
 

 

 

 

  

Att mötas i livets slut 
Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård för 

unga vuxna inom hemsjukvården – en 

intervjustudie 

 

 

  

Magisteruppsats 

Författare: Louise Berglund & Martina Andersson 

Handledare: Kristina Schildmeijer 

Examinator: Ingrid Edvardsson 

Termin: HT19 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ02E 



 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Antalet patienter under 65 år inom hemsjukvården har ökat kraftigt 

under de senaste åren i Sverige. Inom slutenvården ser många sjuksköterskor 

svårigheter i att vårda dessa unga döende patienter, men vid litteratursökning har det 

framkommit att det föreligger en brist på forskning om hur sjuksköterskor inom 

hemsjukvården upplever detta.  

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda unga vuxna i 

livets slut inom hemsjukvården. 

Metod: Studien utformades enligt en kvalitativ forskningsmetod där en 

semistrukturerad intervjuteknik användes. Studiens deltagare bestod av legitimerade 

sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av arbete inom hemsjukvårdens 

verksamhet och som hade vårdat patienter i palliativt skede i ålderskategorin 18-45 

år inom hemsjukvården. 

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier och tretton 

underkategorier. Huvudkategorierna blev Vårdrelationens innebörd och 

förhållningssätt, Känslor av varierande karaktär samt Underlättande medel i mötet. 

Sjuksköterskorna kunde bland annat relatera mycket till sitt eget liv och upplevde att 

anhörigvård utgjorde en stor del vid vård av unga vuxna i livets slut. Att arbeta med 

vård som berör bidrog bland annat till ökat behov för bearbetning av 

sjuksköterskornas egna känslor under vårdförloppets gång. 

Slutsats: Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde att vårda unga 

vuxna i livets slut påverkades av att de kunde relatera mycket av patientens situation 

till sina egna liv. Detta gav en djupare förståelse för patienten och anhörigas 

lidande. Vid vård av unga vuxna upplevde sjuksköterskorna patienten och dess 

anhöriga mycket delaktiga i vården vilket sågs som en stor tillgång men även 

resulterade i ökat behov av anhörigvård. Det stöd som ges till de anhöriga av 

sjuksköterskorna försvinner däremot plötsligt när patienten avlidit. Detta kan leda 

till att den positiva känslan av att vårda sin anhörig förgås och det är därför av stor 

vikt med fortsatt professionellt stöd från hemsjukvården till anhöriga även efter 

patienten avlidit. Slutsats kunde även dras om att sjuksköterskors erfarenhet var en 

bidragande faktor till att tillgodose patienternas behov i livets slut. Studien visade 

slutligen på behov av reflektion i samband med och efter vårdandet av yngre 

palliativa vuxna för utökad bearbetning för sjuksköterskorna vid och efter vårdandet 

av denna patientgrupp.  
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ABSTRACT 

Background: In home health care has the number of patients under 65 years 

increased significantly in recent years in Sweden. In hospitalization many nurses see 

difficulties in caring for these young dying patients, but a literature search has 

revealed that there is a lack of research on how nurses in home health care 

experience this. 

Aim: The purpose was to illuminate nurses' experiences of caring for young adults 

at the end of their lives in home health care. 

Method: The study was designed according to a qualitative research method using a 

semi-structured interview technique. The study participants consisted of legitimate 

nurses with at least one year of experience working in the home health care and who 

had cared for patients at palliative stage in the 18-45 age group in home health care. 

Result: The content analysis resulted in three main categories and thirteen 

subcategories. The main categories were The meaning and attitude of the caregiver 

relationship, Emotions of varying nature and Facilitating means at the meeting. The 

nurses could, among other things, relate a great deal to their own lives and felt that 

caregiving for the patients relatives was a major part in the care for young adults at 

the end of their lives. Working with care that affects contributed to an increased 

need for processing the nurses' own feelings during the course of care. 

Conclusion: The study's result showed that the nurses experienced caring for young 

adults at the end of their lives was affected by being able to relate much of the 

patient's situation to their own lives. This provided to a deeper understanding of the 

patient's and the relatives suffering. When caring for young adults, the nurses 

experienced the patient and their relatives very involved in the care, which was seen 

as a great asset but also resulted in an increased need for family care. However, the 

support given to the relatives by the nurses disappears suddenly when the patient 

dies. This can lead to the positive feeling of caring for their relatives perishing and it 

is therefore of great importance with continued professional support from home 

health care to relatives even after the patient has died. It could also be concluded 

that nurses 'experience was a contributing factor in meeting patients' needs at the 

end of their lives. The study finally showed the need for reflection in connection 

with and after the care of younger palliative adults for extended treatment for the 

nurses at and after the care of this patient group. 
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TACK 

Ett stort tack till samtliga sjuksköterskor som medverkat i studien och delat med sig 

av sina upplevelser. Stor eloge till ert stora intresse och engagemang för ämnet vid 

intervjuerna, ni är fantastiska! 

Även ett mycket stort tack till vår handledare Kristina Schildmeijer vid 

Linnéuniversitetet som med sitt stora engagemang sporrat oss men även kommit 

med konstruktiv kritik under studiens gång.  
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1 INLEDNING 

Arbetet inom hemsjukvården har utvecklas mot en allt mer avancerad vård vilket 

idag innefattar vård i livets slut av både barn, vuxna och äldre. Den vård som denna 

patientgrupp är i behov av har tidigare tillgodosetts inom slutenvården och 

förutsätter omfattande kunskap i såväl medicinteknik som medicinska bedömningar 

och beslutsfattande. Unga vuxna har blivit en alltmer vanligt förekommande 

patientgrupp inom hemsjukvården och innebär stora utmaningar för sjuksköterskor 

att bemöta då det är en relativt ny och snabbt växande patientgrupp. Detta är ett 

ämne som i denna studie kommer beskrivas vidare och belysas då författarna fått 

upp intresse för ämnet. Detta då de själva upplevt det som en utmaning i deras 

profession som sjuksköterskor inom hemsjukvården att möta dessa unga vuxna, 

palliativt sjuka patienter. Distriktssköterskor har med sin specialistkompetens 

tidigare bemannat hemsjukvårdens verksamhet men i dagens hälso- och sjukvård 

råder en uttalad brist på specialistutbildade sjuksköterskor vilket medfört en 

blandning av specialist- och grundutbildade sjuksköterskor i hemsjukvården 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Denna studie kommer därför fokusera på 

sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slut inom hemsjukvården. Författarnas 

förhoppning är att studien ska kunna generera ny kunskap som kan tillämpas vid 

förbättringsarbete inom hemsjukvårdens verksamhet och bidra med en ökad 

förståelse för innebörden av dagens hemsjukvård och de utmaningar som 

verksamheten möter. 

2 BAKGRUND 

2.1 Palliativ vård 

WHO (2018) och Socialstyrelsen (2018a) beskriver palliativ vård som ett 

tillvägagångssätt som förbättrar livskvaliteten hos patienter och deras familjer som 

lever med en livshotande sjukdom. Detta genom förebyggande och lindrande av 

lidande genom att tidigt identifiera, bedöma och behandla symtom och problem som 

är både fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Palliativ vård beskrivs av WHO 

(2018) varken påskynda eller skjuta upp döden och ska erbjuda patienten att leva så 

aktivt som möjligt intill slutet och att familjen ska erbjudas stöd för det lidande som 
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orsakas av patientens sjukdom. Regeringens proposition Prioriteringar inom hälso- 

och sjukvården (1996/97:60) belyser vikten av att ge människor ett värdigt avsked 

från livet och att palliativ vård därför ska vara en av de högst prioriterade 

arbetsuppgifterna inom vården. Denna proposition ligger även till grund för den 

parlamentariska utredningen Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut 

(SOU 2001:6) som gavs ut till anledning att den palliativa vården trots den tidigare 

propositionen (1996/97:60) inte uppnådde en tillfredsställande prioriteringsgrad. 

I Sverige är det vanligast med palliativ vård vid spridd cancer, men även vid 

sjukdomar som KOL, hjärtsvikt eller ALS (Schultz, 2018). Socialstyrelsen (2013) 

betonar fyra hörnstenar inom palliativ vård; symtomlindring, kommunikation och 

relation, multiprofessionellt samarbete samt stöd till närstående. Den palliativa 

vården bör utformas kring dessa för att underlätta planering, samordning och 

ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvården i strävan mot det gemensamma målet 

som är en god palliativ vård. Den palliativa vården i Sverige kan ges inom 

slutenvården på sjukhus. Den kan även ges i hemmet, så kallat ordinärt boende, eller 

på särskilt boende med insatser från kommunen, primärvården och sjukhusen, ofta 

kombinerat med slutenvård.  

Palliativ vård består av en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas 

(Socialstyrelsen, 2013). I den tidiga palliativa fasen ligger fokus på adekvat 

behandling för att patienten ska kunna behålla ett så aktivt och normalt liv så länge 

som möjligt och behålla sin livskvalitet. Denna fas kan patienten befinna sig i flera 

år innan den sena fasen infinner sig. Den sena fasen av palliativ vård innebär vård i 

livets slutskede och varar från de sista dagarna upp till de sista månaderna i 

patientens liv. 

2.2 Vård i livets slut 

Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slut (2013) 

beskriver att vård i livets slut är palliativ vård som ges under patientens sista tid i 

livet med mål om att lindra lidande och främja livskvalitet. Vid vård i livets slut är 

målet inte längre att förlänga liv utan enbart symtomlindra (Socialstyrelsen, 2013). 

Exempel på symtom för de flesta sjukdomar i sen palliativ fas är smärta, ångest, 

illamående, förstoppning och muntorrhet. Patienterna som är i livets slut har ofta 
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flera symtom samtidigt och en tidig upptäckt, noggrann analys och behandling krävs 

därför för att så effektivt som möjligt förebygga eller lindra lidande (Socialstyrelsen 

2013). Enligt riksdagens proposition om riktlinjer kring prioriteringar inom hälso- 

och sjukvården är palliativ vård och vård i livets slut placerade i första 

prioriteringsgruppen och ska därmed prioriteras främst inom hälso- och sjukvården 

tillsammans med bland annat akut livshotande sjukdom (Regeringens proposition, 

1996/97:60). 

Anthony, George och Jose (2018) betonar att palliativ vård är stressfull, utmanande 

och kan påverka även vårdgivarens fysiska, emotionella, psykiska och sociala 

välbefinnande. För att kunna förbättra stöd, vägledning och utbildning för 

vårdgivarna av denna patientgrupp är det viktigt att ha kunskap om upplevelsen av 

detta. Ribeiro e Souza, Andrade e Lacerda och Grudka Lira (2017) har 

uppmärksammat andra svårigheter inom palliativ vård, som bland annat otillräcklig 

samordning i vårdteamet, brist på tid med tanke på hur avancerad vården ofta är 

samt flertal etiska konflikter. Turan, Mankan och Polat (2017) utforskade i sin 

studie sjuksköterskors kunskaper om palliativ vård i syfte att skapa en medvetenhet 

om den egna förmågan att möta dessa patienter. Majoriteten av de sjuksköterskor 

som deltog i studien hade inte tillhandahållit utbildning inom palliativ vård och 

uppfattades ha otillräcklig kunskap att bemöta samtliga av patienternas behov.  

