfte och om frivilligheten att delta i 

studien. De personer som ingick i urvalet men ej var närvarande under informationsmötet fick 

följebrev och enkät utdelade av sin enhetschef. Alla fick därefter fylla i enkäten i enskildhet 

och återsända den i ett frankerat kuvert senast vecka 22. Ett påminnelsebrev (Bilaga 5) med 

enkäter, följebrev och frankerade kuvert skickades till enhetscheferna på respektive arbets-

plats under vecka 23. 

 

2.6 Databearbetning 

Insamlad data redovisades i Microsoft Excel och överfördes samt analyserades kvantitativt 

med statistikprogrammet PASW Statistics 18, Release 18.0.0. Statistisk signifikans beräkna-

des med Fishers exakta test (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003) och teckentestet T 

(Körner & Wahlgren, 2006). Vald signifikansnivå för den föreliggande studien var <0,05. 

 

En kvalitativ innehållsanalys, utarbetad av Graneheim och Lundman (2004), användes vid 

analys av data som framkom i de öppna frågorna. En induktiv ansats användes, vilket innebär 

en förutsättningslös analys av texter. Olika etablerade begrepp tillhör denna vetenskapliga 
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metod (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). De centrala begrepp som ingår i Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys och som användes i föreliggande studie, beskriver ana-

lysprocessen. I föreliggande studie var en analysenhet de öppna frågorna i enkäten som analy-

serades och en domän var de specifika frågorna. Den meningsbärande delen av texten var en 

meningsenhet vilken utgjordes av ord, meningar och stycken utifrån respektive fråga. Vidare 

kondenserades meningsenheterna vilket innebar att de förkortades och blev mer lätthanterliga. 

Därefter abstraherades de kondenserade meningsenheterna. Det väsentliga och gemensamma 

lyftes fram och försågs med koder. En kod beskriver kortfattat en meningsenhets innehåll. 

Flera koder som hade ett liknande innehåll utgör en kategori. En kategori är beskrivande och 

svarar på frågan ”Vad?”. Genom att sammanbinda innehållet i ett antal kategorier skapas te-

man som svarar på frågan ”Hur?”. Graneheim och Lundman (2004) anser att temat är en tråd 

av underliggande mening genom kondenserade meningsenheter, koder eller kategorier på en 

tolkande nivå.   

 

Alla svar på de öppna frågorna i enkäterna skrevs ned i ett dokument i dess fullständiga helhet 

och lästes igenom av båda författarna flera gånger för att uppnå konsensus. Därefter lyftes 

meningsenheter ut ur texterna och kondenserades av båda författarna var för sig. De konden-

serade meningsenheterna abstraherades och försågs med koder. Efter dessa steg i analyspro-

cessen påbörjades en gemensam analys för att se om båda författarna hade tolkat svaren på 

liknande vis för att öka konsensusen i analysen. Därefter sorterades koderna i kategorier och 

slutligen formulerades teman.  
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Tabell 1. Exempel på författarnas kvalitativa innehållsanalys steg 2 till steg 6. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 
 

Kategori Tema 

Att kunna sitta 
tyst tillsam-
mans. Visa att 
man vill lyss-
na, tala om det 
som är viktigt 
för just den 
patienten när 
tillvaron räm-
nar. Liv-Död. 

Sitta tyst till-
sammans. Visa 
att man vill 
lyssna och tala 
om viktiga 
saker.  

Närvarande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att vara närva-
rande 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att vara närva-
rande och be-
möta samt be-
kräfta patien-
tens behov 

Att vara lyhörd 
inför patienten 
och hjälpa i 
möjligaste 
mån. 

Att vara lyhörd 
och hjälpa i 
möjligaste 
mån. 

Lyhörd 
 
 
 
 
 

Att bemöta 
patientens be-
hov 

Få hjälp att 
uttrycka sina 
tankar om livet 
och döden. 

Hjälp att ut-
trycka tankar 
om liv och 
död. 

Stöd  Att bekräfta 
patientens be-
hov 

 

2.7 Etiska överväganden 

I studiens följebrev (Bilaga 3) framgick studiens syfte och att det var frivilligt att delta. Ano-

nymitet garanterades vilket medförde att enkäterna som var besvarade av distriktssköterskor 

och sjuksköterskor i MOH kodades och bearbetades av den ena författaren (CE) på grund av 

att den andra författaren (UM) hade varit verksam i den organisationen tidigare. Information 

gavs om att respondenterna kunde avbryta deltagandet närhelst de ville. Studien genomfördes 

med distriktssköterskor och sjuksköterskor, författarna hade ingen tillgång till några person-

uppgifter och ansåg därför att det inte fanns några forskningsetiska problem i studien. Char-

lotte Hillervik, universitetslektor vid Högskolan Dalarna, kontaktade ordförande för etiska 

nämnden i Dalarnas forskningsråd i april 2010 och mottog beskedet att inget etiskt forsk-

ningstillstånd krävdes då studien skulle utföras bland vårdpersonal. Skriftliga tillstånd för att 

genomföra studien erhölls av verksamhetscheferna på respektive arbetsplats innan datainsam-

lingen påbörjades. 
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3 Resultat 

3.1 Distriktssköterskors och sjuksköterskors bakgrund och förutsättningar 

3.1.1 Resultat av den kvantitativa analysen 

I resultatpresentationen används förkortningarna Medicinsk Omfattande Hemsjukvård (MOH) 

respektive Vårdcentralernas hemsjukvård (VC). I denna studie deltog endast kvinnor, efter-

som inga män arbetade i verksamheten på de olika enheterna. Totalt var det 18 deltagare i 

studien. Den äldsta deltagaren i studien var 60 år och den yngsta var 27 år. Medelåldern bland 

deltagarna var 48,4 år (range 27-60; Md = 49,5 år).  

 

I tabell 2 presenteras deltagarnas tjänstgöringstid, specialistutbildning, specifika kurser, sam-

arbetsmöjligheter med andra professioner, möjlighet att bistå vid religionsutövning samt till-

gång till tid att utföra existentiell omvårdnad. Under punkten annan specialistutbildning 

nämndes onkologi. Som exempel på genomgångna specifika kurser under alternativet annat, 

uppgavs kurser inom gerontologi, smärta, mindfulness, AVK och motiverande samtal. På den 

öppna frågan om annan samarbetspartner, svarade (4/9) av MOH:s deltagare och nämnde pro-

fessionerna läkare, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. Av VC:s deltagare svarade (1/9) 

undersköterska som annan möjlig samarbetspartner.  

 

På frågan om arbetet var organiserat med patientansvariga sjuksköterskor svarade (7/9) av 

deltagarna i MOH och (3/9) av deltagarna i VC ja. Tillgång till kontinuerlig handledning 

fanns inte enligt (8/9) av deltagarna på respektive arbetsplats. 
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Tabell 2. Distriktssköterskors och sjuksköterskors tjänstgöringstid, utbildning, samarbetsmöjligheter med andra 
  professioner, möjlighet att bistå vid religionsutövning samt tillgång till tid att utföra existentiell  
                omvårdnad. 

Frågor                             n            Range               M             Md  
                   
 
Hur lång är din tjänstgöringstid (år) som sjuksköterska?                        3-40              18,5           16,5 
  
Har du genomgått någon specialistsjuksköterskeutbildning?          14/18  
      
 Distriktssköterska                                12 
 Vård av äldre                                                           1 
 Annan         1 
 
Hur lång är din tjänstgöringstid (år) som specialistutbildad  
distriktssköterska?                                     12              1-38             12,6             8,5 
                                
Har du genomgått någon specifik kurs?                                           14/18 
 
 Palliativ kurs         8 
 Onkologi         7  
 Samtalsutbildning        4  
 Annat         7                                                      
 
                                                                                                             n                         MOH                    VC 

  
Vilka andra professioner har du möjlighet att samarbeta 
med i ditt arbete med palliativa patienter? 
  
