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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Åttio procent av de 90 000 människor som dör i Sverige skulle 

kunna vara i behov av palliativ vård. I en studie gjord av Socialstyrelsen 2006 

visade sig att allt fler människor väljer att vårdas i sitt hem vid livets 

slutskede vilket kommer ställa högre krav på dagens hemsjukvård. Syfte: 

Syftet med studien var att ta del av sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i palliativ sjukdomsfas i hemsjukvården. Metod: En systematisk 

litteraturstudie med 12 kvalitetsgranskade kvalitativa artiklar. Analysen 

utfördes enligt induktiv ansats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Hur 

sjuksköterskor upplevde den palliativa vården visades genom de två 

huvudkategorierna. Hur de upplevde sin yrkesroll och hur de fann det som 

utmanande att vårda palliativa patienter. Slutsats: Sjuksköterskan har en 

betydande och utmanande roll i den palliativa vården eftersom att 

hjälpbehovet är stort är det lätt att sjuksköterskan engagerar sig för djupt och 

därmed löper en risk för utbrändhet.  

 

 

Nyckelord: Home nursing professional, Palliative care, Nurse attitudes, 

Home care personell, Home care services 
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1 Inledning 

Förr eller senare kommer vi alla dö beroende på sjukdom eller ålderdom. Varje år dör cirka 90 

000 människor i Sverige, där åttio procent skulle kunna ha nytta av palliativ vård (Svenska 

palliativ registret, 2010). Palliativ vård är något man som sjuksköterska dagligen möter inom 

både hemsjukvård och slutenvård. Palliativ hemsjukvård är ett aktuellt ämne och allt fler 

människor önskar vård i sitt hem vid livets slutskede (Socialstyrelsen, 2006). Då vi snart är 

färdiga sjuksköterskor och börjar arbeta inom vården kommer vi att möta dessa patienter som 

är i behov av palliativ vård. Vi vill därför ta del av sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

palliativa patienter och ta del av deras erfarenheter in i vårt kommande yrke som 

sjuksköterskor.  

 

2 Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen (2006) väljer allt fler människor att vårdas i sitt hem vid livets 

slutskede. Vård i livets slutskede är den palliativa vården som ges för att lindra lidandet och 

främja livskvaliteten (Socialstyrelsen, 2012). Åttio procent av de 90 000 människor som dör i 

Sverige skulle kunna vara i behov av palliativ vård vilket ställer högre krav på dagens 

hemsjukvård (Svenska palliativ registret, 2010). Nationella rådet för palliativ vård (2010) 

uppmärksammar hur den palliativa vården i Sverige är ojämnt fördelad både vad gäller 

kompetens och geografi. För patienter i livets slutskede är vårdens organisation inte det som 

är väsentligt utan patientens behov av symtomlindring, kontinuitet och stöd är det som är 

viktigt. Trots detta vet vi idag att bristfällig ansvarsfördelning och samarbete mellan och inom 

olika organisationer kan hindra en god palliativ vård. Socialstyrelsen (2012) rekommenderar 

att all personal inom hälso- och sjukvård bör få utbildning och handledning inom palliativ 

vård för att kunna ge en god palliativ vård. 

 

År 2012 kom det första vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige. Det är ett gemensamt 

program för all palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller bostadsort, 

och oavsett om vården bedrivs via kommun, landsting eller privat vårdgivare. Det palliativa 

vårdprogrammet skall vara meningsfullt för alla professioner och vårdformer där svårt sjuka 

och döende människor vistas. Vårdprogrammet skall vara ett stöd i den vardagliga vården för 

all personal som arbetar med människor i behov av palliativ vård. Vårdprogrammet ska 

tillsammans med Svenska palliativregistret skapa förutsättningar för en god palliativ vård 

(Nationella palliativa vårdprogrammet, 2012).  
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2.1 Palliativ vård 

Palliativ vård är all vård som inte är i botande syfte, alltså inte enbart vård i livets slutskede 

(Glimelius, 2005). Ordet palliativ har sitt ursprung från latinets pallium som betyder mantel. 

Ordet mantel symboliserar lindrande åtgärder, precis vad den palliativa vården handlar om, att 

lindra då det inte längre går att bota. Syftet med den palliativa vården är att ge en ökad 

livskvalitet för människor i livets slutskede.  

 

Enligt WHO:s definition av palliativ vård från 2002 så är målet att ge högsta möjliga 

livskvalitet till både patienten och dennes närstående (Beck-Friis & Strang, 2005). Den 

palliativa vården ska förebygga och lindra patientens lidande genom en tidig upptäckt och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykiska och existentiella problem (Nationella rådet 

för palliativ vård, 2010).  

 

Den palliativa vården utgörs av fyra hörnstenar som är basen för en god palliativ vård; 

teamarbete, symtomlindring, kontinuitet och stöd. Teamarbetet skall inge trygghet till 

patienten och erbjuda vård dygnet runt. Den palliativa vården skall lindra patienten fysiska 

och psykiska symtom samt stödja existentiella och sociala problem. Det finns också behov av 

kontinuitet med vårdpersonal som patienten känner igen och har en fungerande 

kommunikation med, så att mötet blir respektfullt och bibehåller patientens och dennes 

anhörigas värdighet och integritet. Den palliativa vården skall ge stöd till anhöriga både under 

sjukdomstiden och i sorgearbetet efter patientens död (Nationella rådet för palliativ vård, 

2010). 

 

Socialstyrelsen (2012) definierar brytpunkten till palliativ vård i livets slutskede som när det 

huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande. 

Beck-Friis och Strang (2005) beskriver att den palliativa vården skiljer på tidig respektive sen 

palliativ fas. Den tidiga fasen kan pågå från månader till år då sjukdomen är obotlig, men 

behandling är fortfarande möjligt. Behandlingen är inte botande utan lindrar lidandet och 

förlänger livet. I den tidiga palliativa fasen är målet både livsförlängning och högsta möjliga 

livskvalitet. I den sena fasen av palliativ vård är behandlingen avbruten och målet är varken 

att förlänga eller förkorta livet utan att ge förutsättningar för livskvalitet trots svår sjukdom. 

Vid övergången från tidig palliativ fas till sen palliativ fas genomförs ett brytpunktssamtal 

mellan ansvarig läkare och patienten där man diskuterar övergången till palliativ vård i livets 

slutskede. Den fortsatta vården skall utgå ifrån patientens tillstånd, behov och önskemål.  
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2.2 Hemsjukvård 

Hemsjukvården är den vård som bedrivs i hemmet med eller utan anhörigas medverkan. 

Hemsjukvården i Sverige innebär att man har ett professionellt stöd antingen ifrån 

Primärvårdsansluten hemsjukvård (PAH), lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) eller 

sjukhusansluten hemsjukvård (SAH) (Beck-Friis & Österberg, 2005). 

 

Socialstyrelsens definition av hemsjukvård avser en hälso- och sjukvård i hemmet. 

Hemsjukvården omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad som 

utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Den palliativa vården ställer höga krav på hemsjukvården som måste kunna erbjuda vård 

dygnet runt för att kunna tillgodose människors behov vid livets slutskede. Den vårdinsats 

som ges måste vara professionell för att kunna möta de svåra situationer och behov som 

uppstår vid dödsfall i hemmet (Beck-Friis & Österberg, 2005). 

 

2.3 Sjuksköterskans roll i den palliativa hemsjukvården 

Det kan som sjuksköterska vara svårt att vårda en palliativ patient då patienten är i behov av 

både symtomlindring och psykosocialt stöd (Nationella rådet för palliativ vård, 2010).  

Friedrichsen (2005) tar upp sjuksköterskans roll och bredden i den palliativa omvårdnaden. 

En viktig del är självklart inriktningen på symtomlindring men i den palliativa vården märks 

också andra viktiga områden, såsom vikten av att kunna skapa förtroendefyllda relationer med 

balans, där relationen varken blir för ytlig eller för känslosam. Sjuksköterskan har också en 

stödjande funktion både mot patienten och dennes anhöriga. Det är viktigt att se det friska 

som fortfarande finns hos den sjuke och ge honom/henne stöd och eventuella verktyg för att 

kunna förverkliga drömmar och önskningar. Kommunikationen är viktig och bred, allt från 

det rent fysiska, psykiska och sociala till de rent existentiella frågorna. Ytterligare en roll för 

sjuksköterskan i den palliativa vården är den koordinerande, där sjuksköterskan oftast gör den 

första bedömningen och utifrån den avgör vilka insatser och från vem de behövs. Hjort (2010) 

beskriver behovet av en medvetenhet hos sjuksköterskan om processerna vid livets slut men 

också ett professionellt förhållningssätt. Ett förhållningssätt där omvårdnad och omsorg 

baseras på ett intresse, engagemang, kunskap och erfarenheter. Friedrichsen (2005) belyser 

riskerna med att sjuksköterskan lätt engagerar sig för djupt eftersom hjälpbehovet är stort och 

sjuksköterskan kan då löpa en risk att bli utbränd.  
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2.4 Teoretisk Referensram 

Att sjuksköterskorna skapar en förtroendefull relation till patienter är avgörande för en 

optimal palliativ vård (Mok & Chiu, 2004). Därför valde vi begreppet vårdrelation som en 

utgångspunkt i vår teoretiska referensram. 

En god vård till patienter är helt beroende av att det finns någon form av mellanmänsklig 

relation mellan patient och vårdare (i fortsättningen benämnd sjuksköterska). Utmärkande för 

vårdrelationen är ett professionellt engagemang, där sjuksköterskan inte kan förvänta sig att få 

något tillbaka för egen del. Detta betyder dock inte att sjuksköterskan aldrig får något tillbaka. 