Sjuksköterskor har ofta höga ambitioner att ge palliativa patienter och deras 

anhöriga vård med hög kvalitet enligt Wallerstedt och Andersheds (2007) studie. 

Deras studie har visat att detta kan leda till att sjuksköterskor blir missnöjda med 

deras prestation på grund av otillräckligt med tid, resurser, samarbete och stöd. 

Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och Berggrens (2010) studie visar att även 

sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever denna maktlöshet när den vård som 

patienten uppfattas vara i behov av är svår att tillgodose. Wallerstedt och 

Andersheds (2007) studie visar att genom kontakt med anhöriga, fungerande 

kollegialt samarbete, utökade erfarenheter och personlig tillväxt hos sjuksköterskor 

kan de känna tillfredsställelse kring den palliativa vården. Studien visar även på 

behov av uppmärksammande av villkoren för att ge palliativ vård utanför 

slutenvården som exempelvis inom hemsjukvården. 
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2.3 Hemsjukvård 

Hemsjukvårdens verksamhet omfattar medicinska insatser, rehabilitering, 

habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

eller av annan vårdpersonal med delegering enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

(SOSFS 1997:14). Verksamheten regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Socialstyrelsen (2008) 

konstaterar att det i nuläget inte finns en entydig beskrivning av hemsjukvårdens 

uppdrag i Svensk lagstiftning. Anledningen till detta uppfattas vara att 

hemsjukvårdens verksamhet varierar beroende på hur vården organiseras och om 

den styrs av kommun eller landsting. På grund av den förskjutning av vårdinnehåll 

som sker mellan primärvården och hemsjukvården finns ingen klarlagd 

ansvarsfördelning och inte heller en kartlagd vårdnivå för arbetet inom 

hemsjukvården. Vem som har rätt till hemsjukvård skiljer sig beroende på gällande 

avtal mellan kommun och landsting (Socialstyrelsen, 2008). Gemensamt för 

samtliga avtal är att patientens vårdbehov ska vara under en längre tid och att 

patienten själv inte kan ta sig till vårdcentral utan mycket stora besvär och blir 

därför berättigad hemsjukvård som leds av sjuksköterskor.  

2.4 Sjuksköterskans ansvar inom hemsjukvården 

I enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska 

sjuksköterskor oavsett verksamhet ansvara för kliniska beslut som erbjuder 

människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor ska även bidra till hjälp att hantera 

hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning samt att uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet fram till döden. I hemsjukvården ansvarar 

sjuksköterskan för att de omvårdnadsåtgärder som patienten är i behov av 

tillgodoses på ett genomförbart och säkert sätt. Delegeringar av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter förekommer ofta i hemsjukvården då detta möjliggör att det stora 

antalet omvårdnadsåtgärder utförs (Socialstyrelsen, 2008). Handledning av 

vårdpersonal är således en stor och tidskrävande uppgift för sjuksköterskan.  

Patienter inom hemsjukvården kan vara i behov av olika professioner som 

tillsammans ingår i en sammanhängande vårdkedja för att få patienternas specifika 
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vårdbehov tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2008). Ofta benämns sjuksköterskan som 

“spindeln i nätet” till följd av sin ledande och sammanhållande funktion vilket 

övriga professioner förväntar sig att sjuksköterskan ska upprätthålla (Edberg et al., 

2013). Utvecklingen mot en mer avancerad vård i hemmen leder till att vårdteam 

måste vara sammansvetsade och komplettera varandras kompetenser (Nilsson, 

2001). Hemsjukvårdens team måste kunna identifiera, analysera, se samband, lösa 

problem och vara öppna för förändring vilket belyser vikten av sjuksköterskans 

sammanhållande funktion. För att tillgodose behovet av samordning av olika 

vårdinsatser för patienter inom hemsjukvården föreslår Socialstyrelsen (2008) att en 

patientansvarig sjuksköterska med särskilt samordningsansvar införs i samtliga av 

hemsjukvårdens verksamheter. Detta då planeringsarbete och samordning av hälso-

och sjukvårdsinsatser behöver ske kontinuerligt i samråd med patienten för att en 

god och säker vård ska kunna upprätthållas. Med en patientansvarig sjuksköterska 

för en patientgrupp ges möjlighet att följa och utvärdera vården som utförs. Det 

bidrar också med ökad kontinuitet och främjar patientsäkerheten för dessa patienter 

som vårdas i ordinärt boende. 

2.5 Förutsättningar för palliativ vård i ordinärt boende 

Både internationella och svenska studier visar att många vill dö i sitt eget hem 

(Socialstyrelsen, 2013). Avgörande för detta är förutsättningar för det, så som 

sjukdomsförloppet, kvalificerad personal, närståendes inställning samt tillgången till 

fungerande stöd. Patienter som vårdas i det egna hemmet istället för inom 

slutenvården i livets slut tenderar att uppleva högre livskvalitet och det är också en 

mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård (Rafael da Silva Ribeiro et al., 2018).  

Socialstyrelsen (2008) har kartlagt en utveckling mot en mer avancerad vård i 

hemmen då allt fler svårt sjuka människor skrivs ut från slutenvården till ordinärt 

boende. Socialstyrelsen (2008) konstaterar även att vid vård i livets slut har läkare 

som är yrkesverksamma inom hemsjukvården inte alltid möjlighet att utföra de 

hembesök och åtgärder som efterfrågas. Detta kan resultera i svåra 

ställningstaganden och minskar stödet för sjuksköterskorna. Förutsättningar till vård 

i livets slut i ordinärt boende stärks däremot av de palliativa rådgivningsteamen som 

etablerats över största delarna av Sverige under de senaste årtiondena 
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(Socialstyrelsen, 2006). Teamen kan ha olika namn och deras arbetssätt varierar 

men dessa palliativt specialiserade team utgör en del av den avancerade 

hemsjukvården och utförs ofta under ledning av en läkare. Den basala vården ges 

sedan av undersköterskor under ledning av sjuksköterska. Tillgängligheten av 

mobila team inom hemsjukvården varierar mycket i Sveriges olika kommuner och 

kan bestå av allt från kontorstid till insatser dygnet runt. Nordström och Strang 

(2018) har studerat patienter och anhörigas upplevelse av att vårdas av ett 

professionellt palliativt team. Studiens resultat visar att hemsjukvård av hög kvalité 

är genomförbar med ett professionellt team som samverkar runt patienten. I studien 

beskrivs också vikten av att som patient eller anhörig ha möjlighet att komma i 

kontakt med en väl insatt sjuksköterska dygnet runt, och även få möjligheten till 

hembesök efter behov under vårdtiden. Denna känsla av trygghet var av central 

betydelse för patienternas upplevelse av vården. Munck och Sandgren (2017) 

betonar även i sin studie att patienter upplever palliativa rådgivningsteam som en 

stor trygghet till följd av deras specialistkompetens och kunskaper. Dessa kunskaper 

gäller bland annat vårdteknik och hantering av utrustning som tidigare inte 

implementerats i hemsjukvården i lika stor omfattning.  

Socialstyrelsens (2008) konstaterande av utvecklingen mot en mer avancerad vård i 

hemmen står i relation till minskningen av antalet vårdplatser som skett inom 

slutenvården. Sjuksköterskor inom hemsjukvården möter därmed oftare på allt 

yngre patienter som vårdas i ordinärt boende. Detta ställer därmed krav på att 

kompetent personal finns tillgänglig dygnet runt för att tillgodose svårt sjuka 

människors behov. Detta betonar även Munck och Sandgren (2017) vars studie visar 

på att detta ökade behov av personalresurser är svårt för arbetsgivare att tillgodose. 

2.6 Distriktssköterskans betydelse för hemsjukvården 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) föreligger det en kraftig brist på 

specialistutbildade sjuksköterskor. Cirka 70 procent av Sveriges sjuksköterskor 

bedöms vara i behov att vara specialistutbildade men idag har färre än 50 procent en 

specialistutbildning. Då många av de specialistutbildade sjuksköterskorna är över 55 

år väntas detta att minska ytterligare de närmaste åren. Ansvaret för minskningen 

faller delvis tungt på arbetsgivarna som inte alltid kräver specialistutbildade 
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sjuksköterskor inom hemsjukvården som de tidigare gjort (SSF, 2016). 

Distriktssköterska är en av dessa specialiseringar för sjuksköterskor. De är 

verksamma i både landsting, kommuner och inom privata sektorn och arbetar då 

bland annat med hemsjukvård och palliativ vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2019). En distriktssköterskas specialistkompetens innefattar fördjupade kunskaper 

inom läkemedel, behandling och prevention för att således självständigt kunna 

utföra undersökningar och behandlingar som baseras på aktuell teoretisk kunskap 

för arbetsområdet (SSF, 2019). Fler sjuksköterskor med högre kompetens resulterar 

i färre vårddagar, lägre dödlighet och lägre kostnader för samhället (Edberg et al., 

2013). När en verksamhet inkluderar sjuksköterskor med specialistkompetens 

främjas därmed en god och säker omvårdnad. 

2.7 Vård av unga vuxna 

Enligt Socialstyrelsens (2018b) kartläggning av hemsjukvården i Sverige har antalet 

patienter ökat de senaste åren och det är patientgruppen under 65 år som bidragit till 

den största delen av ökningen. I Sverige är det vanligast med palliativ vård vid 

spridd cancer (Schultz, 2018). Historiskt sett har ofta svårt cancersjuka unga vuxna 

behandlats antingen i pediatrisk eller geriatrisk onkologivård (Hughes & Stark, 

2018). Detta har medfört minskad självständighet för patienten vilket påverkat det 

emotionella välbefinnandet. Unga vuxna är därmed en patientgrupp som innebär 

utmaningar för vårdpersonalen som exempelvis när det gäller information, 

kommunikation och beslutsfattande preferenser. 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

För att beskriva innebörden av studiens syfte har författarna utgått från ett 

vårdvetenskapligt perspektiv där Arman och Rehnsfeldts omvårdnadsteori valts ut 

som teoretisk referensram för studien. Författarna till denna studie vill beskriva 

ämnet genom vårdvetenskapliga begrepp som är centrala i vald omvårdnadsteori 

och anses kunna belysa viktiga aspekter inom valt ämne. 
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3.1 Arman och Rehnsfeldts omvårdnadsteori 

Vårdarens förståelse för patientens lidande och människans livsförståelse är 

grunderna för att kunna erbjuda bästa möjliga vård enligt Arman och Rehnsfeldts 

omvårdnadsteori (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Lidandet beskriver Arman och 

Rehnsfeldt (2006) som upplevelsen av att möta något ont och ofrånkomligt i livet, 

något som människan upplever på olika plan inom sig. Arman, Dahlberg och 

Ekeberg (2015) beskriver att omvårdnadsteorin med inspiration i den nordiska 

caringtraditionen tar upp de frågor som aktualiseras när livet förändras eller hotas av 

sjukdom eller olycka ur ett patientperspektiv. Med en helhetssyn på människan och 

en öppenhet för existentiella frågor kan patientens och dess anhörigas lidande 

identifieras och lindras i vårdande möten. Det gäller att vårdaren vågar konfrontera 

sitt eget lidande för att kunna lindra patientens lidande, även om det kan väcka 

existentiell oro även hos vårdaren (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Att leva med 

lidandet dolt kan bidra till en gnagande oro och det är därför av vikt att ta fram 

lidandet i ljuset för att uppleva något bättre och mer livfullt. 