 Präst       15                            9                         6 
 Diakon                                17           8                         9 
 Kurator       11                            9                         2 
 Psykolog         0             0                         0 
 Annan                                                                          5           4                         1
    
Hur bedömer du ditt samarbete med andra professioner?                17/18  
 
 Mycket bra/Ganska bra      10                            6                         4 
 Varken bra eller dåligt/Ganska dåligt       7           3                         4 
   
Är det möjligt för dig att bistå en patient i dennes 
religionsutövning t.ex. läsa bibeln, hålla psalmbok, 
be bön m.m?     17/18 
 
 Alltid/Ofta       10                            5                          5  
 Ibland/Sällan         7              4                          3 
 
Upplever du att det finns tillräckligt med tid att utföra 
existentiell omvårdnad i ditt arbete?   18/18 
 
 Alltid/Ofta       14            8                           6 
 Varken ofta eller sällan        4                            1                           3                                                 
__________________________________________________________________________________________ 
Not. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  
( Varje deltagare har haft möjlighet att nämna mer än ett alternativ på frågorna: Har du genomgått någon specifik 
kurs och vilka andra professioner har du möjlighet att samarbeta med i ditt arbete med palliativa patienter). 
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Upplevelsen om att ha kunskaper att identifiera existentiella upplevelser hos palliativa patienter i rela-

tion till arbetsplats, tjänstgöringstidens längd, specialistutbildning som distriktssköterska, genomgång-

na specifika kurser och ålder åskådliggörs i tabell 3. 

 

Tabell 3. Jämförelse mellan olika variabler relaterat till frågan angående upplevelsen om att ha kunskaper att 
               identifiera existentiella upplevelser hos palliativa patienter. 
Variabler            n                                     Mycket/                    Varken mycket                 Fischers                  p=2 
                                                              Ganska mycket                  eller litet/                       exakta                  sidigt 
                                                                                                       Ganska litet                       test 

 
Upplever du att du har kunskaper att identifiera de existentiella upplevelserna hos palliativa patienter? 
 
MOH  9                                             8                                1 
VC       9                                             5                                4 
 
 
Jämförelse mellan två grupper utifrån tjänstgöringstidens längd som sjuksköterska relaterat till ovanstående 
fråga. 
 
<= 6 år   6                       4       2 
  > 6 år               12                                            9       3 
 
 
Jämförelse mellan distriktssköterskor (DSK) och sjuksköterskor (SSK) relaterat till ovanstående fråga. 
 
DSK  12                       8                                 4 
SSK    6                       5        1 
 
 
Jämförelse mellan de som har genomgått en eller flera specifika kurser och de som inte har genomgått någon 
specifik kurs relaterat till ovanstående fråga. 
 
Kurs  14                                          12                                 2                                7,252                   ,036 
Ej kurs    4                        1                                 3   
 
 
Jämförelse mellan två grupper utifrån deltagarnas ålder relaterat till ovanstående fråga. 
 
 < 50 år    9                        7        2 
=>50 år    9                        6                                 3 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Resultatet av den statistiska analysen visade ingen säkerställd signifikant skillnad med avse-

ende på eventuell skillnad mellan MOH och VC, tjänstgöringstidens längd som sjuksköterska, 

mellan distriktssköterskor och sjuksköterskor och deltagarnas ålder relaterat till frågan i tabell 

3. Däremot visade den statistiska analysen en signifikant skillnad mellan de deltagare som 

genomgått en eller flera specifika kurser jämfört med de deltagare som inte hade genomgått 

en specifik kurs. Vilket visade att fler av de som hade genomgått specifik kurs upplevde att de 

hade mycket/ganska mycket kunskap att identifiera de existentiella upplevelserna hos palliati-

va patienter än de som inte hade genomgått specifik kurs. 
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Upplevelsen om att ha kunskaper att bemöta existentiella upplevelser hos palliativa patienter i relation 

till arbetsplats, tjänstgöringstidens längd, specialistutbildning som distriktssköterska, genomgångna 

specifika kurser och ålder åskådliggörs i tabell 4. 

 
Tabell 4. Jämförelse mellan olika variabler relaterat till frågan angående upplevelsen om att ha kunskaper att 
                bemöta existentiella upplevelser hos palliativa patienter. 
Variabler           n                                 Mycket/                 Varken mycket                 Fischers                       p=2 
                                                        Ganska mycket                eller litet/                       exakta                      sidigt 
                                                                                              Ganska litet                        test 
 
Upplever du att du har kunskaper att bemöta de existentiella upplevelserna hos palliativa patienter? 
 
MOH 9                9                        0 
VC      9                                       5                        4 
 
 
Jämförelse mellan två grupper utifrån tjänstgöringstidens längd som sjuksköterska relaterat till ovanstående 
fråga. 
 
<= 6 år   6               5                        1 
  > 6 år               12                                    9                        3 
 
 
Jämförelse mellan distriktssköterskor (DSK) och sjuksköterskor (SSK) relaterat till ovanstående fråga. 
 
DSK  12              8                         4 
SSK    6              6                         0 
 
 
Jämförelse mellan de som har genomgått en eller flera specifika kurser och de som inte har genomgått någon 
specifik kurs relaterat till ovanstående fråga. 
 
Kurs   14                                13                         1       7,252                        ,036 
Ej kurs     4               1                         3   
 
 
Jämförelse mellan två grupper utifrån deltagarnas ålder relaterat till ovanstående fråga. 
 
 < 50 år     9              7                         2 
=>50 år     9              7                         2 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Resultatet av den statistiska analysen visade ingen säkerställd signifikant skillnad mellan 

MOH och VC med avseende på tjänstgöringstidens längd som sjuksköterska, mellan distrikts-

sköterskor och sjuksköterskor och deltagarnas ålder relaterat till frågan i tabell 4. Däremot 

visade den statistiska analysen en signifikant skillnad mellan de deltagare som genomgått en 

eller flera specifika kurser jämfört med de deltagare som inte hade genomgått en specifik 

kurs. Vilket visade att fler av de som hade genomgått specifik kurs upplevde att de hade 

mycket/ganska mycket kunskap att bemöta de existentiella upplevelserna hos palliativa pati-

enter än de som inte hade genomgått specifik kurs. 
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3.1.2 Resultat av den kvalitativa analysen 

Av deltagarna i MOH svarade (3/9) och (3/7) av VC:s deltagare att de skulle vilja ändra på 

något i den existentiella omvårdnaden som de utförde till de palliativa patienterna och/eller 

sina egna förutsättningar. Det interna bortfallet var 2 deltagare. I den kvalitativa analysen 

(Graneheim & Lundman, 2004) hade temat Möjliga förändringar i den existentiella omvård-

naden till de palliativa patienterna, sitt ursprung i kategorierna Att utbilda personalen samt 

Att utveckla organisationen. Kategorin Att utbilda personal uppkom ur koderna utveckling 

och utbildning. De flesta av distriktssköterskorna respektive sjuksköterskorna var i stort sett 

nöjda med den existentiella omvårdnaden de utförde till de palliativa patienterna. Flertalet 

förhöll sig mycket positiva till vidareutbildning, med svar som ”man kan alltid bli bättre”.  

Mer kunskap om palliativ omvårdnad samt samtalsutbildning efterfrågades. En distriktsskö-

terska angav att det var livserfarenheten som var kunskapen i nuläget, då andra däremot ville 

utveckla sin förmåga att se de existentiella behoven hos de palliativa patienterna eftersom: 

”Ingen situation är den andra lik – man lär sig hela tiden”. 

 

Tiden, resurser och organisation var koderna till kategorin Att utveckla organisationen. 

Tiden befanns vara viktig i mötet med den palliativa patienten. Att varje enskild patient får 

den tid de behöver för omvårdnad, samtal eller bara en tyst stund tillsammans för eftertanke. 

Vidare är det av stor vikt att ha tillräckligt med personalresurser. Att vara två stycken personal 

i mötet med den palliativa patienten och anhöriga underlättar arbetssituationen, eftersom en av 

personalen kan sätta sig ner med patienten och den andra kan ta hand om patientens anhöriga. 

