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Sammanfattning 

 

Bakgrund Den palliativa vårdens huvudsakliga mål var att förbättra livskvaliteten 

för patienten och närstående genom att förebygga och lindra lidande. Samtidigt 

behövde patientens och närståendes fysiska, psykiska, existentiella och sociala 

behov bemötas med värdighet. Det ställde höga krav på sjuksköterskan, därmed 

krävdes utbildning och fortbildning. Som teoretisk utgångspunkt användes 

Travelbees omvårdnadsteori.  

Syfte med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ 

vård i hemmet.  

Metoden var en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar söktes upp i 

databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna analyserades med en kvalitativ 

integrerad analys enligt Kristensson. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlson 

och Eimans granskningsmall.  

Resultatet redovisades i fyra huvudkategorier med sju underkategorier. 

Arbetsmiljö; hemmet som vårdmiljö, utrustning i hemmet. Känslomässiga 

upplevelser; känslor av otillräcklighet, känslor av tillfredsställelse i arbetet. 

Kompetens; kunskap och erfarenhet, betydelsen av samarbete. Relation; 

vårdrelationen. Att ha hemmet som vårdmiljö krävde improvisation och flexibilitet. 

Palliativ vård väckte flera känslor hos sjuksköterskorna. Erfarenheter och utbyte av 

kunskaper framkom som betydelsefulla. I resultatet framkom brist på samarbete 

mellan kollegor samt brist av stöd från chef och ledning. Vidare framkom det att 

enligt sjuksköterskornas erfarenheter behövde en god relation till patient och 

närstående skapas för att kunna utföra en god palliativ vård i hemmet.  

Slutsats För att sjuksköterskorna skulle kunna utföra en god palliativ vård i hemmet 

fanns behovet av att känna trygghet. För att skapa trygghet ansågs kunskaper, 

erfarenheter och samarbetet mellan kollegor betydelsefullt. Även stöd från läkare, 

kollegor, chefer och ledning var betydande. För att undvika ett lidande för patient 

och närstående samt för att kunna utföra en god palliativ vård ansåg 

sjuksköterskorna att relationsskapandet till patient och närstående varav stor vikt.  

Nyckelord: Palliativ vård, Sjuksköterskor, Erfarenheter, Hemsjukvård 
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1 Inledning 

 

Drygt 90 000 personer avlider årligen i Sverige, omkring 80 procent av dem bedöms 

varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2018). Palliativ vård, vård i livets 

slut innebär att genom omtanke och engagemang försöka åstadkomma bästa möjliga 

lindrande behandling. Palliativ vård kräver goda medicinska kunskaper, 

inlevelseförmåga och fantasirikedom (Strang, 2012). Friedrichsen (2012) menar att 

sjuksköterskan bör inneha en god kommunikativ förmåga för att kunna skapa en god 

relation med patient och närstående, vara stödjande samt agera som samordnare. 

Målet för palliativ vård är att skapa förutsättningar för bästa tänkbara livskvalitet för 

patient och närstående (Beck-Friis & Strang, 2012). Inom hemsjukvården möter 

sjuksköterskorna olika patientkategorier däribland patienter i palliativt skede. Möten 

med patienter i palliativ vård är något som båda författarna har erfarenheter av både 

under arbete som undersköterska och under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Undersköterskan sköter ofta den personliga omvårdnaden vilket gör närheten till 

patient och närstående speciell. Tankar har väckts kring hur sjuksköterskorna 

upplever palliativ vård i hemmet eftersom sjuksköterskans uppgifter är mycket mer 

än bara omvårdnad. Författarna har valt att fördjupa sig i aktuell forskning kring 

vilka erfarenheter sjuksköterskor har av att arbeta inom palliativ hemsjukvård. 

Erfarenheter och stöd i arbetet är viktiga delar för att kunna utföra en god palliativ 

vård i hemmet. Genom att ta del av sjuksköterskornas erfarenheter kan det leda till 

en förberedelse för såväl nyexaminerade sjuksköterskor och sjuksköterskor i 

allmänhet som kommer i kontakt med palliativ vård i hemmet.   
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2 Bakgrund 

2.1 Hemsjukvård 
 

Hemsjukvård är ett begrepp som innefattar allt från att främja hälsa och förebygga 

sjukdom till vård i livets slut. Socialstyrelsen definierar begreppet hemsjukvård som 

“hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där 

ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. 

Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering” (Socialstyrelsen, 

2006, s. 35).  

På grund av senare års utbyggnad av hemtjänst och hemsjukvård kan dagens äldre 

bo kvar längre i sina privata bostäder trots både sjukdom och funktionsnedsättningar 

(Falk & Jakobsson Ung, 2013). Hemmet som vårdplats har visat sig ha positiv 

inverkan på patientens autonomi, hälsa och välbefinnande (Andrews, 2016; Draper, 

2014; Carolan, Andews, & Hodnett, 2006, refererad i Öresland, 2017). Målet med 

hemsjukvård är att förebygga, förhindra eller ersätta akut och långvarig institutionell 

vård, vilket ställer stora krav på vårdpersonalen i patientens hem (Öresland, 2017).  

Först när vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i hemmet beviljas de flesta en 

plats i någon form av omsorg- och vårdboende. I Sverige lever ca 95 000 äldre 

personer i någon form av permanent boende och 70 procent av dem har en 

demenssjukdom. I början av 1990 fastställdes Ädelreformen, där den grundläggande 

ambitionen är att vård- och omsorgsboende ska erbjuda den äldre personen en plats 

där hon eller han ska känna sig delaktig, uppleva ett självbestämmande och bevara 

sin integritet. Det särskilda boendet är för många äldre den sista vårdplatsen och det 

sista hemmet (Falk & Jakobsson Ung, 2013). 
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2.2 Hemmet som vårdmiljö 

 
Josefsson och Ljung (2017) beskriver för att sjuksköterskan ska kunna ge 

omvårdnad i hemmet är en förutsättning att ha en förståelse för vad hemmet 

symboliserar för patienten. Öresland, Määtää, Norberg, Jörgensen-Winther och 

Lutzen (2008) beskriver att sjuksköterskorna bör se sig som gäster när vård ges i 

patientens hem och därmed följa vissa regler för ett gästbeteende, såsom respekt för 

patienterna och deras hem. Sjuksköterskan behöver kunna acceptera patientens 

seder och bruk med hänsyn till kultur, livsstil och hemmiljö (Josefsson & Ljung, 

2017) 

 

2.3 Palliativ vård 
 

Begreppet palliativ härstammar från det latinska begreppet pallium som betyder 

mantel vilket står för lindrande åtgärder, det innebär att effekterna av sjukdomen 

lindras men inte botas (Sandman & Woods, 2003).    

 

WHO:s definition av palliativ vård:  

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att 

förbättra livskvaliteten för patienter och närstående genom att 

förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, bedömning och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga 

problem i samband med livshotande sjukdom. (Axelsson, 2016, s. 

13) 

Palliativ vård är inte enbart vården i livets slutskede utan avser all vård som inte 

syftar till att bota. Därmed kan ett giltigt mål vara att förlänga överlevnaden, under 

förutsättningen att behandlingar som genomförs sker i samstämmighet med 

patienten samt att insatserna står i rimlig proportion till möjligheterna att uppnå 

behandlingsframgång (Glimelius, 2012).  För att patienten inte enbart ska fokusera 

på sjukdomen med dess problem och den förväntade döden behövs ett tidigt 

engagemang av vårdteamet. Genom att involvera patienten i ett tidigt skede i 
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beslutsprocessen kan mer utrymme ges till att fokusera på aktiviteter och mål som 

fortfarande kan uppnås (Dhollander, Deliens, Van Belle, De Vleminck, & Pardon, 

2018). I ett palliativt skede menar Kastbom, Milberg och Karlsson (2017) att 

patientens autonomi med rätt till självbestämmande ska ses som en viktig egenskap 

för att ge ett meningsfullt liv fram till döden. En bra död innebär avsaknad av 

smärta, ångest och andra typer av obehag.  

Lindencrona (2003) menar att innebörden av palliativ vård är den omvårdnad som 

ges när ingen förbättring kan ske. För att minska lidande kan speciella 

omvårdnadsåtgärder behöva vidtas. Ibland kan läkaren behöva ordinera 

näringstillförsel och lämplig anpassad kost. Det kan vara specialkost, önskekost 

och/eller näringsdrycker. Ibland kan det även bli aktuellt med vätsketillförsel via 

dropp eller magsond. Den palliativa vården bygger på att ha en förmåga att kunna 

ge trygghet, möta andliga och existentiella frågor, ge en personlig omvårdnad samt 

att kunna ge smärtlindring när det behövs (Lindencrona, 2003).  

År 2012-2014 kom det första Nationella vårdprogrammet för palliativ vård i 

Sverige, detta vårdprogram reviderades 2016 och kallas för “Nationellt vårdprogram 

för palliativ vård i livets slutskede”. Vårdprogrammet beskriver palliativ vård i 

livets slutskede oberoende av ålder, etnicitet, bakgrund, diagnos eller andra faktorer. 

Vårdprogrammet gäller för all palliativ vård, oavsett om patienten har lång eller kort 

tid kvar av livet. Vårdprogrammet har fokus på patienters och deras närståendes 

behov under den senare delen av sjukdom som inte går att bota. Att patienten får 

hjälp att lindra sina symtom och få ett existentiellt stöd för att patienten ska uppnå 

bästa möjliga livskvalité i livets slut är syftet med vården. Närhet, helhet, kunskap 

och empati är fyra ledord som kan sammanfatta den palliativa vårdens värdegrund 

(Regionalt cancercentrum, 2016). 