Arman och Rehnsfeldts omvårdnadsteori har ett vårdvetenskapligt sammanhang 

med en humanvetenskaplig teorikärna (Arman & Rehnsfeldt, 2006). I 

vårdvetenskapen kan intresset för lidande jämföras med medicinens intresse för 

sjukdom. Omvårdnadsteorin utgår från ett hermeneutiskt perspektiv som handlar om 

att tolka och förstå upplevelser och fenomen på ett djupare plan. Det vårdande som 

utförs av bland annat en sjuksköterska kan betraktas som hermeneutiskt om man 

som vårdare försöker förstå och förena teorier och begrepp med det dagliga 

vårdande arbetet. Exempelvis som att vid mötet med en lidande patient ha en 

vetenskaplig och klinisk förståelse för att patientens värld kan utvecklas. 

Omvårdnadsteorin sträcker sig till ett långsiktigt omhändertagande av människor 

som drabbas av katastrof vilket går att applicera på såväl patient som anhörig vid 

vård i livets slut (Arman et al., 2015). Arman och Rehnsfeldts omvårdnadsteori har 

använts som teoretisk referensram då denna överensstämmer med såväl 

problemformulering som syftet för studien. Studiens diskussion utgår sedan från 

följande vårdvetenskapliga begrepp som har relation till vald referensram: vårdande, 

lidande och medlidande. 
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3.2 Vårdande 

Begreppet vårdande kan inte reduceras till enbart medicinsk behandling, teknik och 

metoder (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Däremot kan begreppet avgränsas till 

den vårdande processen mellan vårdgivare och patient. Vårdande innebär en 

naturlig och djupt medmänsklig handling som utförs av kärlek och omtanke 

(Eriksson, 1987). Ur vårdgivarens perspektiv präglas vårdande av ansvar och 

samarbete (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Vårdandet innebär en 

grundläggande omtanke om människor, en önskan att lindra lidande, förmedla hopp 

och att se en mening med livet trots sjukdom. Att vårda är en process där 

människors resurser väcks till liv i en gemensam kamp om livet eller lindring. 

Vårdaren tar på sig ansvaret för att bevara eller återupprätta människors värdighet 

när de själva inte kan. När detta inte är möjligt att genomföra kan lidande även 

identifieras hos vårdaren som upplever oförmåga att tillgodose patientens behov 

(Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 

3.3 Lidande 

Att lida innebär att genomleva, vidkänna, uthärda, tåla och bära smärta, 

smärtsamma upplevelser och omständigheter (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 

Lidande som substantiv sätter människans upplevelse i centrum och har synonymer 

som plåga, prövning och tålande. Lidande kan förstås som den subjektiva mänskliga 

helhetsupplevelsen av att möta någonting ont som kroppslig och andlig smärta, 

sjukdom eller möte med död och förlust. Lidandet är därmed såväl en fysisk som 

emotionell, andlig och existentiell upplevelse av obehag under livets gång och slut. 

Krafter till att lindra lidande finns inom människan och vid mötet med lidande och 

död är lindring livsavgörande för oss och de människor som omger oss (Wiklund 

Gustin & Bergbom, 2017).  

3.4 Medlidande 

Begreppet medlidande kan innebära att uppleva smärta i gemenskap med någon 

annan men även den känsla som framkallas i mötet med den andres lidande 

(Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). När vi ställs inför andras smärta och sårbarhet 

väcks medlidande vilket manar oss att ta vårt ansvar som medmänniskor och 

därmed också belyser människans sårbarhet gentemot varandra. Medlidande 
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framställs som en moralisk handling och ligger på så vis till grund för vårdares 

motivation att måna om patienter trots att deras svåra sjukdom inte kan botas. 

Medlidande innebär för vårdaren att bli berörd av patientens känslor, dela dessa och 

genomföra den omsorg som går för att lindra den andres lidande. 

4 PROBLEMFORMULERING 

Antalet patienter inom hemsjukvården har ökat under de senaste åren i Sverige. Det 

är främst hemsjukvårdspatienter under 65 år som har ökat kraftigt. Sjuksköterskor 

inom hemsjukvården möter därmed allt oftare yngre patienter som vårdas i ordinärt 

boende. Hemsjukvården har i samband med detta gått mot en mer avancerad vård i 

hemmen. Många svårt sjuka vårdas nu i hemmen istället för på sjukhus varav flera 

vårdas i livets slutskede. Dessa patienter kan vara i behov av omfattande 

omvårdnadsinsatser såväl fysiskt som emotionellt. Vården kräver medicinteknisk 

utrustning som tidigare inte implementerats i hemsjukvårdens verksamhet i liknande 

omfattning och även ökade personalresurser som är svåra för arbetsgivare att 

tillgodose. Inom slutenvården ser många sjuksköterskor därför svårigheter i att 

vårda dessa unga döende patienter, men vid litteratursökning har det framkommit att 

det föreligger en brist på forskning om hur sjuksköterskor inom hemsjukvården 

upplever detta. Denna patientgrupp är en utmaning för sjuksköterskor i 

hemsjukvården att vårda då det är en relativt ny och snabbt växande patientgrupp. 

Omhändertagandet av hemsjukvårdens patienter kräver nu omfattande kunskaper 

inom palliativ vård och bemötande av svårt sjuka yngre patienter vilket belyser 

sjuksköterskans komplexa roll i organiseringen av vården. Det är därför av stor vikt 

att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda denna patientgrupp för att 

genom ökad förståelse kunna bidra till en framtida utformning av en god palliativ 

vård i ordinärt boende. 

5 SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda unga vuxna i livets slut 

inom hemsjukvården. 
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6 METOD 

6.1 Design 

Studien utformades enligt en kvalitativ forskningsmetod där en semistrukturerad 

intervjuteknik användes. En kvalitativ design avser att studera personers levda 

erfarenheter och fenomen (Henricson & Billhult, 2017). Det finns därmed ingen 

absolut sanning och inget rätt eller fel. Genom den kvalitativa metoden kan 

författarna erhålla djupare kunskap och finna nya perspektiv för hur erfarenheter 

och fenomen upplevs och formas.  

Studien genomfördes ur ett induktivt perspektiv, vilket är att arbeta från en så 

förutsättningslös grund som möjligt för att observation och bearbetning av 

sjuksköterskors upplevelser ska kunna beskrivas på ett så korrekt sätt som möjligt 

(Priebe & Landström, 2017). Eftersom båda författarna hade tidigare erfarenheter 

inom hemsjukvården gjorde de sig därför medvetna om sin förförståelse för att 

minska risken att det skulle påverka resultatet. 

6.2 Urval 

Majoriteten av hemsjukvårdens arbetsområden i den verksamhet där studien utförts 

bemannas av grundutbildade sjuksköterskor. Anledningen till detta tros vara den 

uttalade bristen på distriktssköterskor som genom sin specialistkompetens haft 

hemsjukvården som ett av flera huvudområden. Studien baseras således på både 

distriktssköterskors och grundutbildade sjuksköterskors upplevelser för att ge en 

aktuell och realistisk bild av hemsjukvårdens verksamhet i dagsläget. 

Inklusionskriterier för att delta i studien var legitimerade sjuksköterskor med minst 

ett års erfarenhet av arbete inom hemsjukvårdens verksamhet. Sjuksköterskorna 

skulle ha erfarenhet av att ha vårdat patienter i palliativt skede i ålderskategorin 18-

45 år. Exklusionskriterier var sjuksköterskor verksamma på särskilda boenden och 

palliativa enheter. Detta då förutsättningarna för vård i livets slutskede ser 

annorlunda ut i jämförelse med hemsjukvårdens verksamhet i patientens egna hem 

med avseende på resurser för att tillgodose omvårdnaden. Dessa kriterier valdes för 

att kunna besvara studiens syfte samt för att skapa ett variationsrikt intervjumaterial 
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som inte influeras allt för mycket av bristande erfarenhet och upplevd otrygghet i 

yrkesrollen som sjuksköterska i hemsjukvården. 

6.3 Genomförande 

Sjuksköterskor inom en verksamhet av hemsjukvård i ett län i södra Sverige 

tillfrågades att delta i studien efter godkännande av verksamhetschef. 

Verksamhetschefen tillfrågades om sitt godkännande och skriftligt samtycke för 

studien genom ett mail med skriftlig information (Bilaga A och B). 

Sjuksköterskorna tillfrågades om deltagande genom ett informationsbrev till dem 

via mail i veckobrevet på deras arbetsplats (Bilaga C). Det var totalt 13 

sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien som även uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna. De första tio av dessa som hade tid och 

möjlighet att bli intervjuade blev informanter. Inför intervjun lämnade samtliga 

informanter sitt skriftliga samtycke för deltagande i studien (Bilaga D). De tio 

informanterna som valdes ut till studien bestod av tre män och sju kvinnor. Samtliga 

informanter befann sig i ålderskategorin 25-48 år varav två av dem hade 

vidareutbildning med inriktning distriktssköterska. Gruppen av informanter hade 

arbetat som sjuksköterskor i 3,5-18 år varav 2-18 år inom hemsjukvårdens 

verksamhet. 

6.4 Datainsamling 

Datainsamlingen utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Innebörden av en 

semistrukturerad intervju är att en intervjuguide med ett flertal frågor och 

tillhörande stödord används (Danielson, 2017a). Frågorna behöver inte tas i någon 

specifik ordningsföljd då det kan förstöra den naturliga interaktionen med 

informanten (Patel & Davidsson, 2019). I enlighet med kriterierna för en 

semistrukturerad intervju skrevs en intervjuguide med förbestämda intervjufrågor 

som användes vid samtliga intervjuer (Bilaga E). Utifrån dessa frågors svar ställdes 

eventuella följdfrågor i enlighet med intervjuguidens stödord för att möjliggöra 

utforskning av den enskilda personens upplevelse. Intervjuguidens öppna 

frågeställningar förväntades ge utrymme för informantens egna uttryck och 

reflektioner i enlighet med studiens syfte. 



 

13(39) 

 

För att säkerställa att upplägget för de planerade intervjuerna var väl fungerande och 

möjliggjorde en tillräcklig datainsamling för att besvara studiens syfte genomfördes 

en pilotintervju (Danielson, 2017a). Under pilotintervjun testades även teknisk 

utrustning, rollen som intervjuare och att planerad tid var hållbar. Provintervjun 

skedde med en informant där bifogad intervjuguide användes för att därefter vid 

behov kunna korrigeras. Den genomförda provintervjun bekräftade att frågorna var 

relevanta för att informanten skulle kunna berätta om sin upplevelse och naturligt 

komma in på områden som besvarade studiens syfte. Genomförd provintervju 

användes sedan inte i studiens resultat eftersom författarna ansåg sig ställt för 

många följdfrågor. Detta gjorde att informantens berättelse ibland avbröts, vilket 

författarna därför tog i beaktande i kommande intervjuer. 