En annan distriktssköterska nämnde att organisationen kring de palliativa patienterna borde 

bli bättre. Att en plan borde utarbetas för hur arbetet skall fortgå med bland annat ett tidigt 

hembesök av läkare när patienten går in i det palliativa skedet. En annan förändring som öns-

kades var att börja använda en journal med strukturerade frågor som följs specifikt i arbetet 

med palliativa patienter. Ytterligare förslag till förändring var att: ”Bilda ett riktigt palliativt 

team som kan vara ett bra stöd till patient, anhöriga och personal”. 

 

3.2 Distriktssköterskor och sjuksköterskors erfarenheter av existentiell omvårdnad 

3.2.1  Resultat av den kvantitativa analysen 

I tabell 5 presenteras om undersökningsdeltagarna funderade på sin egen död, om de upplevde 

att det var bekvämt att prata om religion samt om de upplevde att de kunde samtala om livets 
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mening med patienterna och slutligen hur viktig de ansåg att existentiell omvårdnad var för 

palliativa patienter. 

Tabell 5. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av existentiell omvårdnad till patienter inom 
palliativ vård. 
Frågor                                                                                                                      n                 MOH                 VC 
 

 
Funderar du på din egen död?                          18/18 
 Ofta/Ibland                         7                    8 
 Sällan/Aldrig                            2                      1 
 
 
Upplever du att det är bekvämt att prata om religion med patienterna?             17/18 
 Bekvämt                           4                    5 
 Varken bekvämt eller obekvämt                                                                    4                    4
                                 
 
Upplever du att du kan samtala om livets mening med patienterna?                 18/18 
 Alltid/Ofta                            4                    6 
 Ibland                         5                    3 
 
 
Hur viktigt tycker du att existentiell omvårdnad är för palliativa patienter?     18/18 
 Mycket viktig                                     8                    7
 Viktig                                                                                                                    1                     2 
                 
__________________________________________________________________________________________ 
Not. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  

 
 

Samtliga av studiens medverkande (18/18) angav ett eller flera svarsalternativ för hur de utför 

existentiell omvårdnad. Med teckentestet T befanns att MOH angav signifikant flera val vid 

existentiell omvårdnad (p = ,031, ensidigt) än VC (figur 1). 
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Figur 1. Existentiell omvårdnads komponenter (y-axeln anger frekvens). 
(Varje deltagare har haft möjlighet att nämna mer än ett alternativ. Antalet alternativ blir därför >18). 
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På svarsalternativet annat, som även var ett öppet svarsalternativ, hade några av deltagarna 

skrivit: ”lyhörd, lyssna in, beror på tid, tillfälle, när, var, hur, framför allt att lyssna på pati-

enten och erbjuda diakon”.  

 

Resultatet av svarsdata på frågan ”Hur många gånger i genomsnitt per månad ägnar du åt att 

utföra existentiell omvårdnad?” visade att 8 av deltagarna vid MOH utförde existentiell om-

vårdnad fem eller fler gånger i genomsnitt per månad, då däremot 7 av VC:s deltagare utför 

existentiell omvårdnad i genomsnitt en gång per månad. Det visade sig att det fanns en säker-

ställd skillnad i detta avseende mellan MOH och VC (Fishers exakta test: 18,642, p= ,000, 2-

sidigt test). 

 

Av MOH:s deltagare var 8 av 9 och av VC:s deltagare var 5 av 9 ganska nöjda eller mycket 

nöjda med sin existentiella omvårdnad till patienter inom palliativ vård. Resterande deltagare 

1 respektive 4 var varken nöjd eller missnöjd. För att se om specialistutbildning till distrikts-

sköterska hade betydelse för hur nöjda undersökningsdeltagarna var med sin existentiella om-

vårdnad jämfördes distriktssköterskor (12/18) och sjuksköterskor (6/18) med varandra. Jämfö-

relsen visade ingen signifikant skillnad. En jämförelse utfördes även för att se om tjänstgö-

ringstiden hade någon betydelse för hur nöjda undersökningsdeltagarna var med sitt utförande 

av existentiell omvårdnad. Undersökningsdeltagarnas tjänstgöringstid delades in i två grupper, 

=< 6 år (6/18) och >6 år (12/18). Grupperna skiljde sig ej signifikant från varandra. Ytterliga-

re jämförelse gjordes i den statistiska analysen mellan gruppen som hade genomgått en eller 

flera specifika kurser (14/18) med gruppen som ej hade genomgått någon specifik kurs (4/18) 

för att se om utbildning hade någon betydelse för hur nöjd deltagarna var med sitt utförande 

av existentiell omvårdnad. Ingen statistisk säkerställd signifikant skillnad framkom (Fisher’s 

exact test = 5,108, p= ,083 2 sidigt). Slutligen gjordes en jämförelse av deltagarnas ålder som 

indelades i två grupper, <50 år (9/18) och >=50 år (9/18), relaterat till hur nöjda deltagarna 

var med den existentiella omvårdnaden som de utförde. Jämförelsen visade ingen signifikant 

skillnad mellan åldersgrupperna. 

3.2.2 Resultat av den kvalitativa analysen 

Vid innehållsanalysen av domänen vad begreppet existentiell omvårdnad innebär, framkom 

temat Att vara närvarande och bemöta samt bekräfta patientens behov. Temat bildades av 

kategorierna Att vara närvarande, Att bemöta patientens behov och Att bekräfta patientens 

behov. Koderna närvarande, stanna, finnas och lyssna var grunden till kategorin Att vara när-
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varande. Att finnas där och bara finnas nära, speglar flertalet av distriktssköterskornas respek-

tive sjuksköterskornas upplevelse av vad existentiell omvårdnad är. Genom att stanna kvar 

och visa intresse för att vilja lyssna på patientens egna funderingar om vad som är viktigt just 

nu för den här individen, är också av stor betydelse. Angeläget för distriktssköterskan i mötet 

med den palliativa patienten är att vara närvarande i sitt lyssnande, men också att kunna/våga 

lyssna efter det svåra som sägs eller inte sägs högt eller direkt uttryckt: ”Att våga vara närva-

rande, att kunna ge tröst och även våga delge råd om patienten ber om det”. 

 

Kategorin Att bemöta patientens behov framkom ur koderna öppenhet, lyhörd, bemöta och tid. 

En distriktssköterska bör i sitt förhållningssätt vara lyhörd inför patienten och hjälpa i möjli-

gaste mån. I arbetet med de palliativa patienterna är det som vårdgivare viktigt att känna av 

och identifiera en annan människas livssituation. Det är viktigt för distriktssköterskan att be-

sitta förmågan att möta patientens förväntningar och behov i samband med de förändringar 

som sker i patientens sista tid, ”Att stå kvar när patienten visar sin sorg över att livet tar slut 

ofta för tidigt”. Att lyssna och ge patienten tid och möjlighet att få uttrycka sina funderingar, 

behov och rädslor för livet/döden och vad som händer när slutet närmar sig. Det gäller även 

att uppmärksamma om patienten inte kan hantera sin situation, utan behöver hjälp vad gäller 

existentiella och andliga behov. Distriktssköterskans relation med patienten bygger på respekt 

samtidigt som hon måste våga fråga eller spinna vidare på något som hon märker verka be-

kymra patienten. Relationen bör färgas av en öppenhet, att våga samtala även om sådant som 

är svårt och meningen med det som sker med patienten. Vidare bör distriktssköterskan inneha 

ett accepterande förhållningssätt, oavsett vilken religion patienten tillhör eller vilket synsätt 

denne har. 

  

Bekräfta, stöd, och trygghet var koderna till kategorin Att bekräfta patientens behov. 