I en vårdande relation möts två subjekt och det sker ett ömsesidigt utbyte, sjuksköterskan får 

något tillbaka om patienten vill ge det, men sjuksköterskan kan aldrig kräva det. En god 

vårdrelation kan hindras av olika faktorer; sjuksköterskans upplevelse av tidsbrist är ett sådant 

hinder. Osäkerhet hos sjuksköterskan, samt rädsla att bli för involverad i patienten är andra 

hinder för att utveckla en god vårdrelation (Dahlberg, Segesten, Nyström & Suserud, 2003).  

 

Aron Antonovsky (1923-1994) var intresserad av vad som orsakar att vissa människor kan 

upprätthålla hälsa trots att de utsätts för påfrestningar och svårigheter (Kristoffersen, 2005). 

Sjuksköterskor i palliativ vård har många roller och uppgifter då de möter och vårdar döende 

människor och deras anhöriga. Därför valde vi även att utgå från Aron Antonovskys 

salutogenetiska hälsomodell. Modellen har på svenska kommit att kallas KASAM och står för 

känsla av sammanhang. Han menar att människors upplevelse av sammanhang är avgörande 

för hur de ska kunna reagera på ett konstruktivt sätt i svåra situationer. KASAM består av tre 

komponenter som samspelar med varandra. Dessa är begriplighet, som syftar till hur 

människor upplever situationen som förnuftsmässigt begriplig. Hanterbarhet som handlar om 

vilka resurser människan har att möta de krav som olika situationer ställer på henne. Resurser 

är både de som människan själv bär med sig som person men också de som tillhandahålls från 

andra runtomkring. Den tredje komponenten är meningsfullhet vilket innebär att om 

människan upplever att det finns en mening i livet, eller i vart fall att några av de händelser 

och situationer hon ställs inför upplevs värda att satsa energi och engagemang på. Antonovsky 

menar att genom att utveckla en känsla av sammanhang kommer människan att kunna hantera 

sitt liv och förbli vid god hälsa (Tamm, 2002).   
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3 Problemformulering 

Den palliativa vården ställer höga krav på sjuksköterskorna som har många roller och 

uppgifter då de möter patienter och närstående i ett mycket sårbart skede i sjukdomsförloppet. 

Det finns idag en kunskapsbrist inom den palliativa vården och sjuksköterskornas kompetens 

skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Osäkerhet och rädsla att möta en döende patient och 

dennes anhöriga kan leda till en försämrad vård och den anhöriges upplevelse av patientens 

vård och död kan bli negativt påverkad. Att arbeta i den palliativa vården kan påverka 

sjuksköterskorna både på ett positivt och negativt sätt. Vi vill därför göra denna studie för att 

få kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av arbete i den palliativa hemsjukvården. 

 

4 Syfte  

Syftet med studien var att ta del av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

palliativ sjukdomsfas i hemsjukvården.  

 

5 Metod 

Studien vi genomfört är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att vi systematiskt sökt, 

granskat och sammanställt litteratur utifrån ett valt ämnesområde. (Forsberg & Wengström, 

2003).   

 

Vi har valt att utgå ifrån Forsberg och Wengströms steg för urvalsprocessen nedan.  

 

5.1 Sökningsförfarande 

Sökningsförfarandet började med att pilotsökningar genomfördes i de olika databaserna med 

sökord vi själva valt. Vi fick många träffar som vi upplevde inte passade ihop med vårt syfte 

och kände oss osäkra på om sökorden vi använt var lämpliga. Efter kontakt med en 

bibliotekarie fick vi hjälp med att finna ytterligare sökord och kombinationer och upplevde då 

att träffarna stämde överens med vårt syfte. Därefter genomförde vi sökningarna i databaserna 

Cinahl, Pub Med och PsychINFO, se sökningstabell nedan. Vi valde att avgränsa sökningen 

till artiklar skrivna på engelska eller svenska samt publicerade från år 2000 och framåt. 

Inklusionskriterierna utgjordes av att artiklarna vi sökte skulle vara peer rewieved, vilket 

innebär att de är publicerade i en vetenskaplig tidsskrift och då redan granskade av 

tidsskriftens egna bedömningsråd (Segersten, 2006). Artiklarna skulle också ha ett läsbart 
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abstrakt. Artiklarna skulle utgå från en sjuksköterskas perspektiv på omvårdnad vid palliativ 

hemsjukvård.  

 

Vi läste alla titlar då antalet träffar understeg 150. Artiklarnas abstrakt lästes då vi upplevde 

att titeln hade relevans för vårt syfte. De 15 artiklar vi slutligen valde att läsa i sin helhet och 

var de artiklar som verkade stämma överens med våra inklusionskriterier utifrån 

genomläsningen av abstrakt. Tre av dessa artiklar exkluderades ur studien, den ena föll bort 

då urvalsgruppen visade sig inte stämma överens med vårt syfte.  De andra två var beställda, 

men pga. försening kom de inte förrän analysprocessen var slutförd, och vi valde då att 

exkludera dem ur studien.  

 

5.2 Kvalitetsgranskning 

De 12 artiklar vi slutligen valde ut för kvalitetsgranskning var samtliga kvalitativa och 

granskades med hjälp av checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2003) 

(Bilaga 1). Artiklarna granskades enskilt och därefter träffades vi för att sammanställa och 

diskutera granskningen. Samtliga artiklar bedömde vi vara av medel till hög kvalitet, och 

därmed inkluderade vi dem i studien. 

 

Databassökning 

 

Tabell 1. Sökhistorik ur databasen Cinahl 120831 

 

Nr Sökkombination Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Artiklar 

inkluderade 

i studien 

S1 "Home nursing 

Professional" 

2204 0 0 0 0 0 

S2 "Palliative care" 

OR "Hospice 

care" OR 

"Terminal care" 

18480 0 0 0 0 0 

S3 S1 AND S2 132 132 30 1 1 3 

S4 Nurse attitudes 15896 0 0 0 0 0 

S5 S3 AND S4 14 14 14 4 4 4, 8*, 11,12 
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Tabell 2. Sökhistorik ur databasen PsycINFO 120831 

 

Nr Sökkombination Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Artiklar 

inkluderade 

i studien 

S1 "Home care 

personell" 

207 0 0 0 0 0 

S2 "palliative care" 4918 0 0 0 0 0 

S3 S1 AND S2 7 7 7 1 1 5 

 

Tabell 3. Sökhistorik ur databasen PubMed 120903 

 

Nr Sökkombination Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Kvalitets-

granskade 

artiklar 

Artiklar 

inkluderade i 

studien 

S1 "Home care 

services" 

37563 0 0 0 0 0 

S2 "palliative care" 36485 0 0 0 0 0 

S3 S2 AND S3 541 0 0 0 0 0 

S4 "attitudes of 

health personnel" 

8883 0 0 0 0 0 

 

S5 S3 AND S4 68 68 36 9 9 1, 2,6,7,9,10 

 

 

*= dubblett, finns i fler än 1 databas.  

 

5.3  Analys 

 
Forsberg och Wengström (2008) skriver att syftet med analysen är att göra den stora 

datamängden begriplig genom att minska mängden information och utläsa nya mönster. Vi 

har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt tillvägagångsätt. Detta 

beskrivs av Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) som en förutsättningslös analys av 

texter som berättar om människors upplevelser. Vår analys bygger på deras beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys samt användande av deras begrepp. 

 

Vi började med att dela upp artiklarna mellan oss och individuellt läsa artiklarnas resultatdelar 

upprepade gånger för att bilda oss en uppfattning om innehållet mer övergripande. Därefter 

identifierade vi meningsenheter som vi fann svarade på vårt syfte. Dessa översatte vi till 

svenska och klistrade in i ett Word dokument. Därefter skiftade vi artiklar och upprepade 

proceduren. Detta gjordes för att försäkra oss om att vi identifierat och fått med så många 

relevanta meningsenheter som möjligt. Härefter träffades vi och kondenserade och kodade 
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meningsenheterna. Koderna sammanförde vi sedan utifrån liknande innehåll i underkategorier 

och kategorier.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie bör vissa etiska överväganden ha gjorts. 

De artiklar som används i studien bör ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller tydligt visa 

på vilka etiska överväganden som gjorts. Alla artiklar som ingår i studien ska redovisas samt 

arkiveras på säkert sätt i tio år. Alla resultat ska presenteras, att undanhålla resultat som inte 

stämmer överens med hypotesen är oetiskt (Forsberg & Wengström, 2003). De artiklar som vi 

inkluderat i vår studie har samtliga godkänts av en etisk kommitté, eller fört tydliga och 

noggranna etiska överväganden. Artiklarna samt deras resultat är samtliga redovisade. De 

resultat vi fått fram har vi redovisat och inte medvetet undanhållit några. 

 

7 Resultat 
 

I analysförfarandet framkom två kategorier där respektive kategori bildade fyra 

underkategorier.(Tabell 2).  

 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

Sjuksköterskors upplevelser av sin 

yrkesroll i den palliativa vården 

Sjuksköterskors upplevelser av utmaningar i 

att vårda palliativa patienter 

 – Upplevelsen av sjuksköterskeyrket som   

   "ett kall" 

– Sjuksköterskors upplevelser av personliga  

  egenskapers betydelse i den palliativa  

  vården 

– Sjuksköterskors upplevelser av personlig   

   utveckling 

– Sjuksköterskors upplevelser av  

  stöd i den palliativa vården 

– Sjuksköterskors upplevelser av svårigheter  

  vid symtomlindring 

– Sjuksköterskors känslomässiga påverkan 

– Sjuksköterskors upplevelser av relationer och      

  kommunikation mellan sjuksköterskan,  

  patienten och dennes anhöriga 

– Sjuksköterskors upplevelser av att inte räcka    

  till för patienter i livets slutskede 

 

 

7.1 Sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll i den palliativa vården 

I kategorin beskrivs sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll i den palliativa vården 

genom underkategorierna, hur de ser sjuksköterskeyrket som "ett kall", vikten av personliga 

egenskaper, som personligt utvecklande och hur de upplever sig ha bristande kunskaper. "Ett 

kall" baserades på skyldigheter och engagemang om att alltid göra sitt bästa för patienten och 

dennes vård. Sjuksköterskorna beskrev även vikten av personliga egenskaper i vårdandet av 

palliativa patienter, att hon visste vem hon var bidrog till professionalitet. Sjuksköterskorna 
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beskrev den personliga utvecklingen som att de bar med sig erfarenheter från tidigare möten 

med och vård av palliativa patienter. Sjuksköterskornas upplevelser av bristande kunskap 

visade sig genom deras önskan om att öka sina kunskaper inom den palliativa vården.  