Författarna turades om att intervjua under datainsamlingens gång. För att säkra en 

nivå av överförbarhet genomfördes intervjun av ena författaren utifrån studiens 

framtagna intervjuguide. Under tiden deltog den andra med uppgift hjälpa till med 

att ställa följdfrågor för att få ett naturligt flöde i intervjuerna. Intervjumaterialet 

spelades in via röstmemon på en mobiltelefon för att sedan transkriberas. 

Röstmemon var inte ansluten till internet. Intervjuerna skedde på avskild plats som 

informanten valt för att denne skulle kunna känna sig så bekväm som möjligt vilket 

medförde att sex av dessa intervjuades under arbetstid och fyra utanför arbetstid 

efter eget val. Inspelningstiden för intervjuerna varierade mellan cirka 14 till 37 

minuter. 

6.5 Dataanalys 

För att analysera studiens undersökta fenomen, som är sjuksköterskans upplevelse 

av att vårda unga vuxna i livets slut inom hemsjukvården, gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). I innehållsanalysen 

läste båda författarna det transkriberade materialet i sin helhet tre gånger var för sig, 

vilket ger författarna en bättre förståelse av helheten i det transkriberade materialet 

än om det enbart skulle läsas en gång. I nästa steg av analysen markerade båda 

författarna enskilt ut meningsenheter som svarade till studiens syfte ur det 

transkriberade materialet. Detta gjordes var för sig när författarna läste materialet i 

sin helhet för tredje gången. Meningsenheter är ett utdrag på ett flertal ord eller 
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meningar ur texten som svarar till studiens syfte. Författarna gick sedan igenom 

framtagna meningsenheter tillsammans för att försäkra sig om att syftet verkligen 

besvarades i alla meningsenheter. Meningsenheterna skrevs in i en tabell för att 

underlätta genomförandet av den fortsatta innehållsanalysen, exempel ur tabellen 

visas i Tabell 1. Efter detta kondenserade författarna meningsenheterna, vilket 

innebär att korta ner meningsenheter utan att förlora det väsentliga innehållet. De 

kondenserade meningsenheterna gjordes sedan till kodord som är ett eller enstaka 

ord som beskriver vad meningsenheternas centrala budskap är. Som sista steg i 

analysen delade författarna in koderna i kategorier och underkategorier efter vilka 

som hade likheter med varandra. Kategorierna är det centrala budskapet i studier, 

som i detta fall innefattas av intervjuer. Kodord utgör den textnära informationen 

och därmed den manifesta delen i analysen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Ja och det har 

nog att göra 

med att man blir 

så berörd av den 

unga patienten 

som asså ska dö 

och att det är så 

onaturligt 

Man blir så 

berörd av den 

unga patienten 

som ska dö och 

att det är så 

onaturligt 

Berörd av för 

tidig bortgång 

Svårt att 

acceptera 

Känslor av 

varierande 

karaktär 

Beroende på 

patient så lite 

hur man, jag 

tycker oftast de 

är lite mer 

vetgiriga 

Oftast är de 

yngre vuxna 

mer vetgiriga 

Kunskapssökande Delaktighet Vårdrelationens 

innebörd och 

förhållningssätt 

För då när man 

får patienter i 

den här 

kategorin nästa 

gång så kan man 

ju lära sig från 

förra gången 

När man får 

patienter i den 

här kategorin 

nästa gång kan 

man lära sig 

från förra 

gången 

Yrkeserfarenhet 

underlättar 

Erfarenhet Underlättande 

medel i mötet 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Inför studien genomfördes en etisk egengranskning (Bilaga F). Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) redogör för att 

studier ska granskas av en etisk kommitté om de riskerar att påverka informanter 

psykiskt eller fysiskt. Författarna bedömde utifrån genomförd egengranskning att 
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risk för detta inte förelåg men då det eventuellt i ett senare skede kunde bli aktuellt 

med vetenskaplig publicering skickades studien för vidare granskning av den lokala 

etiska kommittén. Etikkommittén Sydost såg inga etiska hinder till genomförandet 

men gav ett par förbättringsförslag av informationsbreven för förtydligande av 

studien vilket åtgärdades innan studien påbörjades. 

De forskningsetiska övervägandena i studien har i övrigt sin grund i tre 

grundläggande etiska principer: autonomiprincipen, göra-gott-principen och 

rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att människor har rätt till att styra sitt 

eget liv och fatta beslut (Kjellström, 2017). Inför intervjuerna lämnades 

informationsbrev ut och skriftligt samtycke inhämtades från samtliga informanter 

(Bilaga C och D). Detta gjordes för att säkerställa att nödvändig information 

inhämtats av samtliga informanter för att de självständigt skulle kunna fatta beslut 

om deltagande i studien och informanternas autonomi därmed bevarades (Sandman 

& Kjellström, 2018). Göra-gott-principen innebär att inte åstadkomma studiens 

deltagare skada, utan att istället främja möjligheten till att undersökning av studiens 

syfte leder till fördelar (Sandman & Kjellström, 2018). Innan datainsamlingen för 

studien inleddes genomfördes därför en analys av nytta och risker för projektet. 

Enligt analys påvisades inte risk för fysisk skada för deltagarna men vid bristande 

hantering av insamlat material kunde konfidentialiteten riskeras (Kjellström, 2017). 

Intervjumaterialet kodades därför för att minska risken för utomstående att 

identifiera studiens deltagare. Detta stämmer även överens med rättviseprincipen 

som handlar om hur fördelningen mellan för- och nackdelar ska ske för att undvika 

sårbarhet för deltagarna i studien (Kjellström, 2017). Intervjuerna spelades in via 

röstmemon på en lösenordskyddad mobiltelefon där röstmemon inte var anslutet till 

internet. Efter transkribering sparades intervjuerna sedan under studiens gång på ett 

USB-minne som förvarades inlåst för att säkerställa att obehöriga inte skulle få 

tillgång till den insamlade datan. Vid studiens avslut förstördes inspelade intervjuer 

för att skydda konfidentialiteten ytterligare. Informanterna informerades om att det 

bortsett från författarna bara var handledaren och examinatorn som kunde få tillgång 

till den avidentifierade datan. 
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7 RESULTAT 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplever vård i livets slut av unga vuxna i 

hemsjukvården på olika sätt men med liknande komponenter som förenklar och 

försvårar vårdprocessen med dess innebörd. Sjuksköterskorna nämnde även flera 

faktorer som var specifika i vårdrelationen med denna patientgrupp inom 

hemsjukvården. Med detta som grund resulterade innehållsanalysen i tre kategorier 

med tretton underkategorier (Tabell 2). 

Tabell 2. Underkategorier och kategorier. 

Underkategorier Kategorier 

Personcentrerad vård  

Delaktighet Vårdrelationens innebörd och 

Kommunikation förhållningssätt 

Unga anhöriga  

Anhörigvård  

Positiv inställning  

Inkräktar på livet  

Svårt att acceptera Känslor av varierande karaktär 

Relaterar till sig själv  

Vård som berör  

Erfarenhet  

Stödjande insatser Underlättande medel i mötet 

Resurser  

7.1 Vårdrelationens innebörd och förhållningssätt 

Sjuksköterskorna beskrev vårdrelationens innebörd och förhållningssätt med dess 

tillhörande faktorer som var specifikt för vårdandet av unga vuxna som vårdades i 

livets slut inom hemsjukvården. Detta resulterade i underkategorierna: 

Personcentrerad vård, Delaktighet, Kommunikation, Unga anhöriga och 

Anhörigvård. 

7.1.1 Personcentrerad vård 

Att vårda den yngre palliativa patienten i sin hemmiljö innebär för många av 

sjuksköterskorna en unik inblick i patientens tillvaro. Flera såg detta som en tillgång 

men det utgör också en utmaning som kräver lyhördhet för patientens personliga 

sfär för att anpassa sig som den gäst man är i patientens hem. Strävan fanns efter att 

anpassa såväl bemötande som praktiska faktorer efter patientens situation för att 

åstadkomma en personcentrerad vård som svarar till patientens behov. För att 
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möjliggöra utförande ur ett personcentrerat förhållningssätt upplevde 

sjuksköterskorna att det ibland krävdes att arbetsuppgifter utfördes på ett annorlunda 

sätt eller att vården inte organiserades inom de sedvanliga rutinerna som fanns. 

“… där tror jag det handlar om hur vi får anpassa oss till att de ska få så stor frihet 

som möjligt, om de vill gå på hockey så kanske det inte är livsviktigt att ge Klexanet 

klockan tio på kvällen varje gång. Alltså såna där grejer, man får vara mycket mer 

flexibel.” 

Informant 6. 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetet också behöver anpassas efter patientens 

bearbetningsprocess och acceptans av den kroniska sjukdomens närvaro. Att erhålla 

ett besked om att vården övergår till en palliativ inriktning för att sedan få dagliga 

besök av hemsjukvårdens aktörer upplevdes av sjuksköterskorna som en 

omskakande process för patienten. 

7.1.2 Delaktighet 

Den yngre patienten som vårdas inom hemsjukvården uppfattas enligt 

sjuksköterskorna ha en tydlig bild av vilken vård de förväntar sig och kräver utefter 

den aktuella situationen inom hälso- och sjukvården. Det fanns en större tendens till 

eget initiativ i utformningen och planeringen av vården men också ett stort krav på 

delaktighet i vården från patientens sida. De uppfattas också som en mer 

kunskapssökande ålderskategori gentemot äldre patienter och använder olika källor 

för att själva sätta sig in i olika delar av vården, diagnoser och 

läkemedelsbehandlingar. De yngre patienterna inom hemsjukvården upplevdes 

alltså vara tydligare med att kommunicera sina krav och förväntningar till 

sjuksköterskorna vilket kunde anknytas till att dessa unga patienter ofta hade väldigt 

högt medvetande ända in till livets slut. 

“Enligt min, vad jag har upplevt då, alltså piggare närmare döden än vad de gamla 

är. Och då blir det ju, a men det blir ju ett annat sätt då. För då är de ju hela tiden 

med liksom.” 

Informant 8. 
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Denna delaktighet bidrog till en tydlig kommunikation som gav en tydlig bild av 

patientens förväntningar, mål och önskningar. Det upplevdes däremot enligt vissa av 

sjuksköterskorna som att det ökade kraven på deras prestation i arbetet. 

7.1.3 Kommunikation 

Flertalet av sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen mellan vårdgivare och 

patient är individuell men påverkas av flera olika faktorer. Grundläggande för en 

givande kommunikation angavs vara beroende av hur väl etablerad vårdrelationen 

är. Sjuksköterskorna beskrev att de ofta avsätter tid till att bygga upp en trygg 

vårdrelation med patienten då denna är avgörande för att identifiera vilka faktorer 

som är viktiga för den unika individen. I mötet med patienten upplevdes det vara av 

stor vikt att kunna dela med sig av sig själv och vara närvarande men fortfarande 

kommunicera professionalitet och trygghet. I vårdrelationen med yngre palliativa 

patienter kunde existentiella frågor genomsyra ett vårdförlopp. Dessa situationer 

upplevdes som svåra för sjuksköterskorna att hantera då det kunde innebära en 

utforskning av sin egen osäkerhet eller sina egna frågor. Det beskrevs ibland som 

komplext att hitta balans mellan sin professionella yrkesroll och medmänskliga sida. 