Den palliativa omvårdnaden utgår från en helhetssyn som består av att vårda hela patienten 

och dennes närstående. Att bekräfta patienten är en viktig del i den totala omvårdnaden, anser 

flertalet av distriktssköterskorna respektive sjuksköterskorna. Att ge hela sin uppmärksamhet 

till honom/henne visar att distriktssköterskan bryr sig om just den patienten. Framträdande är 

också att ge patienten möjligheten att berätta sin egen livsberättelse för någon som inte redan 

känner till den. Med hjälp av ord och bilder kan patienten få visa vem han/hon en gång varit 

och vad denne har uträttat. I helhetssynen ingår även att ta hand om själen och skapa trygghet 

för patient och anhöriga, samt att ge tillfällen att uttrycka sin tro eller livsåskådning. Patienten 

kan även behöva få hjälp att uttrycka sina tankar och känslor om livet, döden och andra livs-
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frågor. Det kan uttryckas som att: ”Visa att jag bryr mig om just den patienten genom att ge 

hela min uppmärksamhet till honom/henne”.  

 

Att samordna kontakter vid behov var ett tema som bildades av kategorin Att samordna kon-

takter. 

Denna kategori framkom ur koden samordning. I omvårdnaden med de palliativa patienterna 

arbetar vårdgivarna i team. Storleken på teamen och vilken insats de involverade parterna gör, 

är olika beroende på hur teamen är organiserade. Känner distriktssköterskan att hon inte räck-

er till eller kan tillgodose just de specifika behoven en patient har, kan hon informera om och 

erbjuda kontakt med till exempel präst eller kurator. Det kan även handla om att patienten vill 

ha hjälp av distriktssköterskan att förmedla kontakten med någon släkting som patienten gär-

na vill träffa, eller: ”Ibland kan det vara att stötta patienten i att göra en resa med sina anhö-

riga”. Det interna bortfallet på frågan vad begreppet existentiell omvårdnad innebär var två 

deltagare.  

 

Den totala svarsfrekvensen på den öppna frågan där deltagarna skulle beskriva en vårdsitua-

tion som blev bra när de utförde existentiell omvårdnad var (9/9) av MOH:s deltagare och 

(4/9) av VC:s deltagare. Vid innehållsanalysen framkom temat Kännetecken för en bra vård-

situation, vilket bildades av kategorin Att bemöta patientens behov. Ge utrymme, lyssna och 

trygghet utgjorde koderna till kategorin Att bemöta patientens behov. Att ge patienten utrym-

me kan vara att tillåta att han/hon verkligen känna efter och få utlopp för sina innersta känslor. 

Genom att dela med sig av sin tid, att bara sitta ner tillsammans kan bli en bra inledning för en 

god relation. Det kan vara vid ett sådant ögonblick som distriktssköterskan känner att patien-

ten öppnar sitt inre och pratar om ”livsviktiga” frågor om vad som är viktigt för just honom 

eller henne. Att få dela dessa stunder med en människa som verkligen behöver det, känns bra 

beskriver en av distriktssköterskorna. Ett annat sätt att ge patienten utrymme är att ta sig tid 

och lyssna på dennes tankar och funderingar eller bara sitta kvar en stund i tysthet. Det kan 

också innebära att patienten får dela med sig av sin tro och berätta att till exempel en psalm 

kan ge kraften att klara av livet när det känns svårt, ”När jag lyssnade på en patient som läste 

sin favoritpsalm högt för mig och berättade om sina egna tankar om texten för mig, det upp-

levde patienten som en viktig sak”. Det kan även innebära att möjliggöra en resa någonstans 

för patienten eller något annat som är viktigt för just den patienten.  
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Det finns många olika sätt att lyssna på. Det kan vara att lyssna när en patient eller närstående 

upplever oro och att inbjuda till möjligheten att ”lätta sitt hjärta” och därefter stanna kvar så 

länge som det behövs. Ibland kan det kännas bra att bara hålla om och ibland räcker det att 

svara med en vänlig blick. Distriktssköterskan måste också våga vara tyst och bara våga lyss-

na, råda patienten ibland eller bekräfta det som nyss blivit sagt. Dock är tiden en viktig faktor, 

att ge patienten eller anhöriga tiden att berätta om sina känslor eller upplevelser. Det gäller 

även att höra det som inte sägs, att fånga upp patientens små antydningar att vilja ”öppna sig”, 

annars kan den stunden för evigt gå förlorat. Genom att lyssna på den palliativa patientens 

berättelse om smärtan över att lämna sina nära och kära allt för tidigt, kan distriktssköterskan 

bidra till en känsla av lättnad hos patienten, eller med undersökningsdeltagarens egna ord: 

”När jag som personal har tid att sitta ner och man i samtal med patienten öppnar upp och 

får den speciella kontakten”.  

 

Trygghet kan vara när distriktssköterskan lyckas ge patienterna lite stabilitet i tillvaron, en 

känsla av hopp om hjälp i den svåra situationen. Att tillsammans försöka bidra till att patien-

ten och/eller anhöriga inte ska behöva känna sig ensamma i den uppkomna situationen. Ge-

nom att lyssna och ge tid kan distriktssköterskan skapa ett förtroende hos patienten och där-

igenom bygga upp en tillit och en känsla av trygghet inför döden och döendet. Ibland räcker 

tiden, möjligheten eller vi som distriktssköterskor inte till, då kan det vara bra att ta hjälp av 

andra professioner. Präster har ofta möjlighet att hjälpa till i dessa situationer. Att samtala 

med en präst behöver inte medföra att personen måste vara troende eller prata om religion, det 

kan istället te sig som ett samtal med en medmänniska: ”Patienten upplevde att hon fick så 

mycket tröst och vägledning och kunde vara trygg ända till slutet”. 

 

Kännetecken för en mindre bra vårdsituation blev temat som bildades av kategorin Att det är 

brist på tid och fokus efter innehållsanalysen av frågan då deltagarna skulle beskriva en vård-

situation som blev mindre bra när de utförde existentiell omvårdnad. Koderna till kategorin 

var tidsbrist och fokus. En av de vanligaste anledningarna till att en vårdsituation inte blev så 

bra var att känna stress, ansåg distriktssköterskorna och sjuksköterskorna. Det kan vara när ett 

annat hembesök väntar och tiden att stanna kvar är begränsad, speciellt stressande är det när 

en patient eller närstående signalerar behov av mer tidsutrymme. Distriktssköterskan kanske 

inte uppmärksammar något som patienten eller den närstående säger och därmed kan ögon-

blicket gå förlorat. En annan anledning kan vara en telefon som ringer eller att det kommer in 

en annan person i rummet, just när distriktssköterskan kommit patienten mycket nära. I kon-
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takten med patienter som har nära anhöriga hos sig blir det sällan utrymme för det enskilda 

patientsamtalet. Vidare finns det patienter som distriktssköterskan inte når fram till, vilket kan 

bero på flera olika orsaker: ”Finns situationer när man ser kaoset men ej ”når fram” till den 

sjuke eller anhöriga”. En del patienter kan inte förmedla hur de känner, andra säger att de inte 

vill prata om svåra saker och några börjar prata om något helt annat. Med dessa patienter gäll-

er det att gå varligt fram och vänta in patienten. Ibland finns dock inte den tiden på grund av 

sjukdomens snabba progress. Svarsfrekvensen var (8/9) inom MOH och (2/9) inom VC. 

 

Temat Att inneha synpunkter eller åsikter angående existentiell omvårdnad till palliativa pa-

tienter bildades av kategorin Att inneha synpunkter eller åsikter. Koderna bekräfta, bemöta 

och samarbete var grunden till kategorin Att inneha synpunkter eller åsikter. Existentiell om-

vårdnad behöver inte innebära religion, det kan istället bestå av frågor om livet eller döden 

eller som en undersökningsdeltagare uttryckte: ”Många patienter har en annan andlighet 

eller får kraft genom naturen – musik – socialt umgänge”. Distriktssköterskan kan ge patien-

ten trygghet inför döendet genom att visa respekt och lyssna när patienten vill samtala om 

svåra saker. En annan trygghet är att bli vårdad av personal som patienten känner. En sjukskö-

terska belyste vikten av om patienten känner att de anhöriga får stöd, kan en trygghetskänsla 

växa fram och ge existentiell lindring för den sjuka inför döden.  