I livets slutskede vill oftast inte patienten och de närstående vara ensamma, genom 

att vara närvarande och nära kan sjuksköterskan lyssna in patientens önskemål men 

även vara ett stöd för de närstående för att klara sin vän eller familjemedlems svåra 

sjukdom eller död. Patienter och närståendes behov såväl fysiska, psykiska, 

existentiella som sociala behöver bemötas med värdighet och behandlas rätt även 

om patienten mist sin förmåga att påverka sitt liv. För att sjuksköterskan som arbetar 
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med palliativ vård ska kunna uppnå detta krävs utbildning och fortbildning. 

Sjuksköterskans arbete med patienter med svår sjukdom och död är både krävande 

och givande. En förutsättning för att klara av ett ömsesidigt givande och tagande är 

att kunna visa empati, omtanke och att känna in patientsituationen samtidigt som 

sjuksköterskan behåller sin professionalitet (Regionalt Cancercentrum, 2016). 

 

2.4 De fyra hörnstenarna 
 

Att arbeta enligt ett modernt palliativt förhållningssätt innebär både att 

uppmärksamma fyra olika dimensioner, den fysiska, sociala, psykiska och 

existentiella och samtidigt inte glömma att människan alltid är odelbar, alla 

dimensionerna påverkar varandra. För att arbeta med helheten och de fyra 

dimensionerna krävs redskap som kallas för de fyra hörnstenarna (Strang, 2012). 

Den första palliativa hörnstenen är symtomlindring, vilket är självklart och det ses 

ofta som den palliativa vården. Det är viktigt att lindra symtom men inte att 

förglömma är att de plågsamma symtom som uppkommer inte endast är fysiska, 

utan existentiella eller psykiska som alla kan försämra livskvalitén betydligt. Den 

andra hörnstenen är närståendestöd, Världshälsoorganisationen (WHO) betonar att 

stödet inriktar sig till både närstående och patienten. Vid svår sjukdom finns det risk 

att närstående sliter ut sig både fysiskt och psykiskt. Därmed är det en viktig del av 

vården att ge samtalsstöd och praktiskt stöd till närstående, vilket även gagnar den 

sjuke i slutänden (Strang, 2012). Närstående ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är 

den person patienten anser som närstående och som själv accepterar sig som 

närstående. En närstående kan vara make/maka, partner, barn, föräldrar, vän, granne 

eller annan släkting (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är viktigt att inkludera 

närstående i patientens vård särskilt viktigt vid exempelvis långvariga 

sjukdomstillstånd eller när det inte finns några behandlingsalternativ och vården tar 

en palliativ inriktning (Dahlberg & Segesten, 2010; Dhollander, Deliens, Van Belle, 

De Vleminck, & Pardon, 2018). En nödvändig del av palliativ vård är även att stötta 

närstående efter dödsfallet. Den tredje hörnstenen är teamarbete. För att på bästa sätt 

kunna tillgodose patienten och närståendes behov rekommenderar WHO ett 
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teambaserat arbetssätt. En läkare eller sjuksköterska kan inte ensam klara av alla 

behov och utmaningar, utan hela teamets resurser behövs. Den fjärde hörnstenen är 

kommunikation och relation som kan ses som en självklarhet och är troligtvis den 

viktigaste (Strang, 2012). 

 

2.5 De palliativa faserna 
 

Framför allt inom cancersjukvården skiljs den tidiga och sena palliativa fasen. Den 

tidiga fasen kan vara månader till år, cancern är obotlig men en behandling som är 

tumörspecifik är möjlig. Målet är åstadkomma högsta möjliga livskvalitet och 

livsförlängning. Den tumörspecifika behandlingen är avbruten i den sena palliativa 

fasen, döden är förväntad inom en kort tid, vanligen inom veckor eller någon 

månad. Målet är därmed varken att förkorta eller förlänga livet utan trots svår 

sjukdom skapa förutsättningar för livskvalitet (Beck-Friis & Strang, 2012). 

Omvärlden krymper för den som är döende och dess engagemang avvecklas. 

Patienten sover mycket och aptiten blir mindre. Patientens andning försämras 

genom att den blir långsam och ytlig, andningsuppehåll kan uppstå. 

Blodcirkulationen kommer att försämras vilket kan synas på läppar och naglar som 

blir cyanotiska. I slutstadiet kan det även synas i form av mörka fläckar på huden 

(Lidencrona, 2003; Avik-Persson, Sandgren, Furst, Ahlström, & Behm, 2018). Den 

tidiga och sena palliativa fasen finns även inom andra sjukdomar, där övergången 

mellan faserna sker mer gradvis. Demenssjukdom är en obotbar palliativ sjukdom 

där både den tidiga och den sena fasen kan vara i flera år vid till exempel 

Alzheimers sjukdom (Beck-Friis & Strang, 2012). 

 

2.6 Lidande 
 

Lidande kan beskrivas som den subjektiva mänskliga helhetsupplevelsen av att möta 

något ont och upphovet kan vara obegränsat, dolt eller synligt. Sjukdom, kroppslig 

smärta, möte med död och förluster är några av de uppenbara orsakerna till lidande i 

vården (Arman, 2012). 
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Smärta är ofta en metafor för lidande. Inom palliativ vård används begreppet den 

totala smärtan, vilket har sitt ursprung i det som Cicely Saunders kallade “total 

pain”, som beskriver smärtans olika uttryck. Det kan vara svårt att urskilja de olika 

dimensionerna eftersom de påverkar varandra. Den totala smärtans olika delar 

innefattar de existentiella, den sociala, den fysiska och psykiska smärtan, alla 

delarna påverka den sjuka på olika sätt (Henoch, 2013). 

 

2.7 Sjuksköterskans roll 
 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskan har sin utgångspunkt i de sex 

kärnkompetenserna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kärnkompetenserna är 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 

säker vård, informatik och personcentrerad vård (Leksell & Lepp, 2013). 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Självständigt ansvarar 

sjuksköterskan för kliniska beslut som ger patienter förutsättningar att återfå sin 

hälsa, förbättra eller bibehålla hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att 

sjuksköterskan ska kunna utföra en personcentrerad vård krävs kunskap om 

dödsprocessen och dess tidiga tecken, exempelvis när patienten visar tecken på att 

vilja dra sig ur omvärlden. Sena tecken som sjuksköterskan behöver kunna 

identifiera är när patientens kropp börjar förbereda sig inför döden (Avik-Persson, 

Sandgren, Furst, Ahlström, & Behm, 2018). Sjuksköterskan ska erbjuda människor 

möjligheter att när sjukdom, funktionsnedsättningar och hälsoproblem uppstår, 

uppnå bästa möjliga livskvalité och välbefinnande fram till döden. Ett etiskt 

förhållningssätt är det som ska prägla sjuksköterskans arbete. Det förutsätter att all 

omvårdnad ska ges med respekt för självbestämmande, de mänskliga rättigheterna, 

integritet, värdighet och att ta hänsyn till människors tro, värderingar och vanor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Öresland, Määtää, Norberg, 

Jörgensen-Winther och Lutzen (2008) betonade sjuksköterskorna att relationen med 

patienten behöver präglas både av en distans och en närhet vilket innebär att inte bli 

för privat med patienten. Avståndet behöver vara relaterat till deras professionalitet 

och kravet på kvalitet.   
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Sjuksköterskan har fyra ansvarsområden enligt ICN:s etiska kod. (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 främja hälsa 

 förebygga sjukdom 

 återställa hälsa 

 lindra lidande 

 

2.8 Sjuksköterskans roll i hemsjukvården 
 

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskan mycket självständigt, vilket innebär att 

sjuksköterskan behöver ha förmågan att fatta egna beslut och ta ansvar för dessa 

beslut (Josefsson & Ljung, 2017; Öresland, Määtää, Norberg, Jörgensen-Winther, & 

Lutzen, 2008). Även om sjuksköterskan arbetar mycket ensam ska hon samarbeta 

med andra yrkesgrupper såsom läkare, biståndshandläggare, dietist, fysioterapeut, 

sjukgymnast, undersköterskor och övrig vårdpersonal (Josefsson & Ljung, 2017). I 

hemsjukvården möter sjuksköterskorna främst under kvälls och nattetid många 

patienter de aldrig tidigare mött (Öresland, Määtää, Norberg, Jörgensen-Winther, & 

Lutzen, 2008). För att minska känslor av ensamhet och sårbarhet som kan infinna 

sig i sjuksköterskans arbetssituationer krävs ett bra samarbete mellan kollegor 

(Andersson, Lindholm, Pettersson, & Jonasson, 2017). Det som styr yrkeskravet på 

sjuksköterskan i hemsjukvården är patientens behov vilket innebär att ansvara både 

för de specifika såsom de grundläggande behoven. Att delta i teamarbetet och att 

leda och organisera omvårdnadsarbetet kring patienten ingår också i sjuksköterskans 

yrkeskrav. Sjuksköterskan ska ansvara för att leda, fördela, prioritera samt att 

samordna omsorgsarbetet i teamet. Även information och undervisning till patienten 

och/eller de anhöriga ligger på sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskan behöver 

uppdatera sin kompetens och vara flexibel då yrkeskrav och behov förändras över 

tid (Josefsson & Ljung, 2017). I studien av Andersson, Lindholm, Pettersson och 

Jonasson (2017) betonade flera sjuksköterskor vikten av att tid finns till att dela 

kompetenser med varandra för inlärning och kompetensutveckling. Josefsson och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindholm%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pettersson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonasson%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindholm%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pettersson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonasson%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
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Ljung (2017) anser att sjuksköterskan behöver vara en i teamet och vara nära sin 

verksamhet för att skapa trygghet och kontinuitet hos både patienten, närstående 

såväl som hos vårdpersonalen. 