 

7.1.1 Upplevelsen av sjuksköterskeyrket som ett "ett kall" 

Sjuksköterskeyrket sågs som ett kall där man vill göra sitt allra bästa för att tillgodose 

patientens behov, särskilt i vården av svårt sjuka (Erichsen, Danielsson- Hadd & Friedrichsen, 

2010). Palliativ hemsjukvård omfattade både skyldigheter och engagemang, ett engagemang 

där man ville utföra ett bra arbete och tillgodose patientens behov. Det var inte bara de fysiska 

behoven genom medicinsk och teknisk vård utan även de sociala, psykologiska och andliga 

(Berterö, 2002).  Sjuksköterskor beskrev att de frivilligt utöver sin arbetstid samtalade med 

patienten och dennes familj för att de brydde sig (Neilson, Kai, MacArthur & Greenfield, 

2011). Sjuksköterskor upplevde ärlighet som något viktigt, något som var grundläggande i 

mötet med andra människor. Det var därför något som sjuksköterskan arbetade för, och hon 

kände besvikelse då oärlighet uppstod. Ärlighet ansågs mycket viktigt just i vårdandet av 

svårt sjuka människor (Erichsen, et.al 2010). Sjuksköterskan upplevde sig ha en central roll i 

att tillhandahålla, organisera och samordna patientens vård samt tillgodose patientens både 

fysiska och emotionella behov då hon var den som träffade patienten mest frekvent. 

Sjuksköterskan fann det givande, tillfredsställande och ett privilegium att vårda patienter i 

livets slutskede. Det sågs som en viktig del av deras roll och deras engagemang för att se till 

att patientens behov tillgodosågs (Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008). 

Sjuksköterskan beskrev sitt handlande utifrån en etisk synvinkel genom att motivera sitt 

agerande utifrån mänskliga behov. Hon ville att deras handlande skulle leda till något gott 

både för dem själva och patienten (Erichsen et.al, 2010). För att sjuksköterskan skulle kunna 

tillfredsställa patientens känslomässiga behov krävdes att sjuksköterskan såg till patientens 

önskemål (Law, 2009). 

 

7.1.2 Sjuksköterskors upplevelser av personliga egenskapers betydelse i den palliativa 

vården 

Att sjuksköterskan hade en känsla av vem hon var bidrog till professionalitet i rollen. Att ha 

en känsla för humor och att kunna vara både optimistisk och realistisk vid oförutsedda 

händelser var viktiga egenskaper hos sjuksköterskan. Som sjuksköterska var det viktigt att ha 

medkänsla och vara flexibel, men också att kunna gå emot strömmen samt arbeta 

självständigt. En annan utav sjuksköterskans egenskaper var att kunna ta saker som de kom i 
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människors hem, men också att kunna förvänta sig det oväntade (Penz et. al, 2012). 

Sjuksköterskan kände förväntningar på att hon skulle vara ärlig, det var en del av hennes yrke. 

Det kunde för sjuksköterskan upplevas som skrämmande i vissa situationer, då hon inte hade 

modet att vara ärlig. Ärlighet var en utav sjuksköterskans egenskaper, en kvalité och förmåga 

att kunna förstå andras situation och behov. Ärligheten baserades på sjuksköterskans förmåga 

att känna empati, då hon alltid ville göra sitt allra bästa för patienten. Det kunde vara svårt för 

sjuksköterskan att veta när hon skulle vara ärlig, sanningen fick anpassas utifrån patienten och 

dennes familj. Sjuksköterskorna talade om "halva sanningen" i syfte att skona patienten och 

dennes familj (Erichsen et al., 2010). Sjuksköterskan förlitade sig på sin intuition och 

magkänsla för att informera och förbereda patienten och dennes familj för den kommande 

döden. Hon uppfattade sin roll som att erbjuda familjen stöd och förbereda dem inför 

dödsögonblicket. Genom att lyssna kunde sjuksköterskan vara en behållare för ångest och 

negativa känslor. Självförtroende var den egenskap som gjorde att sjuksköterskan kunde 

stanna hos den döende patienten och dennes familj (Iranmanesh et al., 2009). Även om det finns 

många egenskaper hos sjuksköterskan som underlättar den palliativa vården finns det inga 

generella anvisningar om hur man ska hantera svåra situationer i vårdandet av palliativa 

patienter (Berterö, 2002). 

 

7.1.3 Sjuksköterskors upplevelser av personlig utveckling 

Att vårda en döende patient uppfattades som positivt och utvecklande då sjuksköterskan bar 

med sig nya kunskaper och erfarenheter efter varje upplevelse och enskild situation (Erichsen, 

et al, 2010; Neilson, et al, 2011; Arnaert et al., 2009; Penz et al., 2012; Iranmanesh, et al., 

2009). Varje människas död ser olika ut och som sjuksköterska bär du med dig något nytt 

efter varje dödsfall (Neilson, et.al, 2011). De förluster och dödsfall som sjuksköterskan 

tidigare hade hanterat hjälpte henne att förstå nuvarande och kommande förluster. Genom att 

finna mening i deras förluster möjliggjordes ett fortsatt arbete inom palliativ vård (Penz, et. al, 

2012). Att vårda döende människor medverkade till att sjuksköterskan växte och utvecklades i 

sitt vårdande, vilket förbättrade både sjuksköterskans självkänsla och självkännedom. 

Sjuksköterskorna såg det som berikande och utvecklande att vårda döende människor då de 

fick en förståelse för patienten och dennes familj. Tidigare erfarenheter inom den palliativa 

vården lärde sjuksköterskan att hantera situationer som var mycket svårare än vad hon hade 

förutsett. Sjuksköterskan hade lärt sig att fokusera mer på möjligheter och hur man hanterade 

frågor inom sin egen kompetens. De hade lärt sig att tänka positivt men även se sina egna 

brister. Sjuksköterskan hade också accepterat att hon inte kunde ha ett svar på allting. För att 
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härda ut svåra biverkningar av behandlingen hade en del patienter utvecklat positiva tankar 

runt denna, dessa använde sedan sjuksköterskan som motivation för att vårda andra patienter i 

livets slutskede (Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). Sjuksköterskan 

gjorde vad som stod i hennes makt att göra var dag efter som att allting kunde se annorlunda 

ut imorgon (Erichsen, Danielsson- Hadd & Friedrichsen, 2010). Det sågs av sjuksköterskorna 

som en positiv erfarenhet att arbeta i palliativ hemsjukvård och som ett kontinuerligt lärande 

(Arnaert & Wainwright, 2009). 

 

7.1.4  Sjuksköterskors upplevelse av stöd i den palliativa vården 

Kommunsjuksköterskorna var alla överens om att det inte fanns något formellt stöd för dem i 

deras arbete inom palliativ vård. För en del sjuksköterskor var tvärgrupper i team en viktig 

källa till stöd, både informellt, praktiskt och känslomässigt. Andra sjuksköterskor såg partners 

och familjemedlemmar som ett stöd efter arbetet. De flesta sjuksköterskorna menade att en 

specialistsjuksköterska inom palliativ vård skulle vara till stor hjälp och kunna ge dem stöd i 

svåra situationer (Burt, Shipman, Addington-Hall, & White, 2008). Det visade sig också att 

sjuksköterskorna upplevde att de saknande ett stöd, någon som lyssnade på dem vid den 

tidpunkt de behövde det (Aarnaert et al, 2009). 

 

 Sjuksköterskorna uttryckte en önskan att öka sin kunskap inom palliativ vård, både genom 

utbildning och information, i rätt tid (Burt et al., 2008; Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod, 

Cloutier-Fisher, Wilkinson, & Purkis, 2011). Många sjuksköterskor var glada då de kunde 

hjälpa till men det var inte alltid så lätt för dem, särskilt inte i de fall då de inte hade den 

specialiserade utbildning som krävdes. Både utbildning inom palliativ vård samt inom 

barnsjukvård ansågs viktigt (Neilson, et al., 2011). 

 

7.2 Sjuksköterskors upplevelser av utmaningar i att vårda palliativa patienter 

Det sjuksköterskorna upplevde som utmanande i att vårda palliativa patienter var att; lindra 

patientens symtom, den känslomässiga påverkan de var utsatta för, relationen mellan sig själv, 

patienten och dennes anhöriga, samt känslan av att inte räcka till för den palliativa patienten. I 

svårigheten att lindra patientens symtom framkom smärta som det svåraste symtomet för 

sjuksköterskan att hantera. Sjuksköterskorna beskrev hur de blev känslomässigt påverkade 

både positivt och negativt av den palliativa vården. De beskrev relationen till patienten och 

dennes anhöriga som en utmanande del av vårdandet, men också att relationen var en 

förutsättning för en god palliativ vård.  Sjuksköterskorna uttryckte en känsla av att inte räcka 
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till för den palliativa patienten, då de inte kunde ge den tid de ville relaterat till tidspress 

eftersom de hade andra patienter att vårda.  