Att som människa ha uppnått en hög ålder och levt ett långt liv kan enligt studiens 

sjuksköterskor innebära att samtal kring döden ibland kan ske på ett mer naturligt 

sätt. För en yngre patient upplevdes döden svårare att bearbeta vilket också kan 

utgöra ett hinder i samtal som berör livets slut. Dessa samtal upplevdes ibland som 

otäcka att bemöta då de förknippas med mycket starka känslor hos såväl patienten 

som hos vårdgivaren som vårdar. Vissa av sjuksköterskorna upplevde däremot att 

dessa samtal blev lättare desto mer erfarenhet de fått av att möta denna relativt nya 

patientgrupp inom hemsjukvården.  

“… det kanske känns mer naturligt med den äldre, både att prata asså död. 

Jag vet inte men på ett sätt så stämmer ju inte det heller tänker jag för ibland 

så har ju den yngre patienten lättare för att prata om döden och det här än 

dom äldre som har en annan kultur. Eller en annan, vad ska man säga. Dom 

är uppfostrade på ett annat sätt.” 
Informant 10. 

En del sjuksköterskor angav däremot som motsats att den yngre patienten i vissa fall 

kan ha lättare att kommunicera starka känslor, rädslor eller existentiella frågor till 
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följd av en generationsskillnad kopplad till kultur och uppfostran som påverkar 

kommunikationen. 

7.1.4 Unga anhöriga 

I en situation med en ung vuxen palliativ patient kunde ibland anhöriga utgöras av 

små barn eller föräldrar som inte är särskilt gamla som får uppleva att se sin 

närstående i livets slut. Studiens sjuksköterskor beskrev att de själva kan beröras 

emotionellt av yngre anhöriga då detta upplevdes som en onaturlig och orättvis 

upplevelse för de anhöriga att genomgå. Detta resulterar att vårdförloppet kan bli ett 

psykiskt påfrestande och energikrävande arbete. En situation med en yngre palliativ 

patient som medicintekniskt eller omvårdnadsmässigt inte avviker anmärkningsvärt 

från den äldre patientens behov kan ändå upplevas som mer komplext och 

emotionellt belastande. Flertalet sjuksköterskor upplevde en stor osäkerhet gällande 

att bemöta unga anhöriga, speciellt barn, eftersom detta inte är ett ämne som berörs 

märkbart i given grundutbildning. De belyste tydligt vikten av den flexibilitet som 

krävs inom hemsjukvården betonat till dessa unga anhöriga. 

7.1.5 Anhörigvård 

När sjuksköterskorna ombads beskriva upplevelsen av att vårda unga vuxna i 

palliativt skede inom hemsjukvården beskrev samtliga av dem att en omfattande del 

av arbetet utgörs av att bemöta anhöriga. Kontakten med anhöriga upplevdes som en 

ibland mycket emotionell och betungande faktor i vårdförloppet.  

”Har hen barn som skall springa runt? Finns det föräldrar som skall… jaa det blir 

så… jaa dom bitarna runt om tror jag är den tyngsta biten. Inte att vårda just 

patienten. Utan det är att vårda allting som är runt omkring.” 

Informant 4. 

En del av sjuksköterskorna upplevde att anhörigvården utgjorde den största 

svårigheten med att vårda yngre vuxna i palliativt skede då det även för 

sjuksköterskorna innebar en direkt kontakt med den omfattande sorgeprocess som 

anhöriga går igenom. Sjuksköterskorna beskriver också att i en situation med en 

yngre patient som vårdas palliativt intar anhöriga en mer omfattande och aktiv roll i 

vården. Som sjuksköterska läggs då ett tydligare fokus på de närståendes roll och 
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hur vården uppfattas av de som står patienten närmast. Flera upplevde att anhöriga 

ställer högra krav i situationer med yngre palliativa patienter. Dessa kan utgöras av 

högre krav på delaktighet i vården och beslut som fattas runt patienten, en tydligare 

bild av hur vården ska struktureras praktiskt i hemmet eller förväntningar på hur 

vården kommer att utföras. I mötet med anhöriga kan komplexa frågeställningar och 

konversationer uppstå som påverkas av anhörigas bearbetningsprocess av sorg men 

även av sjukvårdens förmåga att bemöta och hantera situationen. Anhöriga upplevs 

ibland kunna ge uttryck för ilska att sjukvården i det palliativa skedet i livets slut 

inte gör något och har gett upp, men sjuksköterskorna såg detta som en del i deras 

sorg och bearbetningsprocess kopplat till acceptans. 

Ett stort fokus läggs av studiens sjuksköterskor på att skapa en trygg relation till 

anhöriga. Detta för att tillgodose såväl anhörigas som patientens unika behov i 

situationen men också för att skapa ett vårdande klimat och öppna upp för samtal. 

Under vårdförloppet upplevs denna relation som vital men flera av sjuksköterskorna 

beskrev att relationen kommer till ett abrupt avslut när patienten avlider och 

hemsjukvården inte längre har en vårdrelation knuten till familjen. 

“… man bygger upp en relation och man lär känna dom anhöriga, och dom 

anhöriga får ju någonstans en trygghet att det finns någon där som dom kan prata 

med och ventilera, och sen dör din närstående. Och då bara försvinner vi.” 

Informant 5. 

Mycket av det stöd som anhöriga tidigare i vårdprocessen har försetts med 

försvinner, något som sjuksköterskorna upplevde som påfrestande för de närstående.  

7.2 Känslor av varierande karaktär 

Kategorin känslor med varierande karaktär omfattade både känslor som 

sjuksköterskan kände men även känslor som upplevdes från patienter och anhöriga i 

det vårdande mötet. Detta resulterade i underkategorierna: Positiv inställning, 

Inkräktar på livet, Svårt att acceptera, Relaterar till sig själv samt Vård som berör. 
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7.2.1 Positiv inställning 

Sjuksköterskorna upplevde en stor tacksamhet från patienterna och även dess 

anhöriga att kunna få vårdas sista tiden i hemmet, även om faktumet av att behöva 

vård i hemmet inte önskades då det berodde på sjukdom. Det upplevdes av 

sjuksköterskorna mycket givande att få vara en del av denna sista tid i patientens liv 

och göra den så bra som möjligt. Vissa ansåg det dessutom enklare att vårda denna 

patientgrupp jämfört med den äldre patienten eftersom behovet av vård var så stort 

och tydligt när hemsjukvården väl blev inkopplad. 

7.2.2 Inkräktar på livet 

Sjuksköterskorna upplevde sig däremot som inkräktare i patienternas liv vid vård av 

unga vuxna. Flertalet sjuksköterskor beskrev det som att vara i vägen, speciellt när 

allt sjukvårdsmaterial som behövs vid vård i livets slut skulle in i hemmet och ta 

plats. Detta gjorde att sjuksköterskorna i vissa fall försökte vara väldigt diskreta och 

inte märkas så mycket när de kom för att göra punktinsatser hos patienten då viljan 

fanns att patienterna skulle kunna leva på sina liv så normalt som möjligt. Detta 

upplevdes däremot svårt då sjuksköterskorna blev som en daglig påminnelse för 

patienterna om att så inte alls var fallet och fokus hamnade tillbaka på det sjuka. 

7.2.3 Svårt att acceptera 

Alla sjuksköterskor upplevde det orättvist att så unga människor ska behöva vara så 

sjuka. För dessa yngre vuxna blir deras sjukdom ett avbrott mitt i livet, vilket alla 

upplevde berörde dem på ett mer personligt plan. Det var inte bara svårt för 

sjuksköterskorna att acceptera situationen de befann sig i, utan detta gav även 

patienterna uttryck för i form av frustration och ilska över att livet redan skulle ta 

slut. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att hantera dessa känslor, både från 

patienterna och sig själva. Detta samtidigt som de skulle vara professionella i sin 

roll och inte visa dessa känslor för patienten.  

”Det är inte naturligt att en 20-åring eller en 40-åring dör. Och då vill man på 

något vis göra allt man kan för att lindra för den anhöriga och för den döende. Så 

jag tror att man faktiskt anstränger sig på ett annat sätt.” 

Informant 5. 



 

22(39) 

 

Som resultat på att dessa unga patienter berörde sjuksköterskorna mycket så 

ansträngde sig på ett helt annat sätt för att verkligen försöka lindra lidandet för 

patienten och dess anhöriga. 

7.2.4 Relaterar till sig själv 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte att unga, palliativa patienter berörde dem mer 

emotionellt på grund av att de relaterade deras sammanhang till deras eget liv. 

”Det blir väldigt lätt att du drar paralleller till ditt eget liv. Det kunde varit jag, det 

kunde varit min man, det kunde varit mina barn.” 

Informant 5. 

Flera upplevde att det var specifikt hemmiljön som gjorde det extra svårt att 

distansera sig eftersom de då befann sig mitt i patientens vardag. Patienterna hade 

ibland liknande möbler, vissa hade barn i samma åldrar och sjuksköterskorna var 

själva i samma åldersspann som dessa yngre vuxna som nu var i livets slut. 

7.2.5 Vård som berör 

De flesta av sjuksköterskorna beskrev att de upplevde det tungt att vårda dessa 

yngre och att det var vård som berörde dem på olika sätt. Många upplevde att det 

krävdes mer emotionell bearbetning efter arbetsdagen vid denna vård. Detta troddes 

bero på att det bland annat var en extra stor sorg kring dessa patienter. Med utökad 

erfarenhet upplevde vissa sjuksköterskor det däremot bli lättare att bearbeta 

vårdandet och tog då inte med dessa tankar hem på samma sätt efterhand. Andra 

hade istället förlikat sig med att det krävdes mer bearbetning av denna patientgrupp 

för att kunna ge så god vård som möjligt. 

Det var tydligt att vård av denna patientgrupp berörde alla sjuksköterskor på olika 

sätt vilket vissa uttryckte var på grund av att hemmiljön gav sjuksköterskorna en 

tydligare bild av patienten som människa i det livssammanhang denne befinner sig i. 

Samtliga sjuksköterskor beskrev också att det blev en större situation när en ung 

vuxen skulle komma hem för att vårdas palliativt jämfört med den äldre. Alla 

sjuksköterskor tyckte det var speciellt, annorlunda och stort. Detta skapade en 

nervös, stressad stämning i arbetsgrupperna. Det upplevdes utmanande att verkligen 

räcka till för patienten även om det upplevdes att alla yrkeskategorier runt omkring 
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gjorde sitt yttersta i dessa situationer. Sjuksköterskorna uttryckte att det var en 

patientgrupp som prioriterades väldigt högt och att det ofta prioriteras mer insatser 

hos dem än hos de äldre. Trots detta troddes vården ändå inte skilja sig så mycket i 

vilken hjälp patienterna fick utan bara att det tog mer energi att vårda den yngre 

patientgruppen palliativt i hemmet. 