3 Teoretisk referensram 

 

Som teoretisk referensram valdes Joyce Travelbees omvårdnadsteori för denna 

studie. I diskussionen kommer resultatet relateras till teorin. Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori inriktar sig på omvårdnadens mellanmänskliga betydelse. För att 

förstå vad omvårdnad är och bör vara påstår Travelbee att man först måste förstå 

vad som sker mellan sjuksköterskan och patienten, och vilka konsekvenser det kan 

få för patienten beroende på hur deras interaktion upplevs. Hon menar att varje 

människa är unik och inte kan ersättas av någon annan. Travelbees teori bygger på 

ett existentialistiskt synsätt. Teorin bygger på begreppen människan som individ, 

mänskliga relationer, kommunikation, mening samt lidande (Kirkevold, 2000). 

Travelbee menar att lidande är ett individuellt fenomen. Hon beskriver att det är 

något alla människor kommer att få erfara förr eller senare och att det är en 

ofrånkomlig del av att vara människa (Kirkevold, 2000). För att uppleva lidande 

måste patienten uppleva en situation som smärtsam och måste vara medveten om 

smärtan. En del patienter som inte söker lättnad från sitt lidande och inte heller kan 

motsätta sig det motiveras av religiösa övertygelser, och därmed tror att lidandet har 

ett värde (Travelbee, 2006). Travelbee menar att det viktigaste målet med 

omvårdnaden är att patienten får känna mening i den situation patienten befinner sig 

i. Omvårdnaden når sitt syfte genom att en mellanmänsklig relation skapas. Det är 

sjuksköterskan som bär ansvar för att relationen skapas och bevaras, men det kan 

inte göras ensamt utan måste vara ömsesidigt. Relationen kan ses som både ett sätt 

att tillgodose den sjukes omvårdnadsbehov men även som en process.  

Travelbee beskriver fem faser för att uppnå målet med en mellanmänsklig relation. 

Den första fasen är det första mötet som kännetecknas av intryck, observationer och 

bedömningar av varandra. Den andra fasen är när sjuksköterskan och patientens 

identiteter börjar växa fram. Sjuksköterskan börjar få en förståelse för patientens 
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upplevelser av sin situation och patienten börjar se sjuksköterskan som en egen 

individ och inte bara som rollen sjuksköterska. Nästa fas som uppstår är empati som 

är en process som uppstår av och till. För att känna empati behövs att båda parter 

har liknande erfarenheter och en önskan om att förstå den andra personen. Resultatet 

av den empatiska fasen är sympatifasen som kännetecknas av medkänsla där 

sjuksköterskan tar del i patientens lidande och har en önskan om att lindra lidandet. 

I den avslutande fasen i den mellanmänskliga relationen sker en ömsesidig kontakt 

och förståelse mellan sjuksköterskan och patienten. Travelbee menar att ett av de 

viktigaste redskapen sjuksköterskan har är kommunikation. Syftet med 

kommunikationen är vare sig det sker verbalt eller icke-verbalt att lära känna 

patienten och undersöka och tillgodose patientens behov. Genom kommunikation 

kan sjuksköterskan etablera en mellanmänsklig relation som gör att målet för 

omvårdnaden kan uppnås (Kirkevold, 2000).  

Travelbees definition av omvårdnads begreppet lyder:  

“Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella 

omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga 

eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och vid behov, att finna en 

mening i dessa upplevelser” (Kirkevold, 2000, s. 130). 

4 Problemformulering 

 

Allt fler patienter i olika åldrar väljer att vårdas i hemmet i palliativt skede. 

När omvårdnaden sker i patientens hem krävs det att sjuksköterskan ser sig som gäst 

och tar hänsyn till patientens fysiska, psykiska, existentiella och andliga behov. 

Hemsjukvården innebär mycket ensamarbete för sjuksköterskan vilket medför ett 

stort ansvar med eget beslutsfattande. För att utveckla den palliativa omvårdnaden i 

hemmet behövs mer kunskaper om hur sjuksköterskor arbetar. Sjuksköterskors 

erfarenheter kring att utföra omvårdnad till patienter i ett palliativt skede i hemmet 

bör uppmärksammas. Genom att ta del av sjuksköterskors erfarenheter kan det 

generera till att utveckla vården och minska lidande som kan uppstå.  
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5 Syfte 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i hemmet. 

6  Metod 

 

Den valda metoden är en litteraturstudie vilket används genom att sammanställa 

andras forskningsresultat för att försöka förstå eller lösa ett specifikt problem. En 

litteraturstudies första steg innefattar att ställa en avgränsad och specifik 

undersökningsfråga och nästa steg söka efter litteratur inom ämnet för att i sista 

steget kritiskt värdera och sammanställa litteraturen. Studiens syfte utgör 

undersökningsfrågan, metoden innefattar litteratursökningen och granskningen. I 

resultatet beskrivs sammanställningen (Kristensson, 2014). 

 

6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Sökningen inkluderade artiklar som publicerats 2009 och senare. I databasen Cinahl 

valdes även peer reviewed. Författarna valde att endast inkludera artiklar från 

Skandinavien eftersom uppfattningen var att hemsjukvården kan se annorlunda ut i 

andra kulturer än de som ligger oss närmast. Artiklar vars innehåll inte motsvarade 

syftet för litteraturstudien exkluderas. Enligt Kristensson (2014) kan orsaken vara 

att artiklar väljs bort eftersom syftet är irrelevant genom att det inte matchar 

litteraturstudiens syfte. Även avgiftsbelagda artiklar exkluderades.  

 

6.2 Sökningsprocess och urval 
 

Databaser som användes var Cinahl (bilaga A) och PubMed (bilaga B). Enligt 

Kristensson (2014) innehåller databasen Cinahl vetenskaplig litteratur inom det 

vårdvetenskapliga området. PubMed omfattar vetenskaplig litteratur med forskning 
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inom medicinsk vetenskap (Kristensson, 2014). Studiens syfte ligger till grund för 

vilka sökord som har används för att få träff på relevanta artiklar. Sökorden för 

fritextsökning som användes var nurse, palliative care, palliative nursing, end of 

life, end of life care, home care, in the home, home, perspective, perception, 

experience, Sweden, Norway, Denmark och Scandinavia. Ord som används med 

trunkering är markerat med * i bilaga A och bilaga B. De ord som användes för 

ämnesordssökning var nurses, palliative care i båda databaserna. Efter olika 

kombinationer med den Booleska operanden OR sattes blocken ihop med operanden 

AND. I Cinahl gav det träffar på tjugotvå artiklar och i PubMed nio artiklar. 

Samtliga artiklars abstract lästes vilket resulterade i tretton artiklar som ansågs 

relevanta och lästes i fulltext. 

 

6.3 Kvalitetsgranskning 
 

Kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna har skett enligt Malmö högskolas 

granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). Kvalitetsgranskningen bestod bland 

annat av om abstract, introduktion och om syfte fanns med samt kvalitet på metod, 

resultat, diskussion och slutsats. Artiklarnas olika delar bedömdes utifrån en 

poängsättning mellan en skala från noll till tre, där tre värderades högst. En fråga 

var inte relevant eftersom den handlade om patienter med lungcancerdiagnos och 

valdes därmed bort. Maxpoäng blev därmed 45 poäng, utifrån resultatet av 

granskningsartiklarnas poäng omvärderas de till en procentsats. Åttio procent 

resulterade i grad 1 vilket innebar god kvalitet, sjuttio procent resulterade i grad 2 

vilket innebar medelgod kvalitet och sextio procent resulterade i grad 3 vilket 

innebar låg kvalitet. Artiklarna som fick grad 1 eller grad 2 efter bedömning fick 

ingå i studien, vilket resulterade i nio artiklar. Granskningsmallen finns som bilaga 

C.  
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6.4 Analys 
 

Enligt Kristensson (2014) startas analysfasen med att data samlas in och omvandlas 

med hjälp av de metoder som valts. I den analytiska fasen var målet att besvara 

undersökningsfrågan det vill säga syftet med studien. Materialet som samlats in i de 

vetenskapliga artiklarna har sedan kritiskt granskas enligt en integrerad analys. I det 

första steget gjorde båda författarna en genomläsning av de artiklar som valdes att 

inkluderas i resultatet. Likheter och skillnader identifierades i artiklarnas resultat. I 

det andra steget identifierades olika huvudkategorier. I det tredje steget 

sammanställdes de analyserade resultaten från artiklarna under de olika 

huvudkategorierna med olika underkategorier.   

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 
 

Forskningsetik innebär ett ansvarstagande för de personer som ingår i forskningen. 

Personerna ska behandlas på ett korrekt och respektfullt sätt, både vad det gäller den 

information som samlats in samt att värna om deras välbefinnande (Kristensson, 

2014). Enligt Helsingforsdeklarationen ska all slags forskning avväga behovet av ny 

kunskap och deltagarnas hälsa och intressen. Helsingforsdeklarationen anser att 

forskning ska granskas av oberoende personer, vilka därefter ska godkänna studiens 

upplägg ur ett etiskt perspektiv (Sandman & Kjellström, 2018). Forsberg och 

Wengström (2015) beskriver att i en litteraturstudie ställs frågorna till litteraturen 

istället för till personer eftersom det är tidigare dokumenterad kunskap som 

undersöks. Samtliga utvalda artiklar hade noggranna etiska överväganden eller fått 

tillstånd från en etisk kommitté. Författarnas åsikter har inte påverkat val av artiklar, 

genom att varken förvränga resultatet eller undvikit att ta med visst resultat eftersom 

det anses oetiskt enligt Forsberg och Wengström (2015). 
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7 Resultat 

 

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och sju underkategorier.  

 

Huvudkategori Underkategori 

Arbetsmiljö Hemmet som vårdmiljö 

Utrustning i hemmet 

Känslomässiga upplevelser Sjuksköterskans känslor av otillräcklighet 

Sjuksköterskans känslor av tillfredställelse i arbetet 

Kompetens Kunskap och erfarenhet 

Betydelsen av samarbete 

Relation Vårdrelationen 

 

 

7.1 Arbetsmiljö 
 

Sjuksköterskorna behöver vara flexibla vid vård i hemmet när de hygieniska och 

ergonomiska förhållandena inte är optimala (Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 2014). 