 

7.2.1 Sjuksköterskans upplevelser av svårigheter vid symtomlindring 

Patientens fysiska tillstånd och då framförallt deras sätt att hantera svår smärta kunde 

upplevas stressande för sjuksköterskan (Wilkes & Beale, 2001). Smärta upplevdes av 

sjuksköterskan som det enskilt svåraste symtomet att hantera, men även trötthet och 

andfåddhet upplevdes svårbemästrat (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005). 

Möjligheten att tillhandahålla maximal symtomlindring påverkades av sjuksköterskans 

samarbete med allmänläkaren, tillgången till ett palliativt rådgivningsteam och möjlighet till 

kontakt med jourläkare utanför ordinarie arbetstid samt tillgänglighet till läkemedel efter 

apotekens stängningstid (Dunne et.al, 2005). Sjuksköterskorna upplevde att konflikter med 

allmänläkaren kunde orsaka dem stress. Det kunde handla om allmänläkarens olika idéer vad 

gäller läkemedel, särskilt morfin, men också att sjuksköterskan inte fick det stöd hon behövde. 

Det kunde upplevas som stressande att försöka kommunicera med allmänläkaren om 

patientens behandling i de fall sjuksköterskan och läkaren hade olika syn på patientens vård 

och behandling (Wilkes, et al., 2001). Även Arnaert, Seller och Wainwright (2009) beskriver 

att smärtlindring och symtomkontroll var det mest utmanande området i den palliativa vården, 

då det är förenat med upplevelsen av livskvalitet hos patienten. 

 

7.2.2 Sjuksköterskors känslomässiga påverkan 

Att sjuksköterskor blev känslomässigt påverkade i palliativ hemsjukvård är obestridligt, det 

visade sig i alla inkluderade artiklar. Den känslomässiga påverkan visade sig både som 

positiva och negativa upplevelser av palliativt vårdande.  

 I Berterös (2002) studie beskrev sjuksköterskorna att de i vården av palliativa patienter i 

hemmet upplevde att de fick ”något” tillbaka, som en slags insikt och djupare förståelse om 

vad det är att vara människa och mänskligt lidande. Liknande upplevelser gjorde 

sjuksköterskorna i Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009) studie. De 

beskrev att de fått en annan syn på livet, att de satte värde på livet och tog tillvara på de 

vardagliga stunderna. Genom att vårda döende människor och möta deras familjer hade de 

omvärderat sin syn på livet och accepterade döden som en naturlig del av det. 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde det stimulerande att kunna hjälpa döende människor 

att få vara kvar i hemmet även då de var i behov av avancerad medicinskteknisk vård. De la 

märke till att de i uppgiften att vårda döende patienter utsattes för upprepade smärtsamma 
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situationer och istället för att undvika dem så accepterade de dem som en del av livet. Penz 

och Duggleby (2012) visar på liknande resultat, att sjuksköterskorna upplevde att de fick 

”något” tillbaka, vilket hjälpte dem att väga upp de negativa effekterna av sitt arbete. De var 

stolta över sin kompetens och sitt kunnande, och detta hjälpte dem att tillhandahålla en god 

palliativ vård. De uppfattade det som en ära och tyckte sig vara privilegierade genom att få 

arbeta nära patienten och dennes familj i deras hem. 

 

Resultatet beskriver även om de svåra känslor sjuksköterskorna upplevde i den palliativa 

hemsjukvården. 

 

Det faktum att sjukvården har sina begränsningar och inte kan rädda allas liv upplevdes av 

sjuksköterskorna som nedslående. Känslor av att inte i tillräcklig omfattning kunna hjälpa 

dem som snart skulle dö gjorde att sjuksköterskorna kände frustration. De upplevde sorg, 

särskilt i sådana situationer då sjuksköterskan identifierat sig med patienten, t.ex. då patienten 

var i deras egen ålder eller hade barn som var i samma ålder som sjuksköterskans (Iranmanesh 

et al., 2009). Sjuksköterskor som vårdat döende barn i hemmet beskrev den känslomässiga 

påverkan som att de alltid bar med sig familjernas sorg (Neilson, Kai, MacArthur & 

Greenfield, 2011).  

 

Döende patienter och deras anhöriga upplevde och gick igenom en rad olika känslor. 

Sjuksköterskorna tyckte det var svårast att hantera deras ilska och tolkade det som personlig 

kritik av sig själva Sjuksköterskorna upplevde sig otillräckliga och hjälplösa i mötet med barn 

och ungdomar till den döende, vilket ledde till att de ofta tenderade att helt utesluta dem från 

samtalet och vården runt den döende (Dunne et al. 2005). 

Resultaten visar att sjuksköterskorna upplevde situationer där de hamnar i konflikt mellan 

patienten och dennes anhöriga men även mellan sina egna värderingar och patientens och 

dennes familj. Familjemedlemmar ville att sjuksköterskan skulle undanhålla patienten 

sanningen om dennes tillstånd, de kunde bli ombedda att inte prata om prognos eller nämna 

ordet palliativ eller cancer inför patienten (Arnaert, 2009; Dunne, 2005). En studie visade 

också på den moraliska konflikt som sjuksköterskorna upplevde då de kände sig tvingade att 

åsidosätta sin önskan om att vara ärliga mot patienten för att skydda och stötta densamma 

(Erichsen, Danielsson-Hadd & Friedrichsen, 2010). Wilkes och Beale (2001) studie visade att 

sjuksköterskorna hamnade i konflikt och kände en osäkerhet om de skulle ingripa när de 

hamnade i familjesituationer som de upplevde som svåra, t.ex. ouppklarade saker inom 
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familjen. Sjuksköterskorna upplevde även konflikt när deras egna värderingar inte stämde 

överens med patienten och dennes familj. 

Sjuksköterskorna i Aarnaert et al. (2009) studie upplevde att vården av döende patienter var 

problematisk på olika sätt. Dels kunde den vara svår att passa in i den ordinarie arbetsrutinen 

då det blev en ökad arbetsbelastning, men också pga. känslomässig påverkan på 

sjuksköterskorna. Döden kom nära och blev verklig, och gjorde att sjuksköterskorna måste 

konfrontera sin egen oro inför döden. Detta utgjorde en källa till stress för sjuksköterskorna. 

Aarnaert och Wainwright (2009) gjorde i sin studie en motsatt upptäckt. Sjuksköterskorna 

fann palliativ hemsjukvård mycket känslomässigt krävande men ingen upplevde det som en 

källa till stress. I Wilkes och Beales (2001) studie upplevde sjuksköterskorna det stressande 

att hantera anhörigas och patienters förnekande inför den kommande döden. Det framkom 

också att de sjuksköterskor som jobbade och bodde på samma ort upplevde det påfrestande att 

skilja på att vara vän till patienten och dennes familj, och att vara professionell. 

 

7.2.3 Sjuksköterskors upplevelser av relationer och kommunikation mellan 

sjuksköterskan, patienten och dennes anhöriga 

Relationen och kommunikationen mellan sjuksköterska och patient och dennes familj 

framträder som en del i utmaningen att vårda palliativa patienter i hemsjukvård. 

Sjuksköterskorna i Berterös (2002) studie menar att grunden i en god palliativ vård är en bra 

relation. De upplevde att de i den palliativa vården blev mycket intima med patienterna och 

deras anhöriga. Denna relation byggdes på en känsla av säkerhet och förtroende.  

Law (2009) visar att sjuksköterskorna upplevde att de genom att bygga upp en relation med 

patienten, identifiera känslomässiga behov och möjliggöra för patienten att uttrycka sina 

känslor fick tillträde till den döende patientens värld. Genom att ha tillträde till den världen 

kunde de främja en positiv inställning och hjälpa patienten att inte bara se den döende världen 

utan även den andra världen utanför.  

 

Erichsen et al. (2010) identifierar ärlig information som grunden till en god vårdrelation. Ärlig 

information bygger upp och skapar tillit, förtroende och en känsla av trygghet. Stajduhar, 

Funk, Roberts, McLeod, Cloutier-Fisher, Wilkinson och Purkis (2011) menar att relationen 

skapades genom att sjuksköterskan lärde känna patienten och dennes familj och byggde upp 

ett förtroende. 
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Sjuksköterskorna i studien av Iranmanesh et al. (2009) hävdade att de genom att utveckla 

förtroendefyllda relationer med patienterna fick uppleva att patienten själv kunde bemästra 

smärtan om de gavs möjlighet att ta kommandot över vårdsituationen. Sjuksköterskorna 

upplevde också, att patienterna var tacksamma mot dem för deras icke verbala 

kommunikation. Genom att de lyssnade på patienten, tröstade de dem, då de blev medvetna 

om deras situation och önskemål. Dessa sjuksköterskor upplevde också, att det var viktigt att 

ha mod att vara närvarande, lyssna och prata öppet och ärligt med de patienter som var rädda 

att konfrontera sin prognos. Genom att våga ha de här samtalen upplevde sjuksköterskorna att 

de hjälpte patienten att våga möta sin egen död. Däremot upplevde flera av sjuksköterskorna i 

studien av Dunne et al. (2005), att de hade mycket svårt att kommunicera med de döende. De 

kände sig obekväma i situationen, och visste inte hur de skulle svara på frågor från de döende. 

Förmåga att interagera med familjen ansågs av sjuksköterskorna vara en av de viktigaste 

faktorerna för att kunna tillhandahålla god palliativ vård till patienten (Arnaert & Wainwright, 

2009). Att känna av behovet av stöd till patientens familj var särskilt relevant vid tidpunkten 

då patienten avled. Vissa familjer ville dela den stunden tillsammans med varandra, utan 

sjuksköterskan närvarande. Andra ville ha sjuksköterskan närvarande hela tiden (Iranmanesh 

et al., 2009).   

