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Abstrakt 

Sjuksköterskan i hemsjukvården som vårdar svårt sjuka patienter i hemmet har en 

speciell utmaning i att möta patient och närstående i svåra vårdsituationer med 

komplexa problem. Sjuksköterskan behöver mycket kunskap, tid och resurser för att 

klara den utmaningen. Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans 

upplevelser av palliativ vård i hemmet. Litteraturstudiens resultat visar att 

sjuksköterskan har ett stort engagemang i den palliativa vården och att arbetet tar 

mycket tid i anspråk. Sjuksköterskan uttrycker många starka känslor i samband med 

palliativ vård. Den palliativa vården lämpar sig väl för patientcentrerad vård. Att vara 

gäst i patientens hem ställer särskilda krav på sjuksköterskans kompetens. 

Sjuksköterskan ska kunna skapa en relation med patient och närstående för att ge god 

vård i hemmet. I flera studier framkommer krav från sjuksköterskan på 

kompetensutveckling och handledning. Hon uttrycker också behov av specifik 

utbildning inom palliativ vård.  

Vår bedömning är att mer kompetensutveckling och utbildning inom den palliativa 

hemsjukvården behövs. Ytterligare forskning inom området bedöms som nödvändig. 
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1 Inledning 

Hemsjukvården blev föremål för byte av huvudman i Kalmar län 1 januari, 2008. 

Landstingets hemsjukvårdsorganisation förändrades och gick över till att bli ett 

primärkommunalt ansvar. Kommunerna ansvarar sen 1990-talet för särskilt boende för 

äldre och kroniskt sjuka, LSS-boende samt boende för psykiskt långtidssjuka. När 

hemsjukvården tillkom 2008 medförde det en utökning av den totala hälso- och 

sjukvårdsverksamheten i kommunerna. 

I de flesta kommuner i länet är hälso- och sjukvårdsverksamheten en gemensam 

sammanhållen organisation. Många sjuksköterskor har ansvar för patienter i både 

särskilt boende och i hemsjukvård.  

Den kommunala hemsjukvårdssjuksköterskan besöker patienten i hemmet med sin 

professionella kunskap, sina förväntningar samt sin vilja att göra gott och ge god vård 

och hon möter då patienten med hans sjukdom, symtom och personliga erfarenheter. 

Patienten kan ges möjlighet att uppleva känsla av hopp, mening och lindrat lidande om 

sjuksköterskan har respekt för hans integritet, värdighet och självbestämmande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010). Kravet som hälso- och sjukvårdslagen ställer på en 

sjuksköterska, utöver utbildning och kompetens, är att uppträda med respekt och inte 

kränka patienten (SFS 1982:763). 

I denna uppsats benämns patienten som han och sjuksköterskan som hon.   

 

Den genomförda förändringen, 080101, har medfört en stor utveckling för både den 

kommunala hälso- och sjukvården och för den enskilda sjuksköterskan som verkar i 

organisationen och detta har väckt nya tankar hos oss som arbetar i den kommunala 

hälso- och sjukvården.  Vi vill belysa sjuksköterskans upplevelser som hon får i de 

möten som sker i hemmet i den palliativa vården. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Sjuksköterska, patient och närstående i hemsjukvården 

I hemsjukvården får patienten besök i hemmet av flera olika skäl. Det kan till exempel 

vara sårvård, läkemedelshantering eller ett stödjande samtal som patienten behöver 

hjälp med. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det angeläget att i hälsofrämjande 

samtal stödja patienten, vilket bedöms vara en viktig del i sjuksköterskans ansvars-

område. Syftet är att ge patienten möjlighet att uppleva en känsla av hälsa trots 
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sjukdom. Sjuksköterskan erbjuder sin kunskap och sina erfarenheter samt ser till att hon 

är helt närvarande i mötet genom att ha fokus på patienten och hans behov (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjuksköterskan i hemsjukvården bör vara väl förberedd inför det första 

hembesöket och  visa att hon har kunskap om patientens situation, vilket kan bidra till  

att patienten upplever ökad trygghet och får ett större förtroende (Stajduhar et al., 2011).  

Mötet äger rum i patientens hem och det är viktigt att sjuk-sköterskan har ett värdigt 

förhållningssätt och möter patienten med respekt. Hennes ansvar är att ha en helhetssyn 

på patienten med målet att patientens alla behov ska tillgodoses (SFS 1982:763). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i den vård som sker i patientens hem där hon är en 

nyckelperson som bland annat ska se till att kontakter tas med olika yrkesutövare som 

behöver vara med i patientens vård. Sjuksköterskan har ansvar för att se, bedöma och 

behandla patientens symtom, som till exempel smärta, oro och illamående (Dunne, 

Kernohan & Sullivan, 2005). Sjuksköterskan har mycket att vinna på att hon kan skapa 

en god relation med patienten vid första besöket. De specifika egenskaper som hon har 

nytta av är att vara empatisk, social, trygg och kunnig samt att hon på ett personligt sätt 

vågar dela med sig av sig själv (Stajduhar et al., 2011). Patientens närstående är ibland 

delaktiga vid vård i hemmet och de tar emellanåt på sig ett stort ansvar för att vårda en 

svårt sjuk anhörig. Sjuksköterskan ställs då inför en situation där hon även har ansvar 

för att ge de närstående stöd i deras roll som anhörigvårdare och hon bör alltid möta 

deras behov på ett professionellt sätt. De närstående kan behöva mycket stöd men det är 

inte alltid som sjuksköterskan har erfarenhet av och kunskap om hur hon ska hantera de 

närståendes bekymmer, som till exempel deras upplevelse av ångest, stress och trötthet 

(Dunne et al., 2005). 