Sjuksköterskorna kan uppleva det dramatiskt när hemmiljön behöver förvandlas likt 

en sjukhusmiljö för att skapa en tillfredställande arbetsmiljö för sjuksköterskorna i 

patientens hem (Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 2014; Karlsson, Karlsson, Barbosa 

da Silva, Berggren, & Söderlund, 2013). Hemsjukvården har inte alltid tillgång till 

medicinsk utrustning, vilket kan begränsa sjuksköterskorna att utföra vård som 

krävs (Törnquist, Andersson, & Edberg, 2013). 

7.1.1 Hemmet som vårdmiljö 

 

Sjuksköterskornas upplevelser av att kunna agera både yrkesmässigt och som gäst i 

patientens hem innebär att patientens privatliv och integritet respekteras (Carlson, & 

Bengtsson, 2014; Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren, & Söderlund, 

2013). Blivande sjuksköterskor fick ta del av sjuksköterskornas erfarenheter av att 

oberoende om patienten bor hemma eller på ett rum i ett vårdhem ska det ses som 

patientens hem, vilket sjuksköterskan ska respektera genom att t.ex. knacka innan 

hon går in.  Sjuksköterskorna upplevde också att flexibilitet krävs vid vård i hemmet 

när de hygieniska och ergonomiska förhållandena inte är optimala. En sjuksköterska 
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beskrev att upplevelsen av att patientens hem är smutsigt eller i oordning får inte 

hindra att utföra ett gott arbete (Carlson, & Bengtsson, 2014). Ibland behövs 

improvisation för att till exempel stå på knä vid en såromläggning eller ge 

intravenöst dropp med en krok på väggen som droppställning (Carlson, & 

Bengtsson, 2014). För att sjuksköterskan ska säkerhetsställa en tillfredsställande 

arbetsmiljö kan det krävas att en byrå måste rensas eller ta bort foton, hemmiljön 

förvandlas till en sjukhusmiljö vilket sjuksköterskan kan uppleva dramatiskt 

(Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 2014; Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, 

Berggren, & Söderlund, 2013). 

7.1.2 Utrustning i hemmet 

 

I Törnquist, Andersson och Edberg (2013) studie framkom att sjuksköterskor inom 

kommunen har erfarenheter av att andra vårdgivare anser att den kommunala vården 

ska kunna hantera alla typer av vård samt alla patienter. Vid hemparenteral nutrition 

uppkommer många praktiska uppgifter för sjuksköterskan såsom att ordna transport 

och installera all nödvändig utrustning i patientens hem (Holmdahl, Sävenstedt, & 

Imoni, 2014). 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att hemsjukvården inte alltid har tillgång till 

medicinsk utrustning, såsom att ge infusioner eller syre. Sjuksköterskorna fick 

vetskapen om att i hemsjukvården tillhandahålls ingen avancerad medicinsk 

utrustning med förklaringen att hemmet ska vara som ett vanligt hem utan några 

fördelar. Bristen på utrustning begränsade sjuksköterskorna att utföra vård som 

behövdes vilket kunde leda till att dem fick ringa efter ambulans.  I vissa fall 

skämdes sjuksköterskorna vid kontakt med andra vårdgivare eftersom de kunde 

misstolka att sjuksköterskorna hade kunskapsbrist när det i själva verket var brist på 

möjlighet att tillhandahålla avancerad vård (Törnquist, Andersson, & Edberg, 2013). 
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7.2 Känslomässiga upplevelser 
 

När beslut fattats att patienten ska behandlas trots att patienten är för svag kan det 

ge känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskorna (Karlsson, Roxberg, Barbosa da 

Silva, & Berggren, 2010). Likväl som känslor av tillfredställelse kan infinna sig när 

infusionen är kopplad till patienten och patienten får känna hopp (Holmdahl, 

Sävenstedt, & Imoni, 2014).  

  

7.2.1 Sjuksköterskans känslor av otillräcklighet 

 

Tillfällen när beslut tagits att fortsätta pågående behandling och provtagning trots att 

patienten var för svag att genomgå dem kunde en känsla av otillräcklighet infinna 

sig. Sjuksköterskorna upplevde stress när de ifrågasatte om det tillvägagångssättet 

utgjorde kvalitetsvård för den döende patienten (Karlsson, Roxberg, Barbosa da 

Silva, & Berggren, 2010). Att vara personligt engagerad i det palliativa skedet 

beskrivs av sjuksköterskan som ansträngande (Svendsen, Landmark, & Grov, 2017). 

I situationer när patienten har stark integritet och avvisar vård leder det till att 

sjuksköterskan känner en besvikelse av att misslyckats med att tillgodose patientens 

egentliga behov (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva, & Berggren, 2010). I en 

studie av Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, (2014) beskriver sjuksköterskor som 

arbetar med hemparenteral nutrition i hemmet att de upplever stress. 

Sjuksköterskorna upplevde den dagliga aktiviteten som krävande då de behövde 

vara närvarande när infusionen skulle kopplas bort. Även långa resor till patienterna 

kunde upplevas som stressigt. Sjuksköterskorna beskrev att upplevelsen av 

osäkerhet uppkom då de inte upprättades någon plan om utvärdering eller om 

upphävandet av hemparenteral nutrition. Att inte kunna vara tydlig till patienten och 

familjen gjorde sjuksköterskorna osäkra (Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 2014). 

Vid tillfällen när patienten i slutet av livet fodrade hembesök av läkare och läkaren 

vägrade göra hembesök upplevde sjuksköterskorna känslor av obehag (Karlsson, 

Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren, & Söderlund, 2013). När beslut om vården i 

patientens eget hem är oklara kunde sjuksköterskorna känna sig osäkra. Även när 

det fanns tydliga och adekvata recept för att lindra patientens symtom kan osäkerhet 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Karlsson%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Roxberg%20A%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Barbosa%20da%20Silva%20A%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Berggren%20I%22%7C%7Csl~~rl','');
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uppkomma hur man hanterar svåra situationer. Osäkerheten hos sjuksköterskan 

gjorde att säkerheten i det palliativa skedet påverkades (Karlsson, Karlsson, Barbosa 

da Silva, Berggren, & Söderlund, 2013). 

 

7.2.2 Sjuksköterskans känslor av tillfredsställelse i arbetet 

 

Vid hemparenteral nutrition krävs flera dagliga besök av sjuksköterskan. Beroendet 

som det medför gör att känslan av att vara viktig för patienten och närstående 

infinner sig. Sjuksköterskan kan både vara ett stöd och dela ansvaret med familjen. 

Sjuksköterskorna kunde känna en känsla av tillfredsställelse när infusionen var 

kopplad till att förlänga livet för patienten och patienten får känna hopp, att få mer 

tid med familjen ökade patientens livskvalitet (Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 

2014). Sjuksköterskorna beskrev att vårda patienterna i livets slut som en speciell 

situation vilket kunde innebära att det egna samvetet ifrågasattes såväl som olika 

känslor framkom. Sjuksköterskorna upplevde det som ett hedersfullt uppdrag 

(Svendsen, Landmark, & Grov, 2017).  

 

7.3 Kompetens 
 

Kompetens är en förutsättning för att kunna känna sig trygg i sin roll som 

sjuksköterska både i hantering av patientens behov och att anta en samordningsroll 

(Svendsen, Landmark, & Grov, 2017). Arbetslivserfarenhet behövs för att minska 

känslan av osäkerhet och ensamhet som kan uppstå för sjuksköterskan (Holmdahl, 

Sävenstedt, & Imoni, 2014). När samarbetet brister mellan både kollegor och 

patienter resulterar det till en sämre vårdkvalité (Karlsson, Karlsson, Barbosa da 

Silva, Berggren, & Söderlund, 2013). 
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7.3.1 Kunskap och erfarenhet 

 

Sjuksköterskor framhåller att arbetet i ett kommunalt sammanhang kräver erfarenhet 

och djup kunskap. De betonade att kunskapen i första hand kommer från erfarenhet 

grundad på år av problemlösning. Sjuksköterskorna framhöll vikten av som 

nyutbildad börja arbeta på sjukhus omgiven av kollegor innan arbete inom 

kommunen anses lämpligt (Törnquist, Andersson, & Edberg, 2013). 

Sjuksköterskorna beskrev att omvårdnad och vård av döende patienter är invecklat. 

Att ofta vara ensam som sjuksköterska med viktiga beslut krävs det mer av allt 

(Svendsen, Landmark, & Grov, 2017; Törnquist, Andersson & Edberg, 2013). Detta 

kräver att ha nödvändig kompetens, vara villig och ha modet att göra sitt yttersta för 

att kunna ge en god palliativ vård (Svendsen, Landmark, & Grov, 2017; Karlsson, & 

Berggren, 2011). Sjuksköterskornas erfarenheter är att kompetens är en 

förutsättning för att kunna känna sig trygg i sin roll som sjuksköterska, både i 

hantering av patientens behov och att anta en samordningsroll samt att integrera 

med andra yrkesgrupper. Kompetensen menar sjuksköterskorna handlar om att 

kunna vidarebefordra information och ha förmågan att göra bedömningar samt 

inneha professionell säkerhet (Svendsen, Landmark, & Grov, 2017). 

Sjuksköterskorna beskriver för att ha modet att ta en svår diskussion och minska 

känslan av osäkerhet och ensamhet som kan uppstå behövs arbetslivserfarenhet 

(Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 2014). 

Sjuksköterskorna beskriver att deras arbete innebär att kunna engagera sig 

känslomässigt för att kunna möta patientens komplexa behov och närståendes 

evenemang. Att arbeta med patienter i palliativt skede beskrivs av sjuksköterskorna 

som personligt, professionellt och organisatoriskt komplext. Sjuksköterskornas 

förklarar upplevelserna som flera processer som påverkar varandra ömsesidigt. 