 

7.2.4 Sjuksköterskors upplevelser av att inte räcka till för patienter i livets slutskede 

Resultatet visar att många sjuksköterskor upplevde det svårt att få tiden att räcka till i den 

palliativa hemsjukvården. Detta berodde på att den palliativa vården var oförutsägbar och svår 

att planera. Avstånd och restid mellan patienterna samt andra opåverkbara faktorer såsom 

parkeringsmöjligheter upplevdes tidskrävande (Aarnaert et al., 2009; Burt et al., 2008; 

Stajduhar et al., 2011; Wilkes & Beale, 2001). Sjuksköterskorna upplevde det stressande att 

hinna med de övriga patienterna, eftersom det palliativa vårdarbetet bara var en del i deras 

dagliga rutiner. De prioriterade de palliativa patienterna framför det andra arbetet men 

upplevde trots det att de inte kunde tillbringa så mycket tid som de önskat med de palliativa 

patienterna (Arnaert et al., 2009; Berterö, 2002). Sjuksköterskorna upplevde frustration över 

att arbetsgivaren inte förstod att den palliativa vården pga. sin oförutsägbarhet krävde att de 

arbetade övertid (Berterö, 2002). Sjuksköterskorna upplevde även att de var underbemannade 

vid de perioder då de hade många palliativa patienter och detta medförde svårigheter att 

tillhandahålla en hög kvalitet på den palliativa vården (Araert et al., 2009). För att kunna 

utföra en god palliativ vård och känna att de kunde behärska olika situationer under dagen 
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upplevde sjuksköterskorna att de måste ha möjlighet att kunna organisera sitt arbete så att 

tiden utnyttjas på ett effektivt sätt (Berterö, 2002). 

 

8 Diskussion 

Syftet med studien var att ta del av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

palliativ sjukdomsfas i hemsjukvården. I resultatet framkom två huvudkategorier, 

sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll i den palliativa vården samt sjuksköterskors 

upplevelser av utmaningar i att vårda palliativa patienter. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Det visade sig att sjuksköterskor upplevde sitt yrke som "ett kall". Sjuksköterskorna upplevde 

ett behov av ökad kunskap och stöd i olika former. De upplevde också att de blev 

känslomässigt påverkade både positivt och negativt, och det kunde upplevas som stressande. 

Vidare upplevde sjuksköterskorna att det var viktig med en god relation till patienten, men 

flera sjuksköterskor upplevde det svårt att kommunicera med döende patienter och kände sig 

ofta obekväma i sådana situationer. Sjuksköterskorna upplevde att de inte räckte till för 

patienter i den palliativa vården.  

 

Upplevelsen av tidsbrist kan vara en faktor som hindrar att en god vårdrelation utvecklas 

(Dahlberg, et al., 2003). I resultatet framkom att sjuksköterskorna hade svårt att få tiden att 

räcka till bland annat på grund av den oförutsägbarhet som den palliativa vården innebar. 

Sjuksköterskorna upplevde det stressande att inte hinna tillbringa så mycket tid de hade 

önskat med de palliativa patienterna. Upplevelsen av tidsbrist kan leda till att en god 

vårdrelation inte uppstår och därmed en försämrad vård av patienten. Dahlberg et al., (2003) 

skriver att ett vårdlidande hos patienter framförallt uppstår ur en misslyckad vårdrelation.  

 

Den stress sjuksköterskorna kände av att inte få tiden att räcka till och frustrationen över att 

inte kunna erbjuda en så god palliativ vård som de skulle önskat kan påverka sjuksköterskorna 

negativt. Aranda (2008) beskriver hur en bra palliativ sjuksköterska förhåller sig till sina 

patienter för att tillhandahålla en god palliativ vård. Detta kan uppnås genom att bland annat 

samtala med patienter om döden, erbjuda en god symtomkontroll samt att vara ett emotionellt 

och psykologiskt stöd. Att leva upp till detta är inte alltid så lätt, och en stor källa till stress för 
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sjuksköterskan inom den palliativa vården kan kopplas samman med att inte lyckas ge 

patienter en god vård i livets slutskede. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av tidsbrist gör det ännu svårare att erbjuda en god palliativ vård. 

Birgegård (2005) skriver att tidsmässig press får sjuksköterskor att uppleva otillräcklighet. 

Otillräcklighet leder till känslor av skuld och misslyckande. När belastningen blir för stor och 

känslor av skuld och misslyckande blir för långvariga ökar risken för utbrändhet hos 

sjuksköterskan.   

 

Det visade sig att sjuksköterskorna upplevde det svårt att kommunicera med döende patienter 

och att de ofta kände sig obekväma och osäkra i sådana situationer. Sjuksköterskans osäkerhet 

kan vara ett annat hinder för att utveckla en god vårdrelation. En vårdrelation kan vara ensidig 

eller ömsesidig och det som kännetecknar vårdrelationen är att sjuksköterskan aldrig kan 

kräva att få något tillbaka från patienten. En ömsesidig relation utvecklas om både 

sjuksköterskan och patienten är redo att ingå i den (Dahlberg, et al., 2003). När en 

sjuksköterska tillfredsställde patientens behov så främjades uppbyggnaden av en 

förtroendefull relation. I en studie av Mok och Chiu (2004) framkom att sjuksköterskorna 

upplevde att mötena med patienterna gav dem tillfredställelse genom vårdandet. Vi har även i 

vårt resultat sett att sjuksköterskorna upplevde att de fick något tillbaka av patienten och det 

upplevdes som positivt av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna i vårt resultat kunde se yrket 

som ”ett kall” de ville göra sitt allra bästa för att tillgodose patientens behov. 

Sjuksköterskorna kunde frivilligt efter sin arbetstid stanna kvar för att samtala med patienten 

för att de brydde sig. Birgegård (2005) skriver att särskilt hängivna, entusiastiska personer 

löper en större risk att bli utbrända. Dessa personer söker sig ofta till särskilt krävande 

verksamheter och ser det som en plikt att ta hand om de mer krävande patienterna.  

 

I vårt resultat har det visat sig att sjuksköterskorna efterlyste stöd, handledning och ökade 

kunskaper för att kunna leva upp till de krav som ställdes på sjuksköterskan i den palliativa 

vården. Birgegård (2005) belyser vikten av stöd för sjuksköterskor som arbetar inom den 

palliativa vården. Han skriver om stöd i olika former, dels stödsamtal i grupp, kamratstöd i 

grupp samt det vardagliga kamratstödet. Han påtalar också vikten av utbildning, då en 

kompetent sjuksköterska blir lättare trygg. En sjuksköterska som är trygg i sin roll löper 

mindre risk för utbrändhet. Bristfälliga kunskaper kan skapa en osäkerhet som kan leda till ett 
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kroniskt stresstillstånd hos sjuksköterskor. Utbrändhet drabbar lättare personal som är utsatta 

för hög grad av kronisk stress.  

 

Antonovsky menar att för att få en upplevelse av sammanhang behöver man uppleva 

situationen begriplig, meningsfull och hanterbar (Kristoffersen, 2005). Sjuksköterskorna i vår 

studie upplevde att de behövde mer kunskap. Antonovsky menar att kunskap leder till 

trygghet och kontroll och bidrar till att göra situationen mer begriplig och främjar upplevelsen 

av sammanhang. Om sjuksköterskan upplever situationen begriplig och har kunskap om 

patientens tillstånd så kan hon göra situationen begriplig även för patienten och främja dennes 

upplevelse av sammanhang. Reflektion kan vara ett sätt att förstå sammanhang och göra 

situationer mer begripliga. I Engströms (2012) avhandling visade det sig att flertalet 

sjuksköterskor utnyttjade restiden mellan patienterna som ett tillfälle för reflektion. I bilen 

reflekterade sjuksköterskan över tidigare patienter och hennes handlande men samlade också 

nya krafter till nästa patientmöte. Detta upplevdes av sjuksköterskorna som positivt. När 

situationen upplevs som meningsfull, får sjuksköterskan motivation att kämpa, anstränga sig 

och hålla ut. I vårt resultat har det visat sig att sjuksköterskorna upplevde den palliativa 

vården som meningsfull, och att de fick något tillbaka. Sjuksköterskan måste också i viss mån 

uppleva att hon har inflytande och möjlighet att påverka sin situation för att uppleva 

situationen som hanterbar. I vårt resultat visade det sig att sjuksköterskorna inte alltid 

upplevde situationen som hanterbar då det var många opåverkbara faktorer samt oförutsedda 

händelser som sjuksköterskan inte alltid kunde hantera. Om sjuksköterskan inte upplever 

kontroll och hanterbarhet över situationen utgör det en risk för utbrändhet (Kilgren, Engström 

& Johansson, 2009). 

 

8.2 Metoddiskussion 

Sökningarna genomfördes i tre olika databaser, Cinahl, Pub Med och PsychINFO. Dessa 

valdes då vi ansåg dem lämpliga i förhållande till det valda ämnet. Sökorden som användes 

var de som ansågs ha relevans till syftet. Vi genomförde sökningar på egen hand, men fick 

också hjälp av en bibliotekarie som hade mer kunskap om de olika databasernas uppbyggnad 

och struktur. Vi använde oss av databasernas ämnesordlistor för att få en så bred och 

tillförlitlig sökning som möjligt. Vi är medvetna om att det finns fler databaser än de tre vi 

sökte i och därmed är det möjligt att vi missat artiklar som skulle varit relevanta för oss att ha 

med. Vi har heller inte genomfört någon manuell sökning vilket också skulle kunna ses som 

en svaghet i vår studie. Ytterligare en svaghet i vår studie skulle kunna vara att vi inte 
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använde oss av sökordet experience. I pilotsökningen vi genomförde använde vi oss av 

sökordet men upplevde inte att vi fick relevanta träffar i relation till vårt syfte. Detta skulle 

kunna bero på att sökordskombinationerna var felaktiga, och därmed är det möjligt att vi 

missat artiklar som skulle varit relevanta för oss att inkludera i studien. 