 

 

2.2 Palliativ vård 

En patient med palliativ diagnos vårdas ofta i hemmet, ibland även under hela tiden 

fram till livets slut. När patienten blir inskriven i hemsjukvården har han för det mesta 

varit inlagd på sjukhus, ibland på mer än ett sjukhus, för utredning och behandling. När 

en patient lider av en obotlig sjukdom inträder så småningom den period då behand-

lingen endast kan ges som lindrande och inte längre botande. Patientens sjukdom 

bedöms då, av ansvarig läkare, till att vara i en palliativ fas. Denna period omnämns 

oftast som en tidig palliativ fas i sjukdomen. Ett så kallat brytpunktssamtal kan då ske i 

samband med utskrivning från sjukhuset, före inskrivning i den kommunala 
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hemsjukvården.  Brytpunktsamtalet innebär för det mesta att vården ändrar inriktning 

från att vara livsuppehållande till att vara lindrande. Den palliativa vården ges då med 

målsättning att ge god vård genom att lindra patientens symtom samt ge patienten och 

de närstående stöd och trygghet så långt det är möjligt (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012). Nästa brytpunkt, bedömning för övergång till vård i livets slutskede, 

sker ofta under en utdragen tidsperiod och kan inte alltid avgöras vid ett enda tillfälle. 

Det är läkaren, patienten och de närstående som tillsammans kommer överens om 

vårdens karaktär. Det kan ibland krävas flera samtal under en tid för att dialogen ska 

upplevas fullständig så att alla berörda personer kan ta in information om aktuella beslut 

samt förstå dess konsekvenser (Socialstyrelsen, 2013; Melin-Johansson, 2010). Vid 

vård i livets slutskede strävar all vårdpersonal efter att hjälpa patienten så att han får 

leva med värdighet sin sista tid i livet och att han kan uppleva en känsla av välbe-

finnande trots svår sjukdom. (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Om 

sjuksköterskan har känt patienten en längre tid och varit med i det tidigare sjukdoms-

förloppet ges bättre förutsättningar för ökad kvalitet i den palliativa vården inklusive 

vården som sker i livets slutskede. Att ge palliativ vård i hemmet upplevs ofta 

tillfredsställande, men det kan också vara en stor stressfaktor (Dunne et al., 2005).  

Sjuksköterskan som upplever stress i den palliativa vårdsituationen utsätts för risker, 

som enskild yrkesutövare, men även organisationen kan bli utsatt för påfrestningar då 

underbemanning samt frustration hos de anställda kan göra organisationen instabil. 

Sjuksköterskans upplevelse av stress och tidsbrist kan skapa en känsla av otill-

fredsställelse (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Det svenska vårdprogrammet för palliativ vård kan ge sjuksköterskan stöd i 

omvårdnadsarbetet. Programmet innehåller en värdegrund för palliativ vård som kan 

sammanfattas med begreppen helhetssyn, kunskap, närhet och empati (Regionala 

Cancercentrum i samverkan, 2012).  Stöd till de närstående är en viktig del i hem-

sjukvården och stödet kan till exempel bestå av att trösta, lyssna och att samtala om 

patientens vård. Stödet kan också innebära att ge information om till exempel 

sjukdomsförlopp, närståendepenning och alternativa vårdmetoder (ibid.). 

 

2.3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram vi har valt är Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Teorin har 

en existentiell och humanistisk livsåskådning som grund i sin syn på människan.  
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Travelbee (refererad av Kirkevold, 2000) sätter fokus på den mellanmänskliga 

dimensionen i sin teori. För att förstå omvårdnad måste förståelse nås om vad som sker 

mellan patient och sjuksköterska i den interaktion som uppstår. De begrepp som teorin 

byggs upp omkring är människa, lidande, mening, relation och kommunikation.  

Målet för omvårdnaden är att stötta och hjälpa patienten att finna mening i sin 

upplevelse. Omvårdnaden uppnår sitt syfte genom att en mellanmänsklig relation 

etableras. Skapandet av relationen är en process och det är sjuksköterskan som har 

ansvar för att relationen etableras och att den hålls levande. Relationen utvecklas 

successivt under fem faser. Det första mötet präglas av observationer, intryck och 

bedömningar från båda parter. Nästa fas kännetecknas av att interaktionen utvecklas och 

sjuksköterskan får en begynnande förståelse för patientens upplevelse av sin situation. 