Interaktionen berör både sjuksköterskan och samspelet med kollegorna. Erfarenhet 

och kunskap är ett viktigt redskap för att kunna möta komplexiteten (Svendsen, 

Landmark, & Grov, 2017).  

I studien av Törnquist, Andersson och Edberg (2013) beskrivs hur sjuksköterskorna 

försökte arbeta i par vid komplicerade fall eller vid ny teknisk utrustning. Lärande 
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och kunskap som delas med varandra genererar till problemlösning samt tillfällen 

att ge varandra feedback (Törnquist, Andersson, & Edberg, 2013). 

 

7.3.2 Betydelsen av samarbete 

 

Sjuksköterskor i hemsjukvården anser att dem är ensamma med ett stort ansvar att 

fatta viktiga beslut (Törnquist, Andersson, & Edberg, 2013; Karlsson, Karlsson, 

Barbosa da Silva, Berggren, & Söderlund, 2013). Sjuksköterskornas erfarenheter i 

hemsjukvården är att de oftast har endast en läkare att kontakta och det kan ta flera 

timmar innan läkaren kan komma, jämfört med sjukhus där flera läkare och 

vårdkollegor kan vara behjälpliga (Svendsen, Landmark, & Grov, 2017). 

Hembesök av läkare anses som en viktig faktor för att skapa förtroende för 

hemsjukvården (Karlsson, Berggren, 2011). Vid situationer när sjuksköterskorna var 

osäkra och inte visste hur mycket de kunde säga eftersom de visste mer om patienter 

än patienterna själva kunde konflikter uppstå. Sjuksköterskorna upplevde att det var 

läkarens uppgift att informera och förklara om prognos, diagnos och medicinska 

behandlingar (Erichsen, Danielsson-Hadd, & Friedrichsen, 2010). Sjuksköterskorna 

upplevde att läkarna inte lyssnade på deras önskemål kring ordination av läkemedel, 

trots att de visste mest om patienterna och deras behov av smärtlindring resulterade i 

en känsla av obehag då stödet från läkaren uteblev (Karlsson, Karlsson, Barbosa da 

Silva, Berggren, & Söderlund, 2013; Törnquist, Andersson, & Edberg, 2013). 

Läkarna upplevdes veta bäst trots att dem inte sett patienten på flera månader 

(Törnquist, Andersson, & Edberg, 2013).  

Patienterna hade ofta flera olika vårdgivare som var inblandade i vården vilket 

resulterade till att rollen som samordnare ofta uppstod. Vilken vårdgivare som hade 

det slutgiltiga ansvaret för patienterna ansågs i vissa fall vara oklart vilket var ett 

problem (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013). Det fanns ett behov av klara 

riktlinjer från läkaren hur patientens smärtlindring vid livets slut skulle ske på ett 

adekvat sätt för att skapa en säker och god vård i det egna hemmet (Karlsson, 

Berggren, 2011; Svendsen, Landmark, & Grov, 2017; Danielsen, Sand, Rosland, & 

Førland, 2018). 
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Sjuksköterskorna beskriver sina erfarenheter av när samarbetet brister mellan både 

kollegor och patienter kan det resultera till en sämre vårdkvalité, vilket kan skapa 

etiska problem för patienten och närstående (Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, 

Berggren, & Söderlund, 2013). Patientens smärtlindring kan vara en bidragande 

orsak till att samförståndet mellan kollegorna inte fungerade, vilket gjorde 

sjuksköterskorna oroliga. Sjuksköterskornas olika uppfattningar om att patienten var 

tillräckligt smärtlindrad skapade en konflikt dem emellan och med patient och deras 

närstående. Vid oenighet inom teamet vad innebörden av palliativ vård är upplevdes 

som ett etiskt dilemma och gjorde sjuksköterskan orolig (Karlsson, Roxberg, 

Barbosa da Silva, & Berggren, 2010). Sjuksköterskorna betonade vikten av att vara 

villig att arbeta tillsammans mot samma mål för patientens bästa (Karlsson, & 

Berggren, 2011).  

Rollen som ensam huvudansvarig sjuksköterska för patientens vård i slutet av livet 

genererar till ett behov av emotionellt stöd av kollegor (Törnquist, Andersson, & 

Edberg, 2013). Sjuksköterskor beskrev att de endast hade sporadiskt stöd från 

kollegor i samband med morgonmötet eller under raster. Deras erfarenheter av 

organiserat stöd eller professionell vägledning varken prioriterades eller var 

tillgängligt (Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 2014). Även behovet av stöd i form av 

regelbunden systematisk övervakning framkom efter upplevelser av psykologiskt 

krävande situationer som oväntade eller traumatiska dödsfall. Sjuksköterskorna 

beskrev när patienten är död kunde de vara helt mentalt uttömda (Törnquist, 

Andersson, & Edberg, 2013). 

Vid tillfällen när sjuksköterskorna markerade för ledningen att det fanns ett behov 

av förstärkning, avlastning eller hjälp av kollegor kunde ledningen neka på grund av 

ekonomiska skäl. Sjuksköterskorna ansåg att om ledningen inte lyssnade på deras 

behov var det inte säkert att de skulle kunna behålla styrkan till att fortsätta arbeta. I 

situationer när sjuksköterskorna varit hos patienten varannan timme och de anhöriga 

är i ett kaotiskt tillstånd, patienten är i smärta och läkarkontakten inte fungerade var 

behovet av övervakning och support av stor vikt (Törnquist, Andersson, & Edberg, 

2013). Bristen på stöd från cheferna kunde förklaras med att de inte såg deras behov 

eller förstod komplexiteten i deras arbetssituation (Törnquist, Andersson, & Edberg, 

2013; Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren, & Söderlund, 2013).  



 

21 

 

7.4 Relation 
 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att få tid till att skapa ett bra samarbete med 

patienten och närstående (Danielsen, Sand, Rosland, & Førland, 2018). Genom en 

god relation kan närstående känna sig trygga, när de behandlas med respekt och 

tillåts att delta i vården efter sin egen förmåga (Karlsson, & Berggren, 2011; 

Svendsen, Landmark, & Grov, 2017; Erichsen, Danielsson-Hadd, & Friedrichsen, 

2010). Det är även viktigt att patienten tillåts vara inblandad i sin egen vård 

(Karlsson, & Berggren, 2011).   

 

7.4.1 Vårdrelationen 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att vård av patienter i slutet av livet kräver mycket 

tid (Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren, & Söderlund, 2013). 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att få tid till att skapa ett bra samarbete med 

patienten och närstående redan från första dagen (Danielsen, Sand, Rosland, & 

Førland, 2018). Sjuksköterskorna anser att närstående ofta har en viktig nyckelroll 

och behöver inkluderas med information och planering inför patientens död 

(Svendsen Landmark & Grov, 2017; Danielsen, Sand, Rosland, & Førland, 2018). 

Patienter och närstående bör ses som en helhet (Svendsen Landmark, & Grov, 

2017). Sjuksköterskorna kunde känna sig osäkra när samarbetet med de närstående 

inte fungerade. Situationer när anhöriga är emot hjälpen och inte förstår eller vill 

inse att patienten är sjuk kan få sjuksköterskorna att känna sig osäkra. När de 

närstående hindrade sköterskorna att utföra sitt arbete med sitt negativa beteende 

och attityder upplevdes hemmiljön olämplig för en god vård (Karlsson, Karlsson, 

Barbosa da Silva, Berggren, & Söderlund, 2013). Sjuksköterskor upplevde en 

frustration vid tillfällen när den döende patientens känslor för hemmet ignorerades 

av närstående (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva, & Berggren, 2010). Att ge 

omsorg som respekterar patientens och de närståendes integritet, värdighet och 

självständighet upplevdes som svårt. Svårigheter upplevs även vid situationer när 

patienten vill och är i behov att få professionell hjälp, men patienten har inte kraften 
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att argumentera för sina önskningar (Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, 

Berggren, & Söderlund, 2013).  

När problem fanns i relationerna inom familjen upplevdes arbetet komplicerat vilket 

påverkar patienten negativt. Sjuksköterskorna upplevde tillfällen när 

kommunikationen var bristfällig när de fick agera som medlare mellan patienten och 

närstående (Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 2013; Karlsson, Karlsson, Barbosa da 

Silva, Berggren, & Söderlund, 2013). Sjuksköterskan måste vara säker i sin egen 

syn på döden för att våga möta patienten vid svåra stunder av till exempel 

existentiell ångest. Sjuksköterskor ansåg att patienten och närstående behövde 

kunna lita på att sjuksköterskan gör sitt yttersta för att garantera den bästa möjliga 

vård vid livets slut som syftar till att eliminera symtomen och garantera en god 

livskvalité för patienten. Det är även viktigt att patienten tillåts vara inblandad i sin 

egen vård uttrycker sjuksköterskorna (Karlsson, & Berggren, 2011).   