 

Det är läsaren av en kvalitativ artikel som avgör om den är överförbar till andra grupper eller 

situationer. Vår avsikt har varit att så noggrant som möjligt beskriva urval, datainsamling och 

analys då det anses underlätta för läsaren att bedöma överförbarheten (Graneheim & 

Lundman, 2008).  

 

De studier vi använt kommer från olika länder och sjuksköterskorna har varierande åldrar och 

yrkeserfarenhet. De patienter som sjuksköterskorna vårdat i hemmen har varierande åldrar 

och vårdades palliativt på grund av olika bakomliggande orsaker. Vi anser att detta ger en 

bredd åt studien eftersom syftet var att ta del av sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

palliativa patienter i hemsjukvården. Trovärdigheten i en studie ökar genom bredd och 

variation i urvalet, eftersom chanserna att få upplevelser beskrivna och belysta ur flera 

perspektiv ökar (Graneheim & Lundman, 2008).  

 

Vidare tänker vi att upplevelsen av palliativ hemsjukvård skulle kunna påverkas av hur 

sjukvårdens struktur är uppbyggd i ett land. De studier vi använt oss av kommer från Sverige, 

Storbritannien, Australien och Kanada. Dessa länder har likartade sjukvårdsstrukturer (Palier, 

2006). Vi menar att vårt resultat borde vara överförbart även till andra länder med liknande 

sjukvårdsstruktur.  

 

Samtliga av de tolv artiklar vi valde ut för granskning ansåg vi vara av medel och hög 

kvalitet. Att vi inte bedömde någon ha låg kvalitet tror vi kan bero på att vi valde att ha 

artiklar som var peer rewieved i våra inklusionskriterier. Kvalitetsgranskningen är gjord med 

hjälp av checklista för kvalitativa studier (Forsberg och Wengström, 2003). Bedömningar 

grundar sig på de förkunskaper vi har sedan tidigare under utbildningen och utifrån 

kurslitteratur. Samtliga inkluderade artiklar i studien är kvalitativa, vilket skulle kunna ses 

som en svaghet. Vi menar att detta beror på studiens syfte som var att ta del av 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter i hemsjukvård. En kvalitativ 

ansats har till syfte att undersöka deltagarnas upplevelse av ett fenomen (Forsberg & 

Wengström, 2003).  
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Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt tillvägagångsätt då vårt syfte 

var att få ta del av sjuksköterskors upplevelser. Vi har läst våra inkluderade artiklars resultat 

upprepade gånger. Vi delade upp artiklarna mellan oss och plockade enskilt ur de 

meningsenheter som svarade på vårt syfte. Därefter skiftade vi artiklarna och upprepade 

proceduren för att försöka säkerställa att vi fått med så många relevanta meningsenheter som 

möjligt. Tillsammans kondenserade vi meningsenheterna, kodade och delade in i kategorier 

och underkategorier. Detta anser vi bidrar till att stärka vårt resultats tillförlitlighet. Vi har 

upplevt att vi tolkat texter olika. Vi har diskuterat och funderat runt våra tolkningar och 

försökt att kategorisera utifrån detta. Graneheim och Lundman (2008) skriver att flera 

tolkningar av en text är möjliga och giltiga även då de är olika.  

Samtliga artiklar har varit skrivna på engelska. Vi har med hjälp av elektroniska 

översättningsprogram samt lexikon försökt att översätta till svenska utan att förlora innehåll i 

meningarna. Det skulle ändå kunna finnas en risk att vi feltolkat resultat på grund av 

översättningarna. 

 

9 Slutsats  

Syftet med studien var att ta del av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

palliativ sjukdomsfas i hemsjukvården. Sjuksköterskan har en betydande och utmanande roll i 

den palliativa vården. De fann det som utmanande att vårda palliativa patienter dels på grund 

av svårigheter vid symtomlindring, känslomässig påverkan samt en känsla av att inte räcka 

till. Relationen och kommunikationen mellan patienten och dennes anhöriga upplevdes av 

sjuksköterskorna som utmanande. Då hjälpbehovet är stort finns en risk för att sjuksköterskan 

engagerar sig för djupt och därmed löper en risk för utbrändhet. Trots påfrestningarna inom 

den palliativa vården så upplevde sjuksköterskorna även personlig utveckling i vårdandet av 

palliativa patienter. De upplevde det som positivt och utvecklande där de bar med sig nya 

kunskaper och erfarenheter efter varje enskilt möte.  

 

Utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang menar vi att om sjuksköterskan 

upplever situationen begriplig, meningsfull, hanterbar kan det leda till en känsla av 

sammanhang, vilket skulle kunna överföras till patienten. Vi tänker att om patienten upplever 

en känsla av sammanhang, förbättras upplevelsen av den palliativa vården och därmed 

patientens sista tid i livet. 
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10 Framtida forskning 

Utifrån vår tolkning av resultatet löper sjuksköterskorna inom den palliativa hemsjukvården 

en ökad risk för utbrändhet. Därför anser vi att forskning inom detta område skulle vara till 

nytta för sjusköterskor som arbetar inom den palliativa hemsjukvården. Vi anser att fortsatt 

forskning inom området skulle kunna bidra till att förebygga uppkomsten av utbrändhet bland 

sjuksköterskor inom den palliativa vården.  
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BILAGA 1  
 

Artikelmatris 

 

 

 
 

Nr Författare/År/Titel/Tidsskrift/ 

Land 

Syfte Design Urval/Metod Resultat Kvalitet/ 

Godkänd av 

etisk 

kommitté 

1 Kathleen Dunne, Kate Sullivan 

& George 

Kernohan/2005/Palliative care 

for patients with cancer: district 

nurses´ experiences/Journal of 

Advanced Nursing/England 

Att få insikt i 

distriktssköterskors 

erfarenheter av 

palliativ vård hos 

patienter med cancer 

och deras familjer.  

Kvalitativ 

studie. 

Fenomenologisk 

metod.  

25 kvinnliga 

sjuksköterskor, med 

minst 1 års 

erfarenhet av att 

arbeta inom distriktet 

med minst 20 % 

arbetstid inom 

palliativ vård. 

Ostrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor som varade ca 

60 minuter.  

I resultatet framkom 

4 huvudteman, en 

utmaning för 

sjuksköterskan att 

symtomlindra, 

kommunikationen 

mellan olika 

yrkesutövare samt 

mellan patienten och 

dennes familj, att 

familjen är en del av 

vården, den 

personliga 

påfrestningen av 

vården.  

Kvalité 

hög/Studien är 

godkänd av en 

etisk 

kommitté.  

2 Eva Erichsen, Elisabeth Hadd 

Danielsson & Maria 

Friedrichsen/2010/A 

phenomenological study of 

nurses´understanding of 

honesty in palliative 

care/Nursing Ethics/Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av ärlighet 

i deras arbete i 

hembaserad palliativ 

vård.  

Kvalitativ 

studie. 

Fenomenologisk 

metod.  

16 kvinnliga 

sjuksköterskor med 

olika erfarenheter 

och kunskaper som 

arbetar i palliativ 

vård med barn och 

vuxna. Öppna 

intervjuer som 

varade ca 30-90 

minuter.  

I resultatet framkom 

tre huvudteman; 

innebörden av 

ärlighet, anledningen 

till att vara ärlig samt 

moralisk konflikt i 

relation till ärlighet.  

Kvalité 

hög/Studien 

utgår från 

etiska 

riktlinjer och 

vi bedömer 

den som etiskt 

försvarbar.  
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Artikelmatris 

 

 

 
 

3 Sedigheh Iranmanesh, Terttu 

Häggström, Karin Axelsson 

& Stefan 

Sävenstedt/2009/Swedish 

nurses’ Experiences of Caring 

for Dying People./Holistic 

Nursing Practice./Sverige 

Belysa innebörden av 

sjuksköterskors 

upplevelser av att ta 

hand om döende 

patienter i hemmet 

och på en särskild 

sjukvårdsenhet.  

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk 

tolkning.  

8 kvinnliga 

sjuksköterskor varav 4 

arbetar inom 

hemsjukvården och 4 

arbetar på en palliativ 

vårdavdelning. 

Sjuksköterskorna var 

mellan 35-38 år och 

hade arbetat inom den 

palliativa vården 

mellan 9-12 år. 

Ostrukturerade 

fördjupade intervjuer 

som varade i ca 55-65 

min.  

Det framkom tre 

övergripande teman i 

resultat:  

1. Att bemöta 

patienter och 

anhöriga som unika 

personer. 

2. Lärdom i en 

utmanande miljö.  

3. Erhålla personlig 

styrka.  

Kvalité hög/ I 

studien förs 

noggrant och 

tydligt etiskt 

resonemang.  

4 Rolanda Law/2009/"Bridging 

worlds": meeting the 

emotional needs of dying 

patients/Journal of Advanced 

Nursing/England 

Beskriva hur 

distriktssköterskor 

möter de 

känslomässiga 

behoven hos döende 

patienter i samhället.  

Kvalitativ studie. 

Grounded theory 

metod.  

12 distriktssköterskor 

varav 3 arbetade på 

avancerad nivå. I 

studien deltog 2 män 

och 10 kvinnor. Både 

observationer och 

halvstrukturerade 

intervjuer 

genomfördes.  

I resultatet framkom 

5 huvudteman: 

"omvärlden", "den 

döende världen", 

”att gå in i den 

döende världen", 

"bibehålla kontakter” 

samt "överbyggande 

mellan världar".  