Att utöka samarbetet med andra professioner såsom präst eller diakon, i det palliativa arbetet 

nämnde flera av distriktssköterskorna respektive sjuksköterskorna. Den totala svarsfrekvensen 

var (7/18) på enkätens sista fråga.   
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4 Diskussion 

4.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka förutsättningar och erfarenheter som 

distriktssköterskor och sjuksköterskor i hemsjukvården i norra Dalarna hade för att utföra 

existentiell omvårdnad till patienter inom palliativ vård. Syftet var dessutom att undersöka 

eventuella skillnader angående erfarenheter och förutsättningar mellan medicinskt omfattande 

hemsjukvård och vårdcentralernas hemsjukvård. Sammanfattningen av studiens resultat visa-

de att alla studiedeltagare tyckte att existentiell omvårdnad till patienter inom palliativ vård 

var mycket viktig eller viktig. Inga signifikanta skillnader påvisades i förutsättningarna att 

utföra existentiell omvårdnad till patienter inom palliativ vård mellan medicinsk omfattande 

hemsjukvård och vårdcentralernas hemsjukvård. Det framkom likaså ingen skillnad i upple-

velsen hur nöjd vårdgivaren var med sin existentiella omvårdnad. Däremot fanns en säker-

ställd signifikant skillnad i hur ofta existentiell omvårdnad utfördes på respektive arbetsplats. 

Skillnad fanns också mellan deltagare som genomgått specifika kurser eller ej, i upplevelsen 

att ha kunskap att identifiera och bemöta existentiella upplevelser hos patienter i palliativ 

vård. Utbildning och utveckling av den palliativa vården var förslag som framkom som syn-

punkter på förändringar i den nuvarande organisationen. Innehållsanalysen visade att existen-

tiell omvårdnad innebär att vara närvarande och att bemöta samt att bekräfta patientens behov. 

Att bemöta patientens behov genom att ge utrymme, trygghet och att lyssna var kännetecken 

för en bra vårdsituation. Brist på tid och fokus påverkade vårdsituationen negativt. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Det krävs en bra organisation av hemsjukvården för att patienter inom palliativ vård ska kun-

na vårdas i hemmet, vilket fler och fler patienter önskar enligt slutbetänkande Döden angår 

oss alla - värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6). Alla deltagarna i en intervjustudie av Ap-

pelin och Berterö (2004) som erhöll palliativ vård i hemmet upplevde tillfredsställelse med att 

vistas i sina egna hem och därigenom kunna vara tillsammans med familjen. Enligt Burt, 

Shipman, Addington-Hall och White (2008) är distriktssköterskan en av de viktigaste hörn-

stenarna i den palliativa omvårdnaden i hemmen. Genom sitt arbete skall distriktssköterskan 

tillgodose att den palliativa patienten kan göra ett meningsfullt val om var denne vill dö. För 

att den palliativa omvårdnaden ska fungera effektivt är det också nödvändigt att distriktsskö-

terskan har tillräckligt med resurser och stöd. Organisationen av hemsjukvård i norra Dalarna 
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skiljer sig om patienter inom palliativ vård bor i en större kommun eller i en glesbygdskom-

mun. Medicinsk omfattande hemsjukvård vars uppdrag är att vårda svårt sjuka patienter 

främst med cancerdiagnoser, patienter inom palliativ vård och i livets slutskede i hemmet är 

en etablerad vårdorganisation i de större kommunerna (MOH Södra närsjukvårdsområdet 

2008-2010). I glesbygdskommunerna är det vårdcentralernas hemsjukvård som har uppdraget 

att vårda svårt sjuka patienter, patienter inom palliativ vård och i livets slutskede i hemmet. 

Det medför olika förutsättningar för distriktssköterskan att arbeta med patienter inom palliativ 

vård beroende på i vilken organisation hon/han arbetar. Föreliggande studies resultat visade 

en säkerställd signifikant skillnad mellan antalet gånger som distriktssköterskor och sjukskö-

terskor utförde existentiell omvårdnad i medicinsk omfattande hemsjukvård respektive vård-

centralernas hemsjukvård.  Distriktssköterskan som arbetar inom vårdcentralens hemsjukvård 

kan även arbeta med mottagningsarbete vid vårdcentralen och träffar därför patienter i alla 

åldrar. Arbetsuppgifterna kan bestå av hälsokontroller, hälsofrämjande och förebyggande ar-

bete samt palliativ vård och vård i livets slut (Verksamhetsplan Närsjukvård Dalarna 2009-

2012). Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna inom vårdcentralernas hemsjukvård, som 

deltog i föreliggande studie, upplevde ibland att de inte hade den tid som behövdes i arbetet 

med palliativa patienter, på grund av att de även hade andra patienter som väntade på dem. 

Liknande resultat återfinns i Burt, Shipman, Addington-Hall och White (2008) studie och i 

Wallerstedts och Andersheds studie (2007) där sjuksköterskorna inom vårdcentralernas hem-

sjukvård kände att det inte fanns någon mening i att försöka planera sitt arbete då arbetsplane-

ringen ändå ofta inte fungerade. Andra skillnader i förutsättningarna att arbeta med patienter 

inom palliativ vård kan vara att en mindre verksamhet som är decentraliserad troligtvis inte 

har lika stora samarbetsmöjligheter med andra professioner som en mer centraliserad verk-

samhet. Detta avspeglades i föreliggande studie där MOH:s deltagare angivit fler möjliga 

samarbetspartner än VC:s deltagare. En integrerad vård med ett tvärvetenskapligt team, bestå-

ende av specialistutbildade sjuksköterskor inom palliativ vård samt psykiatriker och psykolo-

ger är viktigt för att verkningsfullt lindra det existentiella lidande hos terminalt sjuka cancer 

patienter anser Hirai, Morita och Kashiwagi (2003). Det stämmer överens med vad distrikts-

sköterskor och sjuksköterskor uppgav i föreliggande studie. Att bilda ett palliativt team med 

hjälp av flera professioner var en förändring i arbetet med de palliativa patienterna inom vård-

centralernas hemsjukvård som efterfrågades. Ett utökat samarbete med professionerna läkare, 

diakon eller präst eftersöktes också.   
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I resultatet framkom att närvaron av två vårdgivare i mötet med patienten inom palliativ vård 

och dennes närstående möjliggjorde ett bättre omhändertagande och därmed ökade också möj-

ligheten att utföra existentiell omvårdnad. Att tiden fanns för att sitta ned och finnas nära, 

samt att samtala om livets mening, liv och död var förutsättningar som krävdes för att den 

existentiella omvårdnaden skulle utvecklas enligt studiens resultat. Tidsbrist och stress var 

vanliga orsaker som framkom i föreliggande studies resultat till att en existentiell omvård-

nadssituation blev mindre bra. Negativa aspekter såsom att andra hembesök väntade eller att 

telefonen ringde kunde förstöra det goda mötet. Distriktssköterskorna i en studie av Berterö 

(2002) var ofta frustrerade över att det sällan fanns tillräckligt med tid att göra allt de ville 

göra för varje patient. Sjuksköterskor som deltog i Wallerstedts och Andersheds studie (2007) 

beskrev att omvårdnaden begränsades på grund av bristande tidsutrymme. 