Enligt sjuksköterskornas erfarenheter anses det viktigt att vara tillgänglig för att 

kunna skapa ett bra förtroende för att kunna hantera svåra diskussioner med 

patienten och närstående (Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 2013). Genom en god 

relation kan närstående känna sig trygga, när de behandlas med respekt och tillåts att 

delta i vården efter sin egen förmåga leder det till en mer öppen dialog (Karlsson, & 

Berggren, 2011; Svendsen, Landmark, & Grov, 2017; Erichsen, Danielsson-Hadd, 

& Friedrichsen, 2010). Förutsättningar till att skapa en god vård och relation bygger 

på att sjuksköterskorna känner en säkerhet, har självförtroende och framförallt är 

ärliga (Erichsen, Danielsson-Hadd, & Friedrichsen, 2010; Danielsen, Sand, Rosland, 

& Førland, 2018). Sjuksköterskorna bör även agera enligt principen vad du själv 

förväntar dig ska du göra för andra. Konsekvenserna av handlingarna ska enligt 

sjuksköterskorna leda till goda saker för dem själva och patienten. Vid tillfällen när 

oärlighet kan uppkomma kan patienterna och närstående bli misstänksamma och 

tappa tron på sjukvården. Sjuksköterskorna upplevde vid dessa tillfällen att 

förtroendet till dem var svåra att reparera (Erichsen, Danielsson-Hadd, & 

Friedrichsen, 2010).  
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8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i 

hemmet. Författarna valde att göra en litteraturstudie för att sammanställa relevant 

kunskap som sedan kan omsättas i praktiken. Enligt Kristensson (2014) används en 

litteraturstudie för att försöka förstå eller lösa ett specifikt problem genom att 

sammanställa andras forskningsresultat. Frågan kan ställas om resultatet hade blivit 

annorlunda om författarna hade valt en enkätstudie istället? En enkätstudie är 

mycket tidskrävande vilket Kristensson (2014) belyser där många aspekter ska 

beaktas till exempel konstruktion av enkät, identifiering av urvalet, specificera 

urvalsförfarandet, nödvändiga tillstånd ska hämtas in samt analysen planeras.   

Databaser som användes vid sökningarna var Cinahl och PubMed. Sökningen 

genomfördes med både ämnesord och fritextord. Samma sökord för ämnesord och 

fritextsökning användes i båda databaserna vilket författarna ansåg skulle ge ett 

likvärdigt resultat. Enligt Kristensson (2014) blir litteratursökningen mer specifik 

genom att använda ämnesord. Författarna använde trunkering, vilket enligt Friberg 

(2016) ger träffar på böjningar av ord (se bilaga A & B). Den första provsökningen 

som gjordes resulterade i artiklar där erfarenheter från patienter, närstående, läkare 

och övrig vårdpersonal hade studerats, vilket inte eftersöktes. En ny sökstrategi 

gjordes med varje sökord för sig, därefter kombinerades sökorden stegvis vilket 

resulterade i att relevanta artiklar hittades. I databasen Cinahl gavs resultat på 

tjugotvå artiklar varav sju av dem valdes ut. I databasen PubMed gavs resultat på 

nio artiklar varav sex artiklar valdes. Orsaken till varför artiklarna valdes bort 

berodde inte på författarnas åsikter utan på att det inte svarade på studiens syfte. 

Författarna har valt att använda ordet sjuksköterskor även när distriktsjuksköterskor 

har ingått i en studie. Frågan kan ställas om resultatet hade påverkats om endast 

sjuksköterskor deltagit eftersom författarna anser att distriktsjuksköterskor har 

längre utbildning och därmed eventuellt mer kunskap om palliativ vård?  
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Enligt Kristensson (2014) är ofta den första sökstrategin preliminär och kan ändras 

flera gånger innan den slutgiltiga sökningen sker. Resultatet av sökningarna finns 

som bilaga A och bilaga B i slutet av arbetet, vilket gör att repeterbarhet är möjlig 

och trovärdigheten av arbetet stärks. Artiklar som var avgiftsbelagda exkluderades, 

vilket kan ses som en svaghet med risk att relevant information utelämnats. Artiklar 

publicerade år 2009 till 2019 inkluderades för att få fram senaste forskningen inom 

ämnet. Valet av område där artiklarnas studier utfördes var i Skandinavien. 

Författarna ansåg att studien skulle beskriva sjuksköterskors erfarenheter i Sverige 

eller i närliggande länder som hade liknande kultur som Sverige vilket författarna 

uppfattade som en styrka. Valet gällande geografiskt område kan dock innebära en 

svaghet när länder som till exempel Storbritannien kan bedriva liknande palliativ 

vård och kultur. Författarna läste alla abstract var för sig, om de svarade mot syftet 

vilket enligt Kristensson (2014) ökar tillförlitligheten. Därefter beslutade författarna 

tillsammans vilka artiklar som var relevanta att läsa i fulltext vilket resulterade i 

tretton artiklar. Av dessa tretton artiklar visade sig att fyra artiklar fanns med i båda 

databaserna (dubbletterna finns markerat i artikelmatrisen med #, bilaga D), därmed 

återstod nio artiklar. Alla nio artiklar visade sig vara kvalitativa studier. För att 

undersöka människors uppfattningar eller upplevelser rörande ett visst fenomen 

används många gånger kvalitativ forskning med en induktiv ansats (Kristensson, 

2014). I en artikels studie intervjuades läkare, vårdassistenter och sjuksköterskor 

men författarna valde att endast ta med resultatet från sjuksköterskorna.  

Nio artiklar kvalitets granskades (bilaga C) enligt Malmö högskolas 

granskningsmall (Carlson, & Eiman, 2003). Granskningen användes för att bedöma 

artiklarnas kvalitet och trovärdighet vilket är en styrka enligt Kristensson (2014). 

Författarna valde att välja bort en fråga i granskningsmallen som handlade om 

patienter med lungcancer diagnos då det inte ansågs relevant. Denna fråga kunde ge 

max tre poäng, vilket gjorde att det slutgiltiga maxpoängen slutade på fyrtiofem 

poäng. Författarna granskade de två första artiklarna tillsammans vilket medför en 

risk att påverka varandra vilket kan anses som en svaghet. Resterande artiklar 

granskades enligt Kristensson (2014) vilket ses som en styrka. Enligt Kristensson 

(2014) ska granskningen genomföras individuellt först för att sedan gemensamt 

jämföra resultaten med varandra. Artiklar som uppfyllde kravet god kvalitet vilket 
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innebar grad 1 eller medelgod kvalitet vilket innebar grad 2 ansågs vara relevanta 

för studien enligt författarna. Samtliga artiklar har fått etiskt godkännande från en 

etisk kommitté eller följt etiska riktlinjer vilket ses som en styrka enligt Forsberg 

och Wengström (2015). Författarnas förförståelse har inte påverkat valet av artiklar 

eftersom det anses oetiskt (Forsberg & Wengström, 2015). Resultatet i studien 

baseras på nio artiklar vilka valdes fram utefter deras syfte och innehåll. Antalet 

artiklar ansågs vara tillräckligt stort underlag för att kunna svara på studiens syfte. 

Artiklar där studien inriktar sig mot vårdhem inkluderades eftersom författarna 

anser att när patienten flyttat till ett vårdhem blir det deras hem. Författarna sökte 

inte på ”nursing homes” vilket kunde gjort att fler relevanta artiklar hade 

framkommit och därmed kan det ses som en svaghet.  

Enligt Kristensson (2014) gjorde författarna en sammanställning av resultaten i en 

integrerad analys. För att stärka resultatet genomfördes en triangulering vilket 

innebär att två eller fler personer tillsammans tolkar och analyserar materialet. 

Trianguleringen ökar tillförlitligheten och minskar riskerna att en enskild persons 

förförståelse färgar resultatet enligt Kristensson (2014). Författarna läste igenom 

artiklarna och markerade med överstrykningspennor likheter och skillnader. I det 

andra steget identifierades kategorier som sammanställde resultaten i de olika 

artiklarna som har anknytning till varandra vilket resulterade i fyra huvudkategorier. 

I det tredje steget sammanställdes sju underkategorier till huvudkategorierna vilket 

redovisades i resultatet. Under huvudkategorin relation var tanken att dela upp 

patientrelation och närståenderelation i underkategorier. Efter olika överväganden 

författarna emellan framkom det att patient och närstående inte är delbara utan 

sammanflätas till en. Resultatet blev därför endast en underkategori till 

huvudkategorin relation.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av att ge palliativ 

vård i hemmet. Genom resultatet framkom fyra huvudkategorier och sju 

underkategorier. Arbetsmiljö; hemmet som vårdmiljö, utrustning i hemmet. 
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Känslomässiga upplevelser; känslor av otillräcklighet, känslor av tillfredsställelse i 

arbetet. Kompetens; kunskap och erfarenhet, betydelsen av samarbete. Relation; 

vårdrelationen. Resultatet betraktas genom att använda de fyra hörnstenarna för 

palliativ vård vilka är teamarbete, symtomlindring, stöd till närstående samt 

kommunikation och relation.  

 

Resultatet visar att det kan uppstå svårigheter att utföra en god vård i patientens 

hem. Sjuksköterskorna beskriver arbetet som ensamt och för att kunna hantera sina 

känslor krävs stöd från kollegor och läkare. En av de fyra palliativa hörnstenarna är 

teamarbete, vilket är en grundförutsättning för att klara av att uppnå patientens och 

närståendes behov (Strang, 2012). Både en känsla av otillräcklighet och osäkerhet 

visade sig uppstå när samarbetet med läkare inte var optimal vilket enligt författarna 

kan leda till en osäker vård och ett vårdlidande för patienten. Likväl som vid 

tillfällen när inga klara riktlinjer fanns gällande behandling, medicinering och 

uteblivna hembesök av läkare. En annan av hörnstenarna är symtomlindring, vilket 

inte bara innebär den fysiska utan även den psykiska och existentiella 

symtomlindringen (Strang, 2012). Brulde (2003) menar att den palliativa vården bör 

i första hand lindra lidande genom farmakologisk behandling och omvårdnad. 

Sjuksköterskorna kände vid vissa tillfällen att det var befogat att ifrågasatta läkarens 

beslut gällande provtagning, behandling vilket en del läkare ignorerade. Travelbee 

belyser i sin omvårdnadsteori att det är viktigare för sjuksköterskan att förhålla sig 

till individens upplevelse av lidande och sjukdom, än till sin egen eller annan 

vårdpersonals objektiva bedömning eller diagnos (Kirkevold, 2000). I studien av 

Fromberg Gorlén, Gorlén, & Neergaard (2013) beskriver sjuksköterskorna sina 

erfarenheter av att i vissa fall kunde det nästan vara omöjligt att övertyga läkaren att 

göra hembesök. Varför dessa brister uppstår är frågor som väckts hos författarna. 