Hög 

kvalité/Studien 

är godkänd av 

en etisk 

kommitté.  

  



3 

BILAGA 1  
 

Artikelmatris 

 

 

 
 

5 Lesley M Wilkes & Barbara 

Beale/2001/Palliative care at 

home: Stress for nurses in 

urban and rural New South 

Wales, Australia/International 

of Journal of Nursing 

Practise/Australien 

Att jämföra stress så 

som den upplevs av 

sjuksköterskor i 

städer och 

sjuksköterskor på 

landsbygden som 

arbetar med palliativ 

hemsjukvård.  

Kvalitativ studie. 

Deskriptiv 

metod.  

7 sjuksköterskor från 

staden och 5 

sjuksköterskor från 

landsbygden, alla 

kvinnor. Intervjuer i ca 

30-40 minuter efter att 

ha besvarat ett 

frågeformulär som 

sedan intervjun baseras 

på.  

I resultatet framkom 

4 huvudteman som 

utlöste stress: 

rollkonflikt, 

familjedynamik, tid 

och arbetsbelastning. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att 

"debriefing" skulle 

vara till hjälp för att 

kunna utföra en god 

vård.  

Kvalité 

hög/Studien är 

godkänd av en 

etisk 

kommitté.  

6 Sue J Neilson, Joe Kai, 

Christine MacArthur & 

Sheila M 

Greenfield/2011/Caring for 

children dying from cancer at 

home: a qualitative study of 

the experience of primary 

care practitioners/Family 

Practice-an International 

Journal/England 

Utforska erfarenheter 

från primärvårdens 

utövare efter deras 

medverkan i palliativ 

vård av barn med 

cancer i hemmet.  

Kvalitativ studie. 

Grounded theory 

metoden.  

10 Allmänläkare och 

37 

kommunsjuksköterskor 

som var involverade i 

vården av ett urval av 

12 barn 0-18 år som 

fick palliativ vård för 

cancer i hemmet. 

Enskilda 

halvstrukturerade 

öppna intervjuer 

mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och 

forskaren. 

5 kategorier som 

framgick av 

resultatet: Att 

etablera kontakt med 

familj, rollsäkerhet, 

rollutövande, vård 

utanför arbetstid och 

känslomässiga 

hinder. Dessa 

kategorier skildrar 

primärvårdens resa 

från att återuppta 

kontakten med 

familjen genom de 

erfarenheter och 

känslor de har 

upplevt.  

Kvalité Medel/ 

I studien förs 

tydliga och 

noggranna 

etiska 

resonemang. 

  



4 

BILAGA 1  
 

Artikelmatris 

 

 

 
 

7 Carina Berterö/2002/District 

nurses´perceptions of 

palliative care in the 

home./American Journal of 

Hospice & Palliative 

care./Sverige 

Studera innebörden 

av palliativ vård 

utifrån svenska 

distriktssköterskors 

erfarenheter.  

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk 

metod.  

6 kvinnliga 

distriktssköterskor i 

åldrarna 44-63 år och 

arbetat som 

sjuksköterskor mellan 

7-24 år och inom 

palliativ vård mellan 5-

15 år. Intervjuer 

baserade på en 

intervjuguide med 

fördjupande frågor 

som genomfördes på 

distriktssköterskans 

arbetsplats som varade 

i ca 25-60 minuter.  

4 stora teman 

identifierades i 

studien: utmaning, 

kontroll, frustration 

och relationer.  

Kvalité 

hög/Studien är 

godkänd av en 

etisk 

kommitté.  

  



5 

BILAGA 1  
 

Artikelmatris 

 

 

 
 

8 Kelli I Stajduhar, Laura Funk, 

Della Roberts, Barbara 

McLeod, Denise Cloutier-

Fisher, Carolyn Wilkinson & 

Mary Ellen 

Purkis/2010/Home care 

nurses´ decisions about the 

need for and amount of 

service at the end of 

life./Journal of Advanced 

Nursing./Kanada 

Utforska 

sjuksköterskors 

beslutsfattande i 

hemsjukvården 

angående behovet av 

service till patienter 

och familjer vid livets 

slut.  

Kvalitativ 

studie. 

Etnografisk 

metod.  

Legitimerade 

sjuksköterskor 

anställda av 

hälsovårdsmyndigheten 

som arbetat i 

hemvården minst 1 år 

och med minst 10 

arbetspass/månad. 

Sjuksköterskorna 

deltog i två olika 

datainsamlingars faser, 

29 sjuksköterskor 

deltog i "think aloud" 

medan 27 andra 

sjuksköterskor deltog i 

fullintervjuer. I båda 

faserna deltog 1 manlig 

sjuksköterska i vardera 

grupp och resten var 

kvinnor.  

Sjuksköterskorna 

kännetecknade 

beslutsfattandet i en 

komplex praktisk 

miljö med olika mål 

och överväganden:  

1. Bedömning av 

klienten och 

familjens behov och 

kapacitet.  

2. Relationer med 

klienten och familjen. 

3. Arbetsbelastning 

och omvårdnads-

resurser i hemvården.  

4. Olika metoder för 

vård.  

Kvalité 

medel. 

/Studien är 

godkänd av en 

etisk 

kommitté.  

  



6 

BILAGA 1  
 

Artikelmatris 

 

 

 
 

9 Antonia Arnaert & Megan 

Wainwright/2009/Providing 

care and sharing expertise:  

Reflections of nurse-

specialist in palliative home 

care/Palliative and 

Supportive Care/Kanada 

Utforska erfarenheter, 

perspektiv och 

reflektioner från 5 

sjuksköterske-

specialister i palliativ 

hemsjukvård vars 

dubbla uppgifter var att 

dels vårda patienter 

men också dela med sig 

av kunskaper, 

kompetens, skicklighet 

och erfarenhet till andra 

sjuksköterskor i 

hemsjukvården.  

Kvalitativ 

studie. 

Explorativ 

metod.  

5 kvinnliga 

specialistsjuksköterskor 

inom palliativ vård i 

åldrarna 38-60 år som 

har arbetat som 

sjuksköterska mellan 

18-44 år där 4 av de 5 

har arbetat 8 år eller 

mer som 

specialistsjuksköterska 

i palliativ vård. 

Halvstrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor som varar ca 40 

minuter.  

I resultatet framkom 3 

stora teman: erkänna 

sin egen begränsning 

och mänsklighet, skapa 

ett bra samarbete, och 

genomföra palliativa 

hemsjukvårdsteam.  

Kvalité 

medel/Studien 

är godkänd av 

en etisk 

kommitté.  

10 Jenni Burt, Cathy Shipman, 

Julia Addington-Hall & 

Patrick White/2008/Nursing 

the dying within a generalist 

caseload: a focus group 

study of district 

nurses/International Journal 

of Nursing Studies/England 

Undersöka 

kommunsjuksköterskors 

uppfattning om deras 

roll i palliativ vård och 

deras tillhandahållande 

av sådan vård.  

Kvalitativ 

studie.  

 

51 deltagare uppdelade 

i 9 fokusgrupper. Dessa 

fokusgrupper 

diskuterade utifrån en 

ämnesguide med frågor 

av inledande karaktär.  

I resultatet framkom 5 

teman: Uppfattning om 

palliativ vård i 

samhället och 

sjuksköterskans roll, 

tidskrävande och 

oförutsägbart arbete, 

tidspress i det dagliga 

arbetet, olika 

anpassningsmekanismer 

samt effekten av att 

integrera den palliativa 

vården i det dagliga 

arbetet.  

Kvalité 

medel/studien 

är godkänd av 

en etisk 

kommitté. 

  



7 

BILAGA 1  
 

Artikelmatris 

 

 

 
 

11 Kelly Penz & Wendy 

Duggleby/2012/"It´s different 

in the home..."The Contextual 

Challenges and Rewards of 

Providing Palliative Nursing 

Care in Community 

Settings/Journal of Hospice & 

Palliative Nursing/Kanada 

Syftet med studien 

var att redovisa en 

fördjupad analys av 

den betydande 

arbetslivserfarenheten 

hos sjuksköterskor 

som ger palliativ vård 

i hemmet.  

Kvalitativ 

studie. 

Grounded 

Theory 

metoden. 

14 kvinnliga 

sjuksköterskor i 

åldern 37-58 år med 

en erfarenhet inom 

den palliativa vården 

mellan 1-25 år. 

Demografiskt 

formulär samt 

frivilliga 

dagboksanteckningar 

under ca 1-2 veckor. 

Därefter 

genomfördes 

intervjuer per telefon 

ca 45-75 min. Varje 

deltagare 

intervjuades 2 gånger 

för att kunna ge mer 

reflekterande och 

djupare svar.  

I resultatet framkom 

4 huvudteman;  

Vem är jag? Att finna 

sig i systemet, att 

känna sig uppskattad 

och respekterad samt 

att hantera sorg och 

förlust.  

Kvalité 

Hög/Studien 

är godkänd av 

etisk 

kommitté.  

  



8 

BILAGA 1  
 

Artikelmatris 

 

 

 
 

12 Antonia Arnaert, Robbyn 

Seller & Megan 

Wainwright/2009/Homecare 

nurses’ Attitudes Toward 

Palliative Care in a Rural 

Community in Western 

Quebec. /Journal of Hospice & 

Palliative Nursing./Kanada 

Syftet med studien 

var att utforska 

sjuksköterskors 

attityder till palliativ 

vård i västra Quebecs 

hemsjukvård.  

Kvalitativ 

studie. Tematisk 

innehållsanalys.  

Fem sjuksköterskor i 

åldrarna 41-60 år som 

arbetar inom 

hemsjukvården, med 

en 

arbetslivserfarenhet 

mellan 15-28 år. Fyra 

av sjuksköterskorna 

var uppväxta i 

samhället medan en 

av dem var bosatt där 

sedan 15 år tillbaka. 