Patienten börjar bortse från rollen som sjuksköterska och ser henne som en individ 

(ibid.). Empatin, som uppstår i tredje fasen innebär att parterna ömsesidigt lever sig in i 

och försöker förstå den andre partens upplevelse av situationen (Määttä & Segesten, 

2007). Sympatifasen är nästa steg i utvecklingen och den är ett resultat av den 

empatiska processen. Sympati betyder medkänsla och detta  innebär att sjuksköterskan 

tar del i patientens lidande. Den femte och sista fasen i relationen innebär kontakt och 

förståelse då de båda två kan dela varandras innersta tankar, känslor och attityder. 

Sjuksköterskans viktigaste redskap i omvårdnadsarbetet är kommunikationen och när 

kommunikationen stärks kan patientens behov stöttas, förstärkas och lindras (Kirkevold, 

2000).                                                                                 

 

Palliativ hemsjukvård med täta besök och möten i hemmet hos den svårt sjuke patienten 

är ett område där Travelbees teori passar utmärkt. Teorin kan ge ökad förståelse och 

stöd i arbetet samt även ge stöd i processen med att skapa en god relation. 

 

3 Problemformulering 

De möten som sker i patientens hem vid palliativ vård är betydelsefulla. Målet är att ge 

patienten stöd och tröst samt lindra hans symtom. Att kunna kommunicera med 

patienten och att etablera en relation är de viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan, 

enligt Travelbee (refererad i Kirkevold, 2000). Sjuksköterskan kan ibland känna att hon 

inte har tillräcklig utbildning, kunskap, insikt och praktisk färdighet för att klara av de 

krav som det palliativa vårdarbetet ställer. Hon arbetar ofta under tidspress med 

begränsad tid avsatt för varje patient. Detta kan försvåra skapandet av en god relation 
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(Stajduhar et al., 2011). Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver i sin forskning hur 

komplicerade vårdproblem i hemmiljö ställer stora krav på sjuksköterskan. Hon har 

höga ambitioner och vill göra allt hon kan för att tillgodose patientens behov och 

önskningar. De begrepp som är centrala vid palliativ vård i hemmet är ansvar, 

samarbete, erfarenhet, kunskap, känslor, tid och resurser (Wallerstedt & Andershed, 

2007). 

 

Att det finns en ömsesidig tillit mellan patienten och sjuksköterskan i mötet gör att 

patienten lättare kan kommunicera och uttala sina behov och berätta om sina önskningar 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  Om kommunikationen i det första samtalet utvecklas 

positivt kan det bli en bra grund för fortsättningen. Men om kommunikationen försvåras 

och den negativa känslan blir stark hos både sjuksköterskan och patienten kan de ha 

svårt att upprätta en relation även i senare möten (Baggens & Sandén, 2009).  

Genom att belysa sjuksköterskans upplevelser vid palliativ vård i hemmet hoppas vi 

kunna uppnå ett resultat som ger oss möjlighet att kunna förbättra den palliativa vården. 

 

4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård i 

hemmet. 

 

5 Metod 

Den valda metoden är en systematisk litteraturstudie, enligt Forsberg och Wengström, 

2013. Detta innebär en systematisk sökning av vetenskapliga studier som kritiskt 

granskas, diskuteras, analyseras och sammanställs till ett resultat (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Sökningen inkluderade artiklar som publicerats 2002 och senare. Samtliga artiklar 

skulle vara publicerade på engelska samt vara peer reviewed. Artiklar vars innehåll inte 

motsvarade syftet för vår litteraturstudie valdes bort. Samtliga artiklar skulle genomgå 

kvalitetsgranskning och bli bedömda med god eller medelgod kvalitet för att inkluderas 

i litteraturstudien.  
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5.2 Sökningsprocess och urval  
Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl (bilaga A) och 

PubMed (bilaga B) under veckorna 33-35 samt veckorna 40-41, 2013. Sökorden togs 

fram med hjälp av Svensk MeSH och ansågs relevanta till litteraturstudiens syfte.  

Sökorden som användes i olika kombinationer var home nursing professional, nurse 

patient relation, nurse attitudes, palliative care, palliative home care, end of life, 

terminal care, home care professional, encounter och nurses experience. Sökningarna 

resulterade i 117 lästa abstract och 23 artiklar valdes ut för att läsas i fulltext och 

kvalitetsgranskas. Sökningsförfarandet återfinns i detalj i bilaga A och B.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av en modifierad gransknings-

mall, som är en förändrad form av en tidigare utformad checklista (bilaga C och D) 

enligt Forsberg och Wengström (2013). Granskningsmallar bör alltid utformas eller 

anpassas till varje ny studie (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Förändringen som 

gjordes i checklistan (Forsberg & Wengström, 2013) innebar att frågor som tidigare 

krävt ett skrivet svar nu kunde besvaras med kryss i en ja/nej