Beror det på att läkaren har tidsbrist eller kan det bero på bristande kommunikation? 

Eller kan det bero på läkarens brist på tilltro till sjuksköterskornas kunskap eller på 

att läkaren har stort förtroende för sjuksköterskornas kunskaper och därmed lägger 

över för mycket ansvar på sjuksköterskorna?  
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I resultatet visade det sig även att stödet från chefer/ledning inte alltid var optimalt. 

Sjuksköterskorna kände att de varken blev sedda eller hörda vilket leder till en 

påfrestning för sjuksköterskorna. Detta styrks av Andersson, Lindholm, Pettersson 

och Jonasson (2017) som menar att brist på stöd och uppskattning från chefer leder 

till känslor som förtvivlan, ilska, tristess och trötthet. Dessa känslor medför att 

sjuksköterskorna kunde ha benägenhet att ge upp sina ambitioner att utveckla sina 

kompetenser eller att dra sig tillbaka (Andersson, Lindholm, Pettersson, & Jonasson, 

2017). Detta kan upplevas som skrämmande och det kan behövas olika åtgärder för 

att en utvecklig ska ske. Skulle en åtgärd kunna vara att sjuksköterskorna i möte 

med chefer och ledning oftare få reflektera över sin arbetssituation? Vilket kan ge 

chefer och ledning insikt i all problematik som kan uppstå i sjuksköterskans vardag. 

Om sjuksköterskorna får önskat stöd från chefer och ledning bör det leda till att 

sjuksköterskorna känner trygghet och lättare behärskar situationer som upplevs 

problematiska.  

 

Ytterligare en hörnsten inom palliativ vård handlar om stöd till närstående (Strang, 

2012). Sjuksköterskorna ska ansvara för att lindra lidande genom att stödja patienten 

och närstående för att de ska kunna återfå en känslomässig balans (Ryde´ & Hjelm, 

2016). Resultatet visar att sjuksköterskan bör kunna arbeta tillsammans med 

patienten och dess närstående för att kunna utföra en god vård. Detta styrks av 

Dhollander, Deliens, Van Belle, De Vleminck och Pardon (2018) som belyser 

vikten av närståendes delaktighet så tidigt som möjligt. En av de viktigaste 

palliativa hörnstenarna är kommunikation och relation (Strang, 2012). Enligt 

Travelbee är det upp till sjuksköterskan att se till att vårdrelationen skapas vilket 

dock inte kan göras ensamt utan tillsammans med patient och närstående 

(Kirkevold, 2000.) I resultatet framkom vikten av tid för att kunna skapa en god 

vårdrelation och inge ett förtroende hos patient och närstående. Travelbee belyser att 

kommunikation är en ömsesidig process där tankar och känslor delas och förmedlas. 

Kommunikation är en förutsättning för att nå målet med omvårdnaden (Kirkevold, 

2000.) Gånger då samarbetet inte fungerade framkom känslan av osäkerhet hos 

sjuksköterskan. Misstankar och osäkerhet hos närstående leder ofta till ett lidande 

med känslomässiga reaktioner såsom ilska eller gråt. När ingen bra relation infinner 

sig skapas ett onödigt lidande för patienten anser författarna. Travelbee menar att 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindholm%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pettersson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonasson%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindholm%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pettersson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonasson%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29176934
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lidandet påverkar det som individen upplever som betydelsefullt i livet (Kirkevold, 

2000). Enligt Öresland, Määtää, Norberg, Jörgensen-Winther och Lutzen (2008) 

betonade sjuksköterskorna när det uppstod meningsskiljaktigheter mellan 

sjuksköterskan och patient eller med närstående är det viktigt att vara känslig för 

patientens uppfattning, trots att de visste att de var experter inom medicinska frågor 

och omvårdnad. Sjuksköterskorna menade att det krävs mod att bortse från sin 

personliga åsikt och våga lita på sin erfarenhet (Öresland, Määtää, Norberg, 

Jörgensen-Winther, & Lutzen, 2008). 

 

Litteraturstudiens resultat visar på att både kunskap, erfarenhet och kompetens är 

viktiga element för att kunna jobba med palliativ vård i hemsjukvården. Enligt 

Avik-Persson, Sandgren, Furst, Ahlström och Behm (2018) krävs kunskaper för att 

kunna identifiera såväl tidiga som sena tecken inför patientens död. En egen 

reflektion kring att patienten ofta har kontakt med olika sjuksköterskor försvårar för 

sjuksköterskorna att se förändringar i patientens beteende och mående. Författarna 

anser därmed att närstående har en betydande roll att informera om de förändringar 

som sker för att i ett tidigare skede kunna identifiera de olika faserna. Det viktigaste 

målet med omvårdnaden enligt Travelbee är att patienten får känna mening i 

tillvaron (Kirkevold, 2000). Detta bekräftar även Kastbom, Milberg och Karlsson 

(2017) som menar att trots när patientens död närmar sig bör känslan av ett 

meningsfullt liv infinna sig hos patienten. Travelbee menar att det som kännetecknar 

människan är individens förmåga och motivation till att söka efter en mening i alla 

upplevelser i livet, inklusive sjukdom, lidande och smärta. Dessa upplevelser är 

unika och personliga för individen. Upplevelserna påverkas bland annat av tidigare 

livserfarenheter och känslan av att något eller någon behöver en (Kirkevold, 2000). 

En egen reflektion är att sjuksköterskorna måste vara uppmärksamma och lyhörda 

på varje patients unika upplevelse av nuet och om de känner att livet är meningsfullt 

eller inte. Tankar som väcks är vilket bemötande som är rätt eller fel i dessa 

situationer? Ska patientens känslor accepteras eller ska sjuksköterskorna alltid 

försöka hjälpa patienten till att hitta en mening?  
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Sjuksköterskorna i studierna beskriver sina erfarenheter av palliativ vård i hemmet 

som ensamt med ett stort ansvar och eget beslutsfattande. Ibland kunde 

sjuksköterskornas kunskaper misstolkas att inte vara tillräckliga när det i själva 

verket är bristen på utrustning som var problemet. Resultatet visar att det krävs 

erfarenhet, kompetens och ett regelbundet stödjande mentorskap för att uppnå en 

god palliativ vård i hemmet. Egen reflektion är om kraven som ställs på 

sjuksköterskornas kunskaper är för stora då alla sjuksköterskor inte har 

specialistutbildning inom palliativ vård? Skulle det vara möjligt att erbjuda 

nyexaminerade sjuksköterskor individanpassad introduktion som inte är 

tidsbestämd? I resultatet framkom tydligt vikten av erfarenhet som ett nödvändigt 

verktyg för att utföra en god palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskorna i studien av 

Öresland, Määtää, Norberg, Jörgensen-Winther och Lutzen (2008) förklarar att 

kunskaper grundas i yrkeserfarenheter, vilket kan vara svårt till en början men ju 

mer erfarenhet av hemsjukvård desto lättare lär sig sjuksköterskor att hantera 

patienterna. Frågan är i hur stor grad resultatet kan överföras till den palliativa 

hemsjukvården generellt? Författarna anser att resultatet kan till viss del överföras 

till palliativ hemsjukvård, men samtidigt är det endast ett fåtal studier som 

analyserats och därför är det förstås inte en total bild av den palliativa 

hemsjukvården som presenteras. Genom att ta del av sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ vård i hemmet kan det generera till viktiga redskap för andra sjuksköterskor 

i framtiden.  

9 Slutsats 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge 

palliativ vård i hemmet. Att arbeta med palliativ vård i hemmet påverkar 

sjuksköterskorna både på ett professionellt och känslomässigt plan. Arbetet innebär 

utmaningar med mycket ensamarbete samt eget beslutsfattande men även 

tillfredsställelse. Att skapa en god relation till patienten och närstående är av stor 

betydelse för sjuksköterskorna i hemsjukvården. Sjuksköterskan behöver känna sig 

trygga i arbetet för att kunna utföra en god vård. Trygghet skapas genom kunskaper, 

erfarenheter och stöd från läkare, kollegor, chefer och ledning. Fungerar inte 
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samarbetet kan det leda till känslor av osäkerhet hos sjuksköterskorna, vilket kan 

leda till att patienterna inte får bästa möjliga vård. 

Med tanke på resultatet i studien hur sjuksköterskornas erfarenheter av palliativ vård 

i hemmet beskrevs, framkom att erfarenheter och samarbete har stor betydelse. 

Därmed handlar författarnas förlag om detta, att det ska finnas avsatt tid för 

reflektion med hela teamet, där alla kan ta del av varandras erfarenheter och 

reflektera över vad som bör förbättras eller vad som har fungerat bra. Om 

samarbetsproblem funnits bör även det komma upp vid reflektionen. Reflektionerna 

anser författarna borde vara extra viktiga för nyexaminerade sjuksköterskor utan 

erfarenheter. Framtida forskning bör studera varför samarbetet brister samt utforska 

erfarenheter från patient, närstående och andra grupper av vårdpersonal. 