 

Alla deltagare i föreliggande studie tyckte att existentiell omvårdnad var mycket viktig eller 

viktig för patienter inom palliativ vård. Resultatet överensstämmer med en annan studie vars 

deltagare också var medvetna om betydelse av existentiella frågor hos patienter med cancer 

(Browall, Melin-Johansson, Strang, Danielson & Henoch, 2010). Enligt Viktor Frankl (1969) 

kan människan utvecklas och lära sig att hantera svåra situationer genom att finna meningen 

med livet och med olika händelser. Det är därför betydelsefullt att stödja patienten i omvård-

naden genom att hjälpa denne att finna meningen i svåra upplevelser enligt Joyce Travelbee 

(1971). Sjuksköterskan måste vara beredd att diskutera och stödja patienten, även om patien-

ten upplever att allt är meningslöst. Tillfället att samtala om existentiella upplevelser kan an-

nars gå förlorat menade Travelbee (1971). Deltagarna i föreliggande studie upplevde att de 

alltid/ofta eller ibland kunde samtala om livets mening med patienter inom palliativ vård vil-

ket kan medföra att det existentiella välbefinnandet kan förbättras hos patienter inom palliativ 

vård i norra Dalarna. I en studie där syftet var att jämföra ”meaning in life” (MiL) hos patien-

ter i palliativ vård med ett representativt urval av den tyska befolkningen visade resultatet att 

patienter i palliativ vård oftast nämnde kategorierna familj, fritid, partner, vänner och natur. 

Andlighet och natur samt djur upplevelser var 3,3 respektive 7,0 gånger viktigare angående 

MiL för de palliativa patienterna jämfört med det representativa urvalet. Detta ger kännedom 

om nödvändiga komponenter i den professionella andliga omvårdnaden i livets slut (Fegg et 

al., 2010). 

 

Att vara närvarande och bemöta samt bekräfta patientens behov befanns vara det tema som 

framkom vid innehållsanalysen av svaren på frågan om vad begreppet existentiell omvårdnad 
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innebar i föreliggande studies resultat. En deltagare redogjorde för en situation då den existen-

tiella vårdsituationen blev mindre bra på grund av att hon inte nådde fram till patienten trots 

att hon såg kaoset. Emellertid i motsats till detta, visade resultatet att när det fanns tid att sitta 

ner och lyssna på patienten, fick denne möjlighet att öppna sitt inre och en speciell kontakt 

upprättades mellan vårdgivare och patienten vilket medförde att den existentiella omvård-

nadssituationen blev bra. Distriktssköterskorna i en studie av Berterö (2002) hävdade att palli-

ativ vård innebär nära relationer med patienter och närstående. Kommunikationen är avgöran-

de för att skapa goda mellanmänskliga relationer när sjuksköterskans utför omvårdnad. Resul-

tatet i en studie av Shatell, Starr och Thomas (2007) visade att för att relationen mellan en 

patient och en sjuksköterska ska bli så bra som möjligt är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar 

och bryr sig om patientens behov. Vidare i studien framkom även en önskan hos patienterna 

att sjuksköterskan skulle lära känna dem som person, inte bara som en patient bland alla andra 

och därigenom öka sjuksköterskans förståelse hur patienten upplever sin sjukdom. Joyce Tra-

velbee (1971) hävdade också att det var viktigt att se den enskilda människan och att försöka 

förstå dennes livssituation.   

 

En belgisk studie (Houpten & Hendrikx, 2003) påvisade att sjuksköterskor har en självständig 

roll i den existentiella omvårdnaden till palliativa patienter. Studiedeltagarna var 12 sjukskö-

terskor med stor erfarenhet av palliativ vård. Resultatet visade även att flertalet av de existen-

tiella frågorna som framkom vid samtal med de palliativa patienterna kunde besvaras av sjuk-

sköterskorna själva. Resterande frågor vidarebefordrade sjuksköterskan till annan profession. 

Viktigt i den existentiella omvårdnaden är att sjuksköterskan är lyhörd och lyssnar på vad 

patienten säger och efter vad patienten verkligen menar. Genom att höra variationerna i hur 

frågorna ställs kan sjuksköterskan utveckla sitt lyssnande och sin lyhördhet. Flertalet distrikts-

sköterskor och sjuksköterskor i föreliggande studie ansåg sig vara positiva till utbildning. Re-

sultatet visade även att utbildning höjde kompetensen. De distriktssköterskor och sjuksköters-

kor som hade genomgått en eller flera specifika kurser upplevde att de hade mera kunskap att 

kunna identifiera och bemöta palliativa patienters existentiella upplevelser än de som inte 

hade genomgått en specifik kurs. Det vore därför beaktansvärt att som arbetsgivare tillgodose 

önskemålen om kompetenshöjning och därigenom förbättra den existentiella omvårdnaden till 

de palliativa patienterna.  
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4.3 Metoddiskussion 

Pilotstudien genomfördes för att kontrollera om deltagarna tolkade frågorna, svarsalternativen 

och följebrevet på samma sätt som studiens författare. Till följd av att pilotstudien genomför-

des stärktes mätinstrumentets reliabilitet och validitet (Ejlertsson, 2005). Genomförandet av 

pilotstudien utfördes på två olika vis enligt önskemål från respektive arbetsplats. Vårdcentra-

lens hemsjukvård hade inte möjlighet att ta emot författarna personligen utan ville ha pilotstu-

dien och medföljande instruktioner samt följebrev översända per brev. De återsända enkäterna 

och följebreven innehöll endast ett fåtal kommentarer. Det visade att denna metod inte är att 

rekommendera för genomförande av pilotstudier vilket överensstämmer med Ejlertsson 

(2005). Ett personligt besök utfördes av föreliggande studies författare i den medicinskt om-

fattande hemsjukvården vid genomförandet av pilotstudien, då information delgavs om studi-

ens syfte och planerade upplägg. Därefter fick deltagarna svara på enkäten i enskildhet och 

hade möjlighet att ställa eventuella frågor. I samband med genomförandet av pilotstudien 

uppstod en diskussion om studiens ämne, enkätfrågornas utformning, svarsalternativen samt 

hur de kvalitativa data skulle bearbetas. Denna senare metod vid genomförandet av pilotstudie 

var optimal då det fanns möjlighet för deltagarna att ställa frågor och ge kommentarer direkt 

till studiens författare (Ejlertsson, 2005). 

 

Trots att studiens urvalsmetod bestod av en totalundersökning av distriktssköterskor och sjuk-

sköterskor, som arbetade med patienter inom palliativ vård i medicinskt omfattande hemsjuk-

vård eller i vårdcentralernas hemsjukvård i norra Dalarna, var antalet studiedeltagare litet vil-

ket kan försvåra den externa validiteten eller generaliserbarheten. Följaktligen borde en större 

grupp av studiedeltagare ha ingått i studien. Populationen motsvarade dock målgruppen enligt 

studiens syfte.   

 

Vid genomförandet av studien besöktes respektive arbetsplats av studiens båda författare till-

sammans, vilket troligen minskade bortfallet. Svarsfrekvensen blev 86 %.  Orsaken till bort-

fallet kan därför vara de deltagare som inte var närvarande då studiens författare presenterade 

studien och lämnade ut enkäter samt följebrev.  

 

Vid det efterföljande analysarbetet av insamlad data har studiens författare uppnått insikt om 

att endast en kvalitativ ansats hade varit mer lämplig för det föreliggande ämnet i studien. 

Detta framkom även som synpunkt av en studiedeltagare. Studiens utformning med en kvanti-

tativ och en kvalitativ ansats medförde att studien blev mycket omfattande i respektive analys 
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av enkätsvaren upplevde studiens författare. Enkätens utformning av de slutna svarsalternati-

ven innehöll många olika variationer av svarsvariabler vilket försvårade den statistiska analy-

sen. En begränsning till ett färre antal variationer av svarsvariabler hade förbättrat mätinstru-

mentet och därigenom underlättat den statistiska bearbetningen. Tidsperspektivet i frågan an-

gående hur många gånger i genomsnitt som deltagaren utförde existentiell omvårdnad ändra-

des efter pilotstudien från antal gånger i veckan till antal gånger i månaden. Dock var inte 

svarsalternativen tillfredsställande då två deltagare uppgav att de endast utförde existentiell 

omvårdnad någon eller några gånger per år. Detta medförde att dessa två deltagare fick ingå i 

svarsalternativet en gång per månad i den statistiska analysen, eftersom svarsalternativet an-

nars hade varit att de aldrig utförde existentiell omvårdnad.    