7.3 Underlättande medel i mötet 

Sjuksköterskorna betonade flertalet medel som verkade underlättande i mötet med 

unga vuxna som befinner sig i livets slut inom hemsjukvården. Det nämndes även 

faktorer som försvårade mötet om en brist förelåg. Detta resulterade i 

underkategorierna Erfarenhet, Stödjande insatser samt Resurser. 

7.3.1 Erfarenhet 

Flera av sjuksköterskorna som deltog i studien upplevde att de inte hade tillräcklig 

kompetens för att bemöta eller hantera de yngre patienterna som vårdas i livets slut 

inom hemsjukvården. Detta berodde till stor del på bristande erfarenhet av arbetet 

med denna patientgrupp men flera betonade också vikten av egen livserfarenhet. 

Livserfarenheten utgjorde en viktig faktor för bemötande av såväl patienter som 

anhöriga som befinner sig i svåra livssituationer. Förmågan att kommunicera och 

utstråla trygghet upplevs av sjuksköterskorna också ha en tydlig koppling till egna 

levda erfarenheter.  

Vissa av sjuksköterskorna i studien hade arbetat mer kontinuerligt med yngre 

patienter och palliativ vård under större delen av deras yrkesliv. Dessa beskrev 

arbetet som glädjefyllt och betonade att erfarenhet i arbetet gav en ökad känsla av 

trygghet i rollen som sjuksköterska. Det upplevdes också avgörande för ett önskvärt 

arbetsresultat för såväl sjuksköterska som patient och anhörig. 

“Det är ju min, till 90 procent har jag ju liksom jobbat med det här där jag jobbar 

just nu. Så att jag känner mig väldigt väldigt trygg med det och vet nog kanske, det 

har man ju fått höra från patienter med, att jag vet hur jag ska säga, hur jag ska 

förhålla mig.” 

Informant 3. 
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Bristande erfarenhet av att hantera patienter och anhöriga i en yngre ålderskategori 

utgjorde därmed en viktig faktor för upplevelsen av vårdandet. Flera av 

sjuksköterskorna upplevde inte att grundutbildningen till sjuksköterska gav 

väsentlig kunskap inom ämnet. Det beskrevs också kunna gå lång tid mellan 

vårdtillfällen där patienten var yngre än 45 år vilket skapade en osäkerhet gällande 

den egna kompetensen. Det uppfattades också som svårt att få handledning eller 

utbildning vilket fick sjuksköterskorna att känna sig utlämnade i situationer där de 

behövde ta ett omfattande ansvar för yngre patienters palliativa vård. De önskade 

därför utökad introduktion och handledning vid introducerandet av denna 

patientgrupp inom hemsjukvården. 

7.3.2 Stödjande insatser 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att det fanns stödjande insatser som 

underlättade mötet med dessa unga patienter men uttryckte även en brist på flertalet 

önskvärda insatser. Flera av sjuksköterskorna beskrev att de inte erhöll en önskvärd 

introduktion till arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården. Detta gav en känsla av 

utsatthet i många situationer, däribland vid palliativ vård av yngre vuxna. Detta då 

arbetet i hemsjukvården många gånger utförs enskilt och avgörande beslut kan 

behöva fattas enskilt av tjänstgörande sjuksköterska. Många önskade därför en extra 

resurs i form av en kollega att diskutera med eller till att kunna göra en andra 

bedömning. 

Flera av sjuksköterskorna hade erfarenhet av att arbeta tillsammans med det 

palliativa rådgivningsteamet. Detta samarbete upplevdes som mycket givande då 

teamets medlemmar beskrevs ha en omfattande erfarenhet och yrkesskicklighet som 

de på ett tydligt sätt kunde förmedla till hemsjukvårdens sjuksköterskor. Detta 

skapade en trygghet för sjuksköterskorna som också upplevde att den frekventa 

kommunikationen mellan rådgivningsteamet och hemsjukvården som sker i arbetet 

bidrog till en säker och givande vård för såväl patient som anhörig. Att ha 

rådgivningsteamet som tillgång upplevdes som en viktig stödjande insats.  

Då flera sjuksköterskor upplevde arbetet med att vårda yngre vuxna i palliativt 

skede som psykiskt belastande och tungt önskade de också stöd och bearbetning 

efter att vårdrelationen avslutats. Detta föreslogs kunna bestå av psykolog, kurator 
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eller handledning av erfaren kollega. Även önskan om en samtalsgrupp internt inom 

verksamheten framfördes, som ett sätt att få ventilera frågor eller händelser med 

kollegor som också arbetar inom hemsjukvården. 

7.3.3 Resurser 

Sjuksköterskorna upplevde att det finns resurser som främjar en god palliativ vård 

till unga vuxna i ordinärt boende men att det också föreligger en brist på flera av 

dessa förutsättande resurser. De betonade att det bör finnas mer avsatt tid, mer 

utbildad baspersonal och högre kontinuitet hos den personal patienten möter för att 

arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Flera av sjuksköterskorna betonade att 

arbetet med den yngre palliativa patienten kräver mer tid av ansvarig sjuksköterska 

än den äldre patienten gör. Denna tid fick avsättas från det övriga arbetet vilket 

gjorde att sjuksköterskorna ibland kände att det resterande arbetet blev lidande och 

flera insatser fick flyttas fram eller prioriteras bort. Vissa av sjuksköterskorna 

upplevde att de till följd av brist på resurser fick arbeta mycket ensamma och därför 

ibland tvingas göra individuella bedömningar där de egentligen önskat att en kollega 

utgjort en andra åsikt. 

“Allting låg ju på mig. Jag skulle ju se alla tecken och allt och a. Det var otroligt 

tungt.” 

Informant 1. 

Sjuksköterskorna upplevde att om goda möjligheter till planering finns, blir 

vårdförloppet bättre och relationen till patienten främjas. Det bidrar också till en 

minskad känsla av oro för den övriga verksamheten och ger tid till utvärdering och 

reflektion, något som annars ofta sätts åt sidan eller hoppas över då det inte finns 

tid. 

8 DISKUSSION 

Diskussionen består av en inledande metoddiskussion där studiens tillvägagångssätt 

diskuteras för att sedan avslutas med en resultatdiskussion där studiens resultat 

diskuteras i relation till övrig forskning inom ämnet. 
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8.1 Metoddiskussion 

Metoden kommer att diskuteras i förhållande till begreppen trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet.  

8.1.1 Trovärdighet 

Trovärdighet innebär giltighet och avser i vilken utsträckning studiens fenomen har 

blivit studerat (Henricson, 2017). I denna studie användes en kvalitativ design med 

en induktiv ansats som utfördes i form av semistrukturerade intervjuer. Studiens 

syfte var att undersöka upplevelser och enligt Patel och Davidsson (2019) lämpar 

sig då kvalitativa intervjuer eftersom denna metod främjar det induktiva arbetssättet 

inom forskning och på så sätt att studiens syfte kunde besvaras. Det var tio 

informanter som intervjuades med förhoppningen att med det valda antalet kunna 

undersöka studiens syfte på en mer djupgående nivå. Polit och Beck (2017) påtalar 

att urvalet i kvalitativa studier ofta är tio personer eller mindre då det annars finns 

en risk att innebörden i fenomenet kan bli otydligt och svårtolkat. Relaterat till detta 

bedöms tio intervjuer varit ett väl valt antal kopplat till resultatets trovärdighet. 

Dataanalysen av de transkriberade intervjuerna genomfördes av båda författarna för 

att försäkra att innebörden inte gick förlorad under analysens gång. Risken att 

innebörden går förlorad genom analysen ökar enligt Graneheim och Lundman 

(2004) om meningsenheterna blir för korta, vilket författarna därför hade i 

beaktande genom analysprocessen. Dataanalysen kvalitetssäkrades under 

genomförandet genom att handledaren gav återkoppling till resultatet vilket 

Graneheim och Lundman (2004) menar stärker resultatets trovärdighet. 

Dataanalysen resulterade i tre kategorier med tillhörande underkategorier som 

presenteras med ett antal numrerade citat. Danielson (2017b) menar att numrerade 

citat visar på att de är representativa för gruppen informanter och styrker 

kategoriernas trovärdighet. 

8.1.2 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär möjlighet till att kunna reproducera studien och därför om och 

hur författarnas förförståelse kan påverkat resultatet (Henricson, 2017). Eftersom 

studien genomfördes ur ett induktivt perspektiv gjorde författarna sig medvetna om 

sin förförståelse inför datainsamlingen för att minska risken för att denna skulle 
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påverka resultatet. Henricson (2017) menar att förförståelsens påverkan begränsas 

om den diskuteras och skrivs ihop med skrivpartnern ner inför analysen. På så vis 

skapas en medvetenhet om förförståelsen som lättare kan beaktas. Författarna 

diskuterade därmed det faktum att båda hade tidigare erfarenhet inom 

hemsjukvården och båda hade vårdat yngre patienter i livets slut i ordinärt boende. 

För båda författarna hade det gått över ett år sedan senaste tillfälle och ingen hade 

någon omfattande erfarenhet av det sedan tidigare, utan enbart mött dessa unga, 

palliativt sjuka patienter enstaka tillfällen. Dahlberg (2014) betonar att det är som 

svårast att hantera djupt lagrade erfarenheter, men detta ansåg sig författarna därmed 

inte besitta. För att förstå det sammanhang studien är utförd i krävs en viss 

förförståelse av författarna för att kunna genomföra dataanalysen (Graneheim & 

Lundman, 2004; Dahlberg, 2014), vilket författarna ansåg sig ha. För att minimera 

eventuell risk att författarna enbart använde sig av sin förförståelse för att förstå 

sammanhanget inhämtades även ny kunskap i vetenskapliga skrifter och 

facklitteratur på internet. Författarna anser att de genom en diskussion och 

medvetenhet om deras förförståelse under studiens gång hindrat den från att ha 

påverkat men enligt Graneheim och Lundman (2004) går det däremot inte helt att 

utesluta att förförståelsen kan ha påverkat dataanalysen och resultatet. Genom att 

författarna diskuterat och beskrivit föreliggande förförståelse och hur denna kan ha 

påverkat studien stärks däremot studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 

2004; Henricson, 2017). 

8.1.3 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att utifrån trovärdighet och pålitlighet bedöma om resultatet 

kan överföras till andra kontexter och situationer (Henricson, 2017). En faktor som 

författarna tidigt under planeringen av studien diskuterade angående 

överförbarheten var det faktum att både grundutbildade sjuksköterskor samt 

distriktssköterskor intervjuades för att besvara studiens syfte. I den verksamhet där 

studien utförts överensstämmer det faktum att två av tio sjuksköterskor hade 

vidareutbildning och representerar därmed området väl. Polit och Beck (2017) 

menar att överförbarhet av resultat från en kvalitativ studie inte kan bestämmas av 

författarna utan att det är läsaren som själv måste avgöra i vilken kontext och 

situation studiens resultat är tillämpbart. Möjlighet finns att fördelningen av 
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grundutbildade och specialiserade sjuksköterskor kan se olika ut beroende på var i 

Sverige hemsjukvården befinner sig, vilket därmed bör tas i beaktande vid 

implementering till andra verksamheter i Sverige. Överförbarheten kan även 

påverkas av att sjukvårdssystemen skiljer sig åt i olika länder och kontexten därför 

inte alltid är densamma vid jämförelse av hemsjukvård i andra länder (EU, 2019). 