Enskilda intervjuer 

med ostrukturerade 

frågor som varade ca 

40 minuter för att ge 

mer djupgående svar. 

Därefter genomfördes 

fokusgruppsintervjuer 

om ca 40 minuter för 

att ge mer bredd åt 

datan.  

I resultatet framkom 

sex stora 

temakategorier;  

1. Upplevelse av 

gemenskapens 

förankring, 

svårigheter med att 

skilja den 

privata/professionella 

rollen. 

2. Upprätthålla 

patientens 

livskvalitet. 

3. Upplevelse av 

känslomässig och 

fysisk isolering.  

4. Samarbete med 

tvärvetenskaplig 

grupp. 

5. Behov av 

professionell 

utveckling som leder 

till ökad kunskap.  

6. Organisatoriska 

frågor.  

Kvalité medel/ 

Studien är 

godkänd av 

etisk 

kommitté.  
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Checklista för kvalitativa artiklar *  

 

A. Syftet med studien?  

…………………………………………………………………………………………………

………..  

…………………………………………………………………………………………………

………..  

Vilken kvalitativ metod har använts?  

…………………………………………………………………………………………………

………..  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  

Ja � Nej �  

 

B. Undersökningsgruppen  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja � Nej �  

Var genomfördes undersökningen?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

…………………………………………………………………………………………………

….…….  

Vilken urvalsmetod användes?  

� Strategiskt urval  

� Snöbollsurval  

� Teoretiskt urval  

� Ej angivet  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  

bakgrund).  
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…………………………………………………………………………………………………

….……..  

…………………………………………………………………………………………………

….……..  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja � Nej �  

 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  

Ja � Nej �  

Beskriv:  

…………………………………………………………………………………………………

…………  

…………………………………………………………………………………………………

…………  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv:  

…………………………………………………………………………………………………

…………  

…………………………………………………………………………………………………

…………  

Ange datainsamlingsmetod:  

� ostrukturerade intervjuer  

� halvstrukturerade intervjuer  

� fokusgrupper  

� observationer  

� video/bandinspelning  

� skrivna texter eller teckningar  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja � Nej �  

 

D. Dataanalys  
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Granskningsmall 

 

  
 

 
 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Ange om:  

� teman är utvecklade som begrepp  

� det finns episodiskt presenterade citat  

� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

� svaren är kodade  

Resultatbeskrivning:  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja � Nej �  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja � Nej �  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja � Nej �  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja � Nej �  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja � Nej �  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja � Nej �  

 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja � Nej �  

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja � Nej �  
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Granskningsmall 

 

  
 

 
 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja � Nej � 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja � Nej �  

Finns risk för bias?  

Ja � Nej �  

Vilken slutsats drar författaren?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Håller du med om slutsatsen?  

Ja � Nej �  

Om nej, varför inte?  

…………………………………………………………………………………………………

……….  

Ska artikeln inkluderas?  

Ja � Nej � 

 

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2003.  
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Palliativ vård i hemmet 

omfattar både 

skyldigheter och 

engagemang. Ett 

engagemang är ett 

löfte att utföra ett bra 

arbete.  

Palliativ vård är 

en skyldighet och 

ett löfte om att 

utföra ett bra 

arbete.  

Skyldighet och 

löfte 
Känslan av 

sjuksköterskeyr

ket som "Ett 

kall" 

 

Sjuksköterskans 

upplevelser av sin 

yrkesroll i den 

palliativa vården 

 

 

 

 
 

De professionella som 

ser patienten mest 

frekvent, ibland flera 

gånger per dag, kände 

sig skyldiga att 

organisera och 

samordna vården, för 

att tillgodose 

patientens fysiska och 

känslomässiga behov.  

De professionella 

känner sig 

skyldiga att 

organisera och 

samordna vården 

för att tillgodose 

patientens behov.  

Skyldighet 

Sjuksköterskor 

upplevde ärlighet som 

något viktigt, något 

grundläggande som 

alla människor 

försökte uppnå och 

förväntade sig i mötet 

med andra människor. 

Ärlighet som ett 

grundläggande 

behov i mötet 

med andra 

människor. 

Skyldighet att 

vara ärlig 

Deras eget sinne 

baseras på en förmåga 

att känna empati. De 

ville göra sitt allra 

bästa för patienten.  

De behöver en 

förmåga att känna 

empati i 

vårdandet av 

patienten.  

Empati Sjuksköterskans 

upplevelse av 

personliga 

egenskapers 

betydelse i den 

palliativa vården 
Sjuksköterskan såg sig 

som en behållare för 

ångest och negativa 

känslor, genom att 

bara lyssna. 

Lyssna på 

patientens 

känslor. 

Lyssna 

Vård av döende 

människor var 

berikande för 

sjuksköterskor, att ha 

en förståelse för 

patienten och dennes 

familj stödde deras 

personliga utveckling.  

Vård av döende 

berikade 

sjuksköterskornas 

personliga 

utveckling.  

Utveckling Sjuksköterskans 

upplevelse av 

personlig 

utveckling 

 

 Patienters positiva 

erfarenheter av 

exempelvis behandling 

och svåra biverkningar 

använde 

sjuksköterskan som 

motivation för att 

vårda människor i 

livets slutskede. 

Finna motivation 

att vårda från 

tidigare 

erfarenheter. 

Motivation 
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De försökte finna 

mening i sina förluster, 

vilket gjorde det 

möjligt för dem att 

fortsätta arbeta inom 

palliativ vård.  

Att finna mening i 

förluster 

möjliggjorde 

palliativt 

vårdarbete.  

Utveckling    

Sjuksköterskor 

uttryckte en önskan att 

öka sin kunskap av 

palliativ vård, både 

genom utbildning och 

tillgång till 

information, i rätt tid.   

Sjuksköterskorna 

önskade ökad 

kunskap i palliativ 

vård. 

Behov av 

kunskap 
Sjuksköterskans 

upplevelse av 

stöd i den 

palliativa vården 

Distriktssköterskor 

upplevde svårigheter 

med att hantera 

patientens symtom 

under det palliativa 

skedet av sjukdomen. 

De identifierade smärta 

som det enskilt mest 

komplexa symtomet 

för dem att brottas 

med.  

Smärta var ett 

svårt symtom för 

distrikts- 

Sköterskan att 

hantera.  

Att lindra 

symtom 
Sjuksköterskans 

känsla av 

svårigheter vid 

symtomlindring 

 

Sjuksköterskans 

upplevelser om 

utmaningen att vårda 

palliativa patienter 

Ilska var den mest 

signifikanta negativa 

känslomässiga 

reaktionen för 

distriktssköterskor att 

hantera.  

Ilska var en svår 

känslomässig 

reaktion för 

distrikts- 

Sköterskor att 

hantera.  

Känslomässiga 

reaktioner 

Sjuksköterskans 

känslomässiga 

påverkan 

Sjuksköterskorna 

hävdade att de hade 

bytt syn på livet och 

upptäckt att synen på 

olika saker hade 

förändrats. De hade 

lärt sig att uppskatta 

livet och ta till vara på 

vardagen.  

Sjuksköterskan 

hade fått en 

förändrad syn på 

livet och 

uppskattade 

vardagen.  

Förändrad 

livssyn 

När du har ett barn så 

väldigt sjukt att det 

känns det som att du 

arbetar med ett svart 

moln över huvudet. 

Det kanske inte är 

professionellt och 

borde hanteras bättre 

men man bär med sig 

familjens sorg i sin 

arbetsdag.  

Väldigt svårt 

sjuka barn 

påverkar 

sjuksköterskan 

och hon bär med 

sig sorgen i sin 

arbetsdag.  

Känslomässig 

påverkan 

Sjuksköterskor talade 

om stressen att försöka 

skilja på att vara vän 

till familjen och att 

vara professionell. 

Sjuksköterskor 

hade svårt att 

skilja på rollen att 

vara en vän eller 

professionell.  

Rollkonflikt 
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Relationer med 

klienter och familjer 

beskrevs med betoning 

på sjuksköterskans 

arbete: att lära känna 

klienten och dennes 

familj och etablera 

tillit.  

Relationen 

byggdes upp 

genom att lära 

känna klienten 

och dennes familj 

samt att etablera 

tillit.  

Att skapa en 

relation 
Sjuksköterskans 

upplevelse av 

relationer och      

kommunikation 

mellan 

sjuksköterskan, 

patienten och 

dennes anhöriga 
 

Sjuksköterskans 

upplevelser om 

utmaningen att vårda 

palliativa patienter 

Palliativ vård gör dig 

intim med patienten 

och deras anhöriga. 

Denna relation byggs 

på en känsla av 

trygghet och 

förtroende.  

Relationer i 

palliativ vård 

byggs på trygghet 

och förtroende.  

Att skapa en 

relation 

Att känna av familjens 

behov av stöd var 

särskilt relevant vid 

tiden för dödsfallet. 

Vissa familjer ville 

dela stunden utan 

professionella medan 

andra ville ha 

professionellas 

närvaro.  

Kunna känna av 

anhörigas behov 

av professionellt 

stöd vid 

dödsfallet.  

Bedömning av 

behov i 

vårdrelationer 

Med många palliativa 

patienter, upplevde 

sjuksköterskorna det 

stressigt och jobbigt, 

särskilt när de var 

tvungna att överge sina 

patienter för mer 

rutinarbete hos övriga 

patienter på listan.  

Sjuksköterskorna 

upplevde det 

jobbigt att lämna 

de palliativa 

patienterna för 

övriga patienter.  

En känsla av att 

överge palliativa 

patienter 

Sjuksköterskans 

känsla av att 

inte räcka till för 

patienter i livets 

slutskede 

 

 