 

Innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004) ansågs vara ett användbart instru-

ment för analysen av data som framkom i de öppna frågorna. De olika stegen i innehållsana-

lysen hjälpte till att strukturera kvalitativ data. Analysen har krävt att studiens båda författare 

har läst igenom och bearbetat data från de öppna frågorna flera gånger. Data har bearbetats 

objektivt för att inte den egna eventuella förförståelsen skulle påverka resultatet. Den kvalita-

tiva innehållsanalysen försvårades av att svaren på de öppna frågorna ibland var kortfattade 

och bestod av endast ett fåtal ord, vilket eventuellt tyder på att en kvalitativ ansats med inter-

vjuer skulle ha varit lämpligare som studiemetod. För att öka trovärdigheten för den genom-

förda innehållsanalysen har citat återgivits i resultatredovisningen i föreliggande studie.   

 

De svar som framkom i enkätens slutna frågor från de tre oberoende arbetsplatserna som in-

gick i studiens urval, var liknande vilket stärkte mätinstrumentets reliabilitet. Den interna va-

liditeten stärktes av att studien genomfördes vid ett tillfälle samt att urvalsgrupperna var lika. 

Det ringa bortfallet är en förutsättning för extern validitet. Emellertid kan det låga urvalsdel-

tagandet i studien vara ett hot mot den externa validiteten. Därigenom är det svårt att generali-

sera resultatet till en större population (Polit & Beck, 2008). 
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4.4 Konklusion 

Resultatet i föreliggande studie visade att distriktssköterskor och sjuksköterskor i medicinsk 

omfattande hemsjukvård och i vårdcentralernas hemsjukvård i norra Dalarna tyckte att den 

existentiella omvårdnaden till patienter inom palliativ vård var mycket angelägen. Existentiell 

omvårdnad innebär att vara närvarande, lyhörd samt att bemöta och bekräfta patientens upp-

levelser. Tid att lyssna och möjlighet att stanna kvar hos patienten var några av förutsättning-

arna som framkom för att den existentiella omvårdnaden skulle bli tillfredsställande. Resulta-

tet visade också att kunskap i form av specifika kurser förbättrade studiedeltagarnas upplevel-

ser av kunskap att identifiera och bemöta existentiella upplevelser hos patienter inom palliativ 

vård.  

    

4.5 Implikationer för omvårdnadsarbetet  

Genom att öka kunskapen om den existentiella omvårdnad som distriktssköterskor och sjuk-

sköterskor utför, förbättras möjligheterna att få en god död för patienterna i den palliativa vår-

den. Vidare ökar beredskapen hos distriktssköterskor och sjuksköterskor att diskutera existen-

tiella upplevelser med patienter inom palliativ vård, närstående, kollegor och andra samar-

betsprofessioner. 

 

4.6 Förslag till vidare forskning 

Att göra om denna studie med ett förbättrat instrument och med ett större antal undersök-

ningsdeltagare kan vara ett förslag till fortsatt forskning. En kvalitativ intervjustudie i förelig-

gande ämne skulle också vara befogad för att öka kunskaperna om hur distriktssköterskor och 

sjuksköterskor upplever den existentiella omvårdnaden de utför till patienter inom palliativ 

vård. Det skulle även vara beaktansvärt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med patien-

ter inom palliativ vård för att öka kunskapen om och förståelsen för vilka upplevelser de har 

av existentiell omvårdnad. 
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Enkätfrågor                                                                                                Bilaga 1                    

                                                                

Bakgrunduppgifter 

 

            Är du            �  Kvinna                      �  Man  

 

            Hur gammal är du? Ange svaret i hela år.     .…………år.  

 

 

Utbildning och yrkeserfarenhet 

 

1. Hur lång är din tjänstgöringstid som sjuksköterska? Ange svaret i hela år. 

 

                                                        ……………år. 

 

2. Har du genomgått någon specialistsjuksköterskeutbildning? Du kan markera mer 

än ett alternativ. 

                                                 �  Specialistsjuksköterskeutbildning Distriktssköterska 

                                                 �  Specialistsjuksköterskeutbildning Vård av äldre 

                                                 �  Annan, ………………………………………………. 

 

3. Hur lång är din tjänstgöringstid som specialistutbildad distriktssköterska? Ange 

svaret i hela år.       

                                                 ……………år. 

 

4. Har du genomgått någon specifik kurs? Du kan markera mer än ett alternativ. 

 

                                                       �  Palliativ kurs, antal veckor……………………….  

                                                             �  Onkologikurs/-utbildning antal veckor………….. 

                                                             �  Samtalsutbildning, antal veckor ……………….... 

                                                             �  Annat, …………………………………………… 

        

                                               



 

Organisation och samarbete                                                      

 

5. Vilka andra professioner har du möjlighet att samarbeta med i ditt arbete med pal-

liativa patienter? 

                                                                                �  Präst 

                                                                                �  Diakon 

               �  Kurator                                                                                

                                                                                �  Psykolog 

                                                                                �  Annan, ………………………………… 

               

6. Hur bedömer du samarbetet med andra professioner?  

 

                                                                     �  Mycket bra 

                                                                     �  Ganska bra 

                                                                     �  Varken bra eller dåligt 

                                                                     �  Ganska dåligt 

                                                                     �  Dåligt 

 

7. Är arbetet på din arbetsplats organiserat med patientansvariga sjuksköterskor? 

 

                                                                     �  Ja                                                                                                          

                                                                                 �  Nej 

 

8. Har du tillgång till kontinuerlig handledning på din arbetsplats? 

 

                                                                    �  Ja                                                                                                          

                                                                                �  Nej 

 

 

 

 

 

 



 

Existentiell omvårdnad 

 

9. Vad innebär begreppet existentiell omvårdnad för dig? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Funderar du på din egen död? 

 

                                                                �  Mycket ofta 

                                                                �  Ofta 

                                                                �  Ibland 

                                                                �  Sällan 

                                                                            �  Aldrig 

 

11. Upplever du att det är bekvämt att prata om religion med patienterna? 

 

                                                                �  Mycket bekvämt                                               

                                                                �  Bekvämt 

                                                                �  Varken bekvämt eller obekvämt 

                                                                �  Obekvämt 

                                                                �  Mycket obekvämt 

 

12. Är det möjligt för dig att bistå en patient i dennes religionsutövning t.ex. läsa bi-

beln, hålla i psalmbok, be bön, mm? 

                                                                 �  Alltid 

                                                                 �  Ofta 

                                                                 �  Ibland 

               �  Sällan 

            �  Aldrig 



 

13. Upplever du att du kan samtala om livets mening med patienter? 

 

                                                                 �  Alltid 

                                                                 �  Ofta 

                                                                 �  Ibland 

               �  Sällan 

            �  Aldrig 

 

14. Hur viktig tycker du att existentiell omvårdnad är för palliativa patienter? 

 

                                                                      �  Mycket viktig 

           �  Viktig 

           �  Varken viktig eller oviktig 

                                                                      �  Ganska oviktig 

                                                                      �  Oviktig 

 

15. Hur utför du existentiell omvårdnad? Du kan markera mer än ett alternativ. 

 

                                                                       �  Med samtal 

                                                                       �  Ge stöd 

               �  Handräckning, t.ex. se fråga 12 

                                                                       �  Samordning med t.ex. präst, kurator 

�  Annat ……………………………… 

 

16. Hur många gånger i genomsnitt per månad ägnar du åt att utföra existentiell om-

vårdnad? 

                                                                              �  Aldrig 

                                                                              �  En gång 

                                                                              �  Två gånger 

                                                                              �  Tre gånger 

                                                                              �  Fyra gånger 

                                                                              �  Fem eller fler gånger 



 

17. Upplever du att du är nöjd med den existentiella omvårdnad som du utför till de 

palliativa patienterna? 