Danielson (2017b) betonar att resultat från en kvalitativ studie inte helt kan 

generaliseras, men däremot vara väl överförbar till liknande kontexter och 

situationer. Detta bör därför tas i beaktande vid läsarens bedömning av 

överförbarhet till verksamheter av hemsjukvård i andra länder. Att författarna 

noggrant beskrivit sitt metodförfarande och de omständigheter i den kontext där 

studien är utförd ökar däremot möjligheten för läsaren att bedöma denna 

överförbarhet till andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). 

8.2 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom att sjuksköterskor inom hemsjukvården upplevde 

vårdandet av yngre vuxna i palliativt skede som en omfattande utmaning. Vården 

påverkas till stor del av att sjuksköterskorna ofta kan känna igen sig i de yngre 

patienternas livssituation och dra paralleller till sitt eget liv. I Arman och 

Rehnsfeldts omvårdnadsteori som valts som teoretisk referensram för studien 

beskrivs allvarlig sjukdom som ett skede där människans unika behov framkommer 

med lidande i fokus (Arman et al., 2015). Genom ett holistiskt synsätt kan 

innebörden av den unika människans lidande identifieras och därigenom även 

lindras. Genom att sjuksköterskorna i studien kan relatera till den yngre patienten 

kan de därmed få en djupare förståelse för det lidande som patienten och anhöriga 

upplever och på så sätt lindra detta. Även begreppet medlidande beskrivs i samband 

med studiens teoretiska referensram eftersom det uppstår när vårdgivaren blir berörd 

av patientens känslor (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Genom att 

sjuksköterskorna i studien kunde relatera mer till den yngre patientens livssituation 

kan de även upplevt ett omfattande medlidande för patienten som således 

genomsyrat studiens resultat. 

Det beskrevs av sjuksköterskorna föreligga en anspänning i arbetsgruppen inför och 

vid vård av yngre patienter i palliativt skede. De upplevde ibland en nervositet inför 
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mötet med den yngre patienten som de annars inte brukar uppleva. Wiklund Gustin 

och Bergbom (2017) definierar begreppet vårdande som vårdgivarens ansvar att 

återupprätta patientens värdighet när patienten själv saknar förmåga att göra detta. 

Det beskrivs också att lidande kan uppstå hos vårdaren själv om inte en värdig 

livssituation kan skapas runt patienten. Möjlighet finns att detta kan ha varit 

anledningen till nervositeten hos sjuksköterskorna i studien, att deras förmåga eller 

förutsättningar att vårda palliativt sjuka unga vuxna i hemsjukvården inte skulle 

vara tillräcklig. Reids (2013) studie styrker detta då även den visar att 

sjuksköterskor upplevde ångest, besvikelse och frustration när deras prestation inte 

motsvarade deras förväntningar på sig själva eller den vård som de önskade ge 

patienten. 

Flera av sjuksköterskorna i studien upplevde att de tidigare inte hade haft någon 

erfarenhet av att hantera denna patientgrupp av yngre vuxna i livets slut inom 

hemsjukvården. Detta har sin grund i att dessa yngre patienter inte förekommer lika 

ofta som den äldre och sjuksköterskorna uppgav att de därmed kan behöva prioritera 

mer tid, planering och tankekraft till dessa patienter. Munck och Sandgrens (2017) 

studie belyser vikten av att sjuksköterskor är väl förberedda samt har 

tillfredsställande utbildning och erfarenhet vilket därmed styrker studiens resultat. 

Även Reid (2013) betonar att när sjuksköterskors prestation inte motsvarar deras 

förväntningar kan det bero på att det saknas förutsättningar som tid och resurser 

inom vården, men också att den enskilda sjuksköterskan upplever sig ha bristande 

kompetens inom ämnet. Detta stämmer överens med studiens resultat som visade att 

sjuksköterskorna upplevde att yrkeserfarenheten bidrog till ett omfattande redskap 

vid vårdandet av den relativt ovanliga patientgrupp som undersökts i denna studie 

men även kunskap om den egna prestationen, reaktionen och hanteringen av svåra 

situationer.  

Vissa av sjuksköterskorna önskade handledning vid omhändertagandet och 

bemötandet av dessa patienter när de först introducerades för dem inom 

hemsjukvården. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs 

det att sjuksköterskeprofessionen behöver vara i ständig utveckling till följd av den 

ständiga organisationsutveckling som sker inom hälso- och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Det innebär att det därför är nödvändigt att säkerställa 
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att sjuksköterskor har det yrkeskunnande och den kompetens som krävs för att 

kunna bemöta patientens behov. Detta bekräftar därmed sjuksköterskornas upplevda 

behov om handledning vid introducerandet av patientgruppen unga palliativt sjuka 

patienter. Edberg et al. (2013) beskriver att ökade krav på specialistutbildade 

sjuksköterskors kompetens står i relation till att dagens hälso-och sjukvård blir allt 

mer komplex. Detta ska inte ses som en isolerad företeelse i Sverige, utan är del av 

hälsopolitiska förändringar som initierats av världshälsoorganisationen och 

europeiska unionen. Relaterat till detta skulle behovet om handledning därmed 

kunna appliceras på såväl grundutbildad som specialistutbildad sjuksköterska. 

I studiens resultat är det framträdande att flera av sjuksköterskorna upplevde att 

yngre patienter som vårdas palliativt prioriteras framför andra patientkategorier och 

arbetsuppgifter. Detta är i enlighet med Regeringens proposition Prioriteringar inom 

hälso- och sjukvården (1996/97:60) som betonar att palliativ vård ska vara en av de 

högst prioriterade arbetsuppgifterna inom vården. Studiens sjuksköterskor upplever 

trots detta att samtliga patienter inom hemsjukvården erhåller vård på lika villkor 

och anpassat utefter patientens unika behov. Dessa behov upplever sjuksköterskorna 

är mer uttalat hos den yngre patienten då den ofta är mer delaktig i sin vård. Den 

yngre palliativa patienten har oftare en mer aktiv roll genom hela sin vårdprocess i 

jämförelse med den äldre som upplevs låta hemsjukvårdens sjuksköterskor sköta en 

större del av vårdens utformning och planering. Sahlberg-Blom, Ternestedt och 

Johansson (2000) beskriver att en patients förutsättningar för att kunna vara delaktig 

i sin vård beror på faktorer såsom patientens sociala nätverk, tillgång och kännedom 

till olika typer av vård och vårdaktörer samt kulturella faktorer. Dessa 

förutsättningar kan därmed vara anledningen till att den yngre patienten är mer 

delaktig i sin vård. Även vårdrelationen har i studiens resultat belysts som en vital 

del vid vårdandet av denna patientgrupp. Detta bekräftas av Stajduhar et al. (2011) 

som menar att en väl fungerande vårdrelation kan ha en avgörande betydelse för en 

döende människa och dennes närståendes möjlighet till delaktighet.  

Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga utgjorde en central roll i arbetet med yngre 

palliativt sjuka patienter inom hemsjukvården och kunde därmed vara en stor roll i 

arbetet med att tillgodose patientens behov. Carlsson (2014) skriver att anhörigas 

delaktighet i vården är en betydande förutsättning för palliativ vård inom 
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hemsjukvården. Detta i grund att de anhörigas inblick i situationen är unik och de 

har därför möjlighet att stötta patienten på ett sätt som inte vården kan erbjuda. 

Totman, Pistrang, Smith, Hennessey och Martin (2015) beskriver att många 

anhöriga upplever delaktighet i vården av sin närstående som ett sätt att återgälda 

den kärlek och omtanke som tidigare getts av den nu döende närstående till dem. 

Det kan också uppfattas som en skyldighet att återgälda denna kärlek.  

I studiens resultat framgick det att sjuksköterskorna upplevde att anhörigvården 

utgör en stor del av arbetet med dessa unga patienter som är palliativt sjuka. 

Carlsson (2014) beskriver att anhörigas delaktighet i den palliativa vården kan leda 

till att de själva kan vara i behov av stöd. Enligt Totman et al. (2015) känner många 

anhöriga ett omfattande ansvar att skapa rätt omständigheter runt patienten och 

många börjar i samband med vården även reflektera över sitt eget liv och död. Att 

den anhöriga belastas, upplever omfattande stress och psykisk påfrestning kan 

därmed avspegla på vården som ges till patienten (Totman et al., 2015). Det är 

därför viktigt att vården har detta familjefokuserade förhållningssätt och ger stöd åt 

den anhöriga som studiens resultat beskriver. Sjuksköterskorna upplever däremot att 

det stöd som ges till de anhöriga försvinner plötsligt efter att patienten avlidit vilket 

gör att anhöriga lämnas utan det trygga stöd till bearbetning de haft under senaste 

tiden från hemsjukvården. Totman et al. (2015) skriver att ett otillräckligt 

professionellt stöd för den anhöriga kan intensifiera känslor av ansvar, isolering och 

belastning. Dessa känslor kan för den anhöriga bli så intensiva att den positiva och 

meningsfulla upplevelsen av att vara delaktig i en anhörigs vård kan förgås. Detta 

betonar vikten av ett aktivt professionellt stöd från hemsjukvården. Gunnarsson och 

Öhlén (2006) skriver att det finns ett behov av stöd till närstående som inte enbart 

syftar till att hjälpa dem genomgå vårdprocessen, utan också hjälper dem hantera 

sina fortsatta liv vilket motiverar ett stöd för anhöriga även efter det att 

vårdrelationen avslutats. 

Slutligen önskade flera av studiens sjuksköterskor möjligheter till diskussion och 

bearbetning i samband med och efter att ha vårdat unga vuxna patienter med 

palliativ diagnos. De upplevde att detta saknades inom hemsjukvårdens verksamhet 

idag. Kaup, Höög och Carlsson (2016) skriver att sjuksköterskor upplever en ökad 

stress i arbete med palliativa patienter och att de därför behöver använda sig av olika 
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copingstrategier i sitt dagliga arbete. Utefter vad studiens sjuksköterskor beskrivit 

skulle ett forum för diskussion kunna vara ett exempel på en sådan möjlighet till 

copingstrategi för sjuksköterskor inom hemsjukvården som vårdar unga vuxna i 

livets slut. 

9 SLUTSATS 

Den ökade förekomsten av yngre patienter inom hemsjukvården som vårdas i livets 

slut har resulterat i att hemsjukvården vårdar patienter med allt mer avancerade 

vårdbehov i ordinärt boende. I denna kvalitativa intervjustudies resultat framkom 

det att sjuksköterskor kunde relatera mycket till sitt eget liv vid vårdandet av dessa 

unga vuxna. Efter jämförelse mot tidigare forskning kunde då slutsats dras att 

sjuksköterskorna därför hade förutsättningar till djupare förståelse för patientens och 

anhörigas lidande vilket främjar möjligheten att lindra detta lidande. Slutsats kunde 

även dras om att erfarenhet är ytterligare en bidragande faktor för att kunna 

tillgodose dessa patienters behov. Detta relaterat till att sjuksköterskorna upplevde 

att yrkeserfarenheten bidrog till bland annat kunskap om den egna prestationen, 

reaktionen och hanteringen av svåra situationer.  