Forskningen kan leda till att förbättra sjuksköterskors erfarenheter och på så vis leda 

till en bättre vård och tryggare sjuksköterskor.   
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Bilaga A Sökschema 

 

Redovisa litteratursökning- tabell/sökschema 

Databasens namn: CIHAHL 

Datum för sökningen: 2019-03-26 

(* = trunkering) 

 

 

 

 

 

 

Sökning Sökning & 

kombinationer 

Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

#1 Nurse OR 

nurse*OR (MH 

nurses) 

 448627     

#2 Palliative care OR 

(MH palliative 

care) OR palliative 

nursing OR end of 

life OR end of life 

care 

 51117     

#3 Home care OR in 

the home OR 

home 

 164184     

#4 Nurse 

perspective* OR 

nurse perception* 

OR nurse 

experience* OR 

nurses 

perspective* OR 

nurses perception* 

OR nurses 

experience* 

 23003     

#5 Sweden OR 

Norway OR 

Denmark OR 

Scandinavia 

 57511     

#6 #1 AND #2 AND 

#3 AND #4 AND 

#5 

 25     

#7 #1 AND #2 AND 

#3 AND #4 AND 

#5 

2009-2019 22     

#8 #7 Peer-reviewed 22 22 22 7 7 
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Bilaga B Sökschema 

 

Redovisa litteratursökning- tabell/sökschema 

Databasens namn: PubMed  

Datum för sökningen: 2019-03-22 

(* = trunkering) 

 

 

 

 

 

Sökning Sökning & kombinationer Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

#1 Nurse (title/abstract)OR 

nurse* (title/abstract)OR   

nurses (Mesh) 

 299079     

#2 Palliative care 

(title/abstract) OR  

palliative care (Mesh) OR 

palliative nursing 

(title/abtract) (title/abstract) 

OR end of life OR end of 

life care (title/abstract) 

 72720     

#3 Home care (title/abstract) 

OR in the home 

(title/abstract) OR home 

(title/abstract) 

 202681     

#4 Perspective* (title/abstract)   

OR   perception* 

(title/abstract)  OR 

experience* (title/abstract)  

OR   

 1404107     

#5 Sweden OR Norway OR 

Denmark OR scandinavia 

 690593     

#6 #1 AND #2 AND #3 AND 

#4 AND #5 

 56     

#7 #1 AND #2 AND #3 AND 

#4 AND #5 

2009-2019 40     

#8 Nurse perception* OR 

nurse perspective* OR 

nurse experience* OR  

Nurses perception* OR 

nurses perspective* OR 

nurses experience* 

2009-2019 2554     

#9 #7 AND #8 2009-2019 9 9 9 6 6 
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Bilaga C 

Granskningsmall: Kvalitativ metod 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt: (syfte, metod, resultat= 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,  

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för  

resultatet 

Analys 

Saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivet Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning, etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet  

(citat, kod, teori, etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av  

egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsats     

Överstämmelse med resultat  

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 45 p)                      P                      P              

P 

                

P 

    p 

Grad 1: 80%    % 

Grad 2: 70%    Grad 

Grad 3: 60%     

Titel:     

Författare:     
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Bilaga D 

Artikelmatris 

(# = artiklarna återfanns i både Cinahl och PubMed) 

 

 

Nr.  Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. 

 

# 

Karlsson, 

Margareta; 

Karlsson, 

Christina; 

Barbosa da 

Silva, 

António; 

Berggren, 

Ingela; 

Söderlund, 

Maud 

2013. 

Sweden 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

Community 

nurses' 

experiences 

of ethical 

problems in 

end-of-life 

care in the 

patient's own 

home. 

 

Syftet med 

studien 

var att få en 

djupare förståelse 

för kommun -

sjuksköterskors 

upplevelse av 

etiska problem i 

slutet av livets 

vård i patientens 

egna hem. 

En kvalitativ 

forsknings-

design. 

 

 Tio 

sjuksköterskor 

från fem olika 

samhällen i ett 

svenskt län.  

 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

 

Vid analysen 

användes ett 

hermeneutiskt 

tillvägagångss

ätt inspirerat 

av Gadamer.   

 

Två teman 

uppkom: 

 

Obehagliga 

känslor och 

brist på 

samarbete. 

84% 

 

Grad 1 

2. Carlson, 

Elisabeth; 

Bengtsson, 

Mariette. 

2014. 

Sweden. 

 

Nurse 
Education 
Today. 

The 

uniqueness 

of elderly 

care: 

Registered 

nurses' 

experience as 

preceptors 

during 

clinical 

practice in 

nursing 

homes and 

home-based 

care 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

dela med sig sina 

erfarenheter av 

hemmabaserad 

vård till 

sjuksköterskor 

under utbildning. 

En kvalitativ 

design. 

 

Trettio 

sjuksköterskor 

uppdelade i sju 

grupper. 

 

Fokusgrupp-

intervjuer. 

 

Intervjuerna 

transkriberades 

av första 

författaren 

följt av 

oberoende 

läsning av 

båda 

författarna 

Tre 

kategorier 

framkom: 

 

Förbereder 

eleverna för 

livslång vård, 

underlättar 

ett 

respektfullt 

tillvägagångs

sätt för den 

äldre 

personen och 

främjar 

kreativitet 

och 

självständigt 

arbete. 

88% 

 

Grad 1 
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som 

utgångspunkt 

för analysen.  

3. 

 

# 

Törnquist, 

Agneta; 

Andersson, 

Magdalena; 

Edberg, 

Anna-

Karin. 

2013. 

Sweden 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences.  

 In search of 

legitimacy - 

registered 

nurses' 

experience of 

providing 

palliative 

care in a 

municipal 

context. 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva sjuk-

sköterskornas 

erfarenhet av att 

tillhandahålla 

palliativt vård för 

äldre i ett 

kommunalt 

sammanhang. 

Kvalitativ 

beskrivande 

metod. 

 

Tjugo 

sjuksköterskor 

i fyra 

kommuner i 

södra Sverige. 

 

Fokusgrupps-

intervjuer.  

 

En 

konventionell 

kvalitativ 

innehålls-

analys. 

Resultatet 

visade att 

sjukskötersk

or saknade 

ordentligt 

stöd och 

förutsättning

ar för att 

utföra en god 

palliativ 

vård. På 

grund av 

bristande 

samordning 

mellan olika 

vårdgivare. 

Sjukskötersk

an fick agera 

som 

samordnare. 

87% 

 

Grad 1 

4. Jahr; 

Svendsen, 

Landmark, 

Sandra; Th, 

Bjørg; 

Ellen 

Karine 

Grov. 2017. 

Norway. 

Norwegian 

Journal of 

Clinical 

Nursing / 

Sykepleien 

Forskning. 

Dying 

patients in 

nursing 

homes: 

nurses 

provide 

"more of 

everything" 

and are "left 

to deal with 

everything 

on their 

own". 

 

Studiens syfte är 

att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenhet av 

döende patienter i 

vårdhem. 

Kvalitativ 

undersökande 

och 

beskrivande 

design. 

 

Tolv 

sjuksköterskor. 

 

Fokusgrupps-

intervjuer med 

tolv 

sjuksköterskor.  

 

Kvalitativ 

innehålls-

analys. 

Resultatet 

visade att 

komplexitete

n i 

omvårdnad, 

vård och 

behandling 

av döende 

patienter i 

vårdhem 

kräver ”mer 

av allt”, 

vilket 

innebär 

betydande 

kunskap 

såväl som 

betydande 

färdighet och 

attityder.  

91% 

 

Grad 1 

5. 

 

# 

Holmdahl, 

Solveig; 

Stefan 

Sävenstedt, 

Stefan: 

Imoni. 

RoseMarie. 

2014. 

Sweden. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

Parenteral 

nutrition in 

home-based 

palliative 

care: 

Swedish 

district 

Syftet 
med denna studie 

var att beskriva 

erfarenheterna 

från distrikts-

sköterskor i vård 

av patienter med 
hemparenteral 

nutrition i 

palliativ vård. 
 

Ett kvalitativt 

tillvägagångs-

sätt.  

 

Tolv 

distriktssjuk-

sköterskor som 

arbetade i 

primärvården. 

 

Ett tema 

framkom:  

Känslan av 

avslutande 

hopp. 

 

Med tre 

kategorier: 

Allt fokus 

ligger på 

infusionen, 

ensam utan 

84% 

 

Grad 1 
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nurses 

experiences 

 

Halv-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk 

innehållsanaly

s. 

 

stöd och 

förtroende 

för 

relationen. 

6. 

 

# 

Erichsen, 

Eva; 

Danielsson- 

Hadd, 

Elisabeth:   

Fredrichsen

, Maria.  

2010. 

Sweden. 

 

 

Nursing 

Ethics. 

A 

phenomenolo

gical study of 

nurses' 

understandin

g of honesty 

in palliative 

care. 

Den aktuella 

studien syftade till 

att beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever ärlighet i 

sitt arbete med 

patienter som får 

palliativ vård 

hemma. 

En kvalitativ 

fenomeno-

logisk metod 

användes. 

 

Sexton 

sjuksköterskor 

som arbetade 

med palliativ 

hemvård 

ingick i 

studien. 

 

Öppna 

intervjuer med 

uppföljnings-

frågor 

användes. 

 

Analysen 

bestod av fyra 

steg: 

läsning av 

transkriberade 

materialet, 

menings-

enheter valdes 

ut, menings-

enheter 

omvandlades 

och teman 

skapades. 

 

 

Tre 

kategorier 

framkom: 

innebörden 

av ärlighet, 

anledningen 

till att vara 

ärlig och 

moralisk 

konflikt vid 

hantering av 

ärlighet.  

73% 

 

Grad 2 

7. Danielsen, 

Britt Viola; 

Sand, Anne 

Marit; 

Rosland, 

Jan Henrik; 

Førland, 

Oddvar. 

2018. 

Norway.  

 

BMC 

Palliative 

Care. 

Experiences 

and 

challenges of 

home care 

nurses and 

general 

practitioners 

in home-

based 

palliative 

Syftet med 

studien var att få 

mer insikt i 

förhållanden som 

underlättar eller 

hindrar mer tid i 

hemmet för 

patienter i 

palliativt skede.   
 

Ett kvalitativt 

tillvägagångss

ätt med en 

fenomeno-

logisk 

dimension.  
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vårdpersonal, 

både 

sjuksköterskor, 

vårdassistenter 

och läkare. 

 Tre teman 

framkom: 

Betydelsen 

av en bra 

start för 

patienten och 

familjen, 

vikten av 

samarbete 

mellan hälso- 

och 

sjukvården 

och undvik 

73% 

 

Grad 2 
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