                                                                              �  Mycket nöjd 

                                                                              �  Ganska nöjd 

                                                                              �  Varken nöjd eller missnöjd 

                                                                              �  Ganska missnöjd 

                                                                              �  Mycket missnöjd 

 

18. Upplever du att det finns tillräckligt med tid att utföra existentiell omvårdnad i ditt 

arbete? 

                                                                              �  Alltid 

                                                                              �  Ofta 

                                                                              �  Varken ofta eller sällan 

                                                                              �  Sällan 

                                                                              �  Inte alls 

 

19. Upplever du att du har kunskaper för att identifiera de existentiella upplevelserna 

hos palliativa patienter? 

                                                                               �  Mycket  

                                                                               �  Ganska mycket 

                 �  Varken mycket eller litet 

                                                                               �  Ganska litet 

                 �  Inte alls 

 

20. Upplever du att du har kunskaper för att bemöta de existentiella upplevelserna hos 

palliativa patienter? 

                                                                               �  Mycket  

                                                                               �  Ganska mycket 

                 �  Varken mycket eller litet 

                                                                               �  Ganska litet 

                 �  Inte alls 

 



 

21. Beskriv en vårdsituation som blev bra när du utförde existentiell omvårdnad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

22. Beskriv en vårdsituation som blev mindre bra när du utförde existentiell omvård-

nad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

23. Skulle du vilja ändra på den existentiella omvårdnad som du utför till de palliativa 

patienterna och/eller på dina förutsättningar?  

 

�  ja 

�  nej 

     Om ja hur? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

24. Har du några andra synpunkter eller åsikter angående existentiell omvårdnad till 

palliativa patienter? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bästa kollega.                                                                                Bilaga 2 

 
 
Du är utvald att delta i denna pilotstudie för en kommande studie, som redovisas 
i följebrevet. 
 
 
Syftet med pilotstudien är att få reda på om Ni tolkar frågor och svar på samma 
sätt som frågekonstruktörerna, eller om Ni ger dem en annan innebörd. Dess-
utom vill vi få reda på om något svarsalternativ saknas, så att frågan blir omöjlig 
att besvara för vissa deltagare. Om Ni har synpunkter på frågeställningarna och 
svarsalternativen är vi tacksamma för Era åsikter. Skriv gärna en kommentar i 
direkt anslutning till respektive fråga. 
 
Pilotstudiens resultat kommer inte att ingå i den slutgiltiga studiens resultat, utan 
är bara ett hjälpmedel för författarna. 
 
Enkäten återsändes i medföljande frankerat kuvert till författarna snarast. Då 
tidsplanen för utlämning av enkäterna till den kommande studien ska ske i vecka 
20. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Carina Eriksson                                                   Ulrika Katrin: 
Tel. mobil: 070-241 00 07                                   Tel. mobil: 070-685 59 19 
E-mail: cmerik@spray.se                                     E-mail: ulrika.katrin@telia.com 
 
                                                                                                              
Handledare: Docent Béatrice Ewalds-Kvist 
E-mail: bekvist@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bästa kollega,                                                                                                                  Bilaga 3 
 
Vi är två sjuksköterskor, Carina Eriksson och Ulrika Katrin, som arbetar på medicinkliniken 
respektive ortopedkliniken, Mora Lasarett. För närvarande studerar vi vid Högskolan Dalarna, 
vid specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska, och har för avsikt att genomföra 
ett examensarbete i vårdvetenskap på magisternivå under höstterminen 2010. Syftet med den-
na studie är att undersöka vilka erfarenheter och förutsättningar som sjuksköterskor och di-
striktssköterskor i hemsjukvården i norra Dalarna har för att utföra existentiell omvårdnad till 
patienter inom palliativ vård. Syftet är dessutom att undersöka eventuella skillnader angående 
erfarenheter och förutsättningar mellan medicinskt omfattande hemsjukvård och vårdcentra-
lernas hemsjukvård. 
 
Existentiell omvårdnad omfattar i den här studien beredskap att diskutera sådant som berör liv 
och död ur ett brett perspektiv och den andliga dimensionen som berör själsliv och religion för 
att ge patienten möjlighet till livskvalitet samt ett värdigt slut på livet. 
 
Tillvägagångssättet i denna studie är att en enkät lämnas ut till sjuksköterskor och distrikts-
sköterskor som tjänstgör i den medicinskt omfattande hemsjukvården (MOH) eller i vårdcen-
tralernas hemsjukvård i norra Dalarna. Enkäten besvaras i enskildhet och återsändes, i med-
följande frankerat kuvert som är adresserat till undersökningsledarna, senast vecka 22. På-
minnelsebrev skickas till enhetschefen/verksamhetschefen på respektive arbetsplats under 
vecka 23.  
 
Det är frivilligt att delta i studien och du kan avbryta ditt deltagande när helst du vill utan 
konsekvenser. Vi är dock tacksamma för att du deltar. Insamlad data behandlas konfidentiellt 
och kommer endast att användas för denna studie. Enkäterna är kodade så att studiens förfat-
tare kan se vilka som har besvarats av sjuksköterskor och distriktssköterskor inom MOH samt 
sjuksköterskor och distriktssköterskor inom vårdcentralernas hemsjukvård. Detta görs för att 
kunna identifiera eventuella skillnader angående erfarenheter och förutsättningar mellan 
MOH och vårdcentralernas hemsjukvård. Däremot kan författarna ej urskilja eller identifiera 
enskilda respondenter. 
 
Verksamhetschef …………………………… har gett sitt medgivande till att sjuksköterskor 
och distriktssköterskor inom vårdcentralens hemsjukvård får delta i studien. 
 
Om du är intresserad av att ta del av studiens resultat som beräknas var färdigt i november 
2010, kan du ta kontakt med din verksamhetschef som kommer att få tillgång till den slutliga 
studien eller med undertecknade. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Carina Eriksson                                                           Ulrika Katrin: 
Tel. mobil: 070-241 00 07                                           Tel. mobil: 070-685 59 19 
E-mail: cmerik@spray.se                                             E-mail: ulrika.katrin@telia.com 
                                                                                                              
Handledare: Docent Béatrice Ewalds-Kvist 
E-mail: bekvist@hotmail.com  
 
 



 

Bilaga 4 
 
 
 
 
 
 
Härmed ger jag mitt tillstånd som verksamhetschef för denna arbetsplats att Ul-
rika Katrin och Carina Eriksson får genomföra en empirisk studie med syftet,  
att undersöka vilka erfarenheter och förutsättningar som sjuksköterskor och di-
striktssköterskor i hemsjukvården i norra Dalarna har att utföra existentiell om-
vårdnad till patienter inom palliativ vård. Syftet är dessutom att undersöka even-
tuella skillnader angående erfarenheter och förutsättningar mellan medicinskt 
omfattande hemsjukvård och vårdcentralernas hemsjukvård. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
Ort  Datum  
 
 
………………………………………………………………………………… 
Namn    
 
 
………………………………………………………………………………… 
Arbetsplats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5 
 
 

Påminnelse gällande studien om existentiell omvårdnad till  
palliativa patienter 

 
För tre veckor sedan besökte vi ……………………….. och presenterade vår studies syfte och 
upplägg för de närvarande distriktssköterskorna/sjuksköterskorna. X st enkäter med medföl-
jande följebrev lämnades ut. Dina svar är viktiga för studiens resultat och därför skickar vi en 
påminnelse om studien och vi är tacksamma för dina svar så snart som möjligt. Har du redan 
svarat på enkäten och skickat iväg den i medföljande frankerat kuvert så kan du bortse från 
denna påminnelse. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Carina Eriksson                                                           Ulrika Katrin: 
Tel. mobil: 070-241 00 07                                           Tel. mobil: 070-685 59 19 
E-mail: cmerik@spray.se                                             E-mail: ulrika.katrin@telia.com 
                                                                                                              
Handledare: Docent Béatrice Ewalds-Kvist 
E-mail: bekvist@hotmail.com 
 
 
 
 