Vid vård av unga vuxna upplevde sjuksköterskorna i studien patienten och dess 

anhöriga mycket delaktiga i vården vilket sågs som en stor tillgång men även 

resulterade i ökat behov av anhörigvård. Även tidigare studier visar på vikten av 

anhörigas delaktighet i den palliativa vården men även av det stöd det kräver. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde däremot att det stöd som ges till de anhöriga 

försvinner plötsligt efter att patienten avlidit. Detta abrupta avslut kan framkalla 

känslor hos den anhöriga som kan leda till att den positiva och meningsfulla 

upplevelsen av att vara delaktig i en anhörigs vård kan förgås. Det är därför av stor 

vikt med ett fortsatt professionellt stöd från hemsjukvården till anhöriga även efter 

patienten avlidit. 

Studien visade slutligen att sjuksköterskor inom hemsjukvården önskar utökad 

möjlighet för reflektion vid vårdandet av dessa yngre vuxna i livets slut, men även 

efter avslutat vårduppdrag. Detta eftersom vårdandet av denna patientgrupp även 

berörde sjuksköterskorna personligen. I enlighet med tidigare forskning skulle ett 
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sådant forum för reflektion kunna vara en copingstrategi och därmed ligga till grund 

för utökad bearbetning för sjuksköterskorna vid och efter vårdandet av denna 

patientgrupp.  

10 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Författarnas förhoppning är att med dessa slutsatser kunna ytterligare belysa det 

faktum om att behov föreligger av introduktion vid introducerandet inom vården av 

unga palliativt sjuka patienter, så som sjuksköterskorna i studien efterlyser. Vid 

implementering av detta skulle på så vis både grundutbildade och specialistutbildade 

sjuksköterskor ges bättre förutsättningar till evidensbaserad och säker palliativ vård. 

I studien framkom det även att stödet som ges från sjuksköterskorna till patientens 

anhöriga under vårdtiden avslutas plötsligt efter att patienten avlidit. Författarna 

föreslår därmed vidare utforskning kring detta för att kunna utforma ett fortsatt 

adekvat stöd till bearbetning för anhöriga. 

Eftersom det idag inte finns något vidare forum för reflektion vid och efter 

vårdandet av denna svåra, relativt nya patientgrupp inom hemsjukvården föreslår 

författarna till denna studie även vidare utforskning av hur ett adekvat samtalsstöd 

för sjuksköterskor inom hemsjukvårdens verksamheter skulle kunna utformas och 

implementeras. Utvecklandet av ett adekvat samtalsstöd skulle i enlighet med denna 

studies resultat även kunna bidra till att belysa behovet av ständig 

verksamhetsutveckling och därmed föra vården framåt. 
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Bilaga A 

Till dig som är verksamhetschef för sjuksköterskeorganisationen inom kommunen 

Information och förfrågan om att be sjuksköterskor inom hemsjukvården delta i 

intervjustudien: Att mötas i livets slutskede - Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård 

för unga vuxna inom hemsjukvården – en intervjustudie 

Avancerad vård blir allt mer vanligt förekommande inom hemsjukvården och innefattar ofta 

vård i livets slut. Unga vuxna har blivit en alltmer vanligt förekommande patientgrupp inom 

hemsjukvården och innebär stora utmaningar för sjuksköterskor att bemöta då det är en 

relativt ny och snabbt växande patientgrupp där. Inom slutenvården ser många sjuksköterskor 

svårigheter i att vårda dessa unga patienter som befinner sig i livets slutskede, men vid 

litteratursökning inför denna studie har det framkommit att det finns en brist på forskning om 

hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever detta. Vi som verksamma sjuksköterskor 

inom kommunen vill därför genomföra en intervjustudie för att se närmare på sjuksköterskans 

erfarenhet av att vårda denna patientgrupp. Syftet med studien är därför att belysa 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda unga vuxna i livets slut inom hemsjukvården. 

Vi skulle vilja fråga alla sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården i kommunen om 

deltagande i denna studie varav vi söker cirka 10 medverkande. Tillfrågande tänker vi 

förslagsvis kan ske genom utskick av bifogat infobrev till dem via veckobrevet. Deltagarna vi 

söker för studien ska ha minst ett års erfarenhet som sjuksköterska inom hemsjukvård och 

någon gång vårdat en patient på 18-45 år i livets slut i dess egna hem. Intervjuerna kommer 

spelas in och planeras genomföras deras arbetsplats eller annan avskilt plats av deras val och 

beräknas ta 30-60 minuter. Detta planeras ske under arbetstid om informanterna så önskar. 

Deltagandet ses kunna genom en ökad förståelse av ämnet efter att ha tagit del av studiens 

resultat kunna bidra till utformningen av en god palliativ vård.  

Materialet från intervjuerna behandlas med konfidentialitet och förvaras på inlåst USB-minne 

efter inspelningarna så att obehöriga inte ska kunna ta del av det. Alla deltagare avidentifieras 

för att säkra upprätthållandet av konfidentialiteten. Bortsett från författarna är det handledaren 

och examinatorn som kan få tillgång till den avidentifierade datan. Återkoppling av resultat 

från studien kommer ske till samtliga deltagande i form av en uppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet. Det är helt frivilligt att medverka i studien och de kan när som helst 

avbryta sin medverkan utan vidare motivering.  

Vi heter Louise och Martina och går på Linnéuniversitetet och läser till 

specialistsjuksköterskor med inriktning distriktssköterska. Vi gör denna intervjustudie till vår 

magisteruppsats i utbildningen och skulle vilja intervjua sjuksköterskor i kommunen för 

denna studie och söker därmed ert godkännande för detta. Tack på förhand. Ni når oss enligt 

nedanstående uppgifter. 

Studerande: Namn: Louise Berglund         Handledare: Namn: Kristina Schildmeijer 

Epost: xxx          Epost: xxx 

Telefon: xxx          Telefon: xxx 

Namn: Martina Andersson 

Epost: xxx 

Telefon: xxx    Växjö 2019-09-03 
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Samtyckesformulär    Bilaga B 

 

Jag har tagit del av information om studien Att mötas i livets slutskede - 

Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård för unga vuxna inom 

hemsjukvården – en intervjustudie, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och ger medgivande till att sjuksköterskorna verksamma inom 

kommunen tillfrågas om deltagande i studien. Jag har även fått information om 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

utan att ange orsak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av verksamhetschef 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande, ort, datum 
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Till dig som är sjuksköterska inom hemsjukvården Bilaga C 
 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudien: Att mötas i livets slutskede - 

Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård för unga vuxna inom hemsjukvården - en 

intervjustudie 

 
Avancerad vård blir allt mer vanligt förekommande inom hemsjukvården och innefattar ofta vård i 

livets slut. Unga vuxna har blivit en alltmer vanligt förekommande patientgrupp inom hemsjukvården 

och innebär stora utmaningar för sjuksköterskor att bemöta då det är en relativt ny och snabbt växande 

patientgrupp där. Inom slutenvården ser många sjuksköterskor svårigheter i att vårda dessa unga 

patienter som befinner sig i livets slutskede, men vid litteratursökning inför denna studie har det 

framkommit att det finns en brist på forskning om hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever 

detta. Vi som också är verksamma sjuksköterskor i kommunen vill därför genomföra en intervjustudie 

för att se närmare på sjuksköterskans erfarenhet av att vårda denna patientgrupp. Syftet med studien är 

därför att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda unga vuxna i livets slut inom hemsjukvården. 

 

Alla sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården i gällande kommun tillfrågas om 

deltagande i denna studie varav vi söker cirka 10 medverkande. Studien har godkänts av 

verksamhetschefen. Kriterier för deltagande i studien är att du ska ha minst ett års erfarenhet 

som sjuksköterska inom hemsjukvård och någon gång vårdat en patient på 18-45 år i livets 

slut i dess egna hem. De sjuksköterskor som uppfyller dessa kriterier och anmäler sitt intresse 

först kommer intervjuas. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och genomföras på din arbetsplats eller annan avskilt plats 

som du själv väljer och beräknas ta 30-60 minuter. Detta planeras ske under arbetstid om du 

så önskar. Deltagandet ses kunna genom en ökad förståelse av ämnet efter att ha tagit del av 

studiens resultat kunna bidra till utformningen av en god palliativ vård. Detta planeras ske 

under arbetstid om du så önskar. Återkoppling av resultat från studien kommer ske till 

samtliga deltagande i form av en uppsats på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Det är helt 

frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan vidare 

motivering.  

 

Vi heter Louise och Martina och går på Linnéuniversitetet och läser till 

specialistsjuksköterskor med inriktning distriktssköterska. Vi gör denna intervjustudie som 

vår magisteruppsats i utbildningen och skulle vilja att du som är intresserad av att delta i vår 

studie kontaktar någon av oss nedanstående ansvariga för ytterligare upplysningar. 

 
Studerande: Namn: Louise Berglund         Handledare: Namn: Kristina Schildmeijer 

Epost: xxx                 Epost: xxx 

Telefon: xxx          Telefon: xxx 

 

Namn: Martina Andersson 

Epost: xxx 

Telefon: xxx    Växjö 2019-09-03 
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Samtyckesformulär    Bilaga D 
 

Jag har tagit del av information om studien Att mötas i livets slutskede - 

Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård för unga vuxna inom 

hemsjukvården – en intervjustudie, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och samtyckt till deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande, ort, datum 
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Intervjuguide    Bilaga E 

 

 Ålder: 

 År som examinerad sjuksköterska: 

 Vidareutbildning: 

 År som sjuksköterska inom hemsjukvården: 

 

 Kan du berätta hur du upplever det är att vårda yngre vuxna (18-45 år) inom 

hemsjukvården som är i livets slutskede? 

 Kan du berätta om vad som skiljer att vårda denna patientgrupp mot andra 

patientgrupper? 

 Har du tidigare praktiserat eller arbetat inom slutenvården? Kan du i så fall berätta om 

du upplever någon skillnad av att vårda denna patientgrupp i hemsjukvården jämfört 

med slutenvården? 

 Kan du berätta hur du upplever att dessa patienter tar emot vården? 

 Kan du berätta om någon situation du varit med om som var extra utmanande strategi- 

eller resursmässigt kopplat till denna patientgrupp? 

 Hur upplever du kommunikation och relation med denna patientgrupp? 

 Hur upplever du det multiprofessionella samarbetet kring denna patientgrupp? 

 Hur upplever du stödjande insatser till närstående vid vård av denna patientgrupp? 

 Hur upplever du stödjande insatser till dig som sjuksköterska i komplexa situationer i 

vård av denna ålderskategori? 

 

Stödord: 

Svårigheter 

Skillnader 

Beskriva 

Menar 

Exempel 

Situation 

Tillägga 

Bra 

Dåligt 
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Etisk egengranskning   Bilaga F 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller 
som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 
led i studien)? 

  x 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

 x  

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 
etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut 
om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga 
krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 
som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg 
etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

x   

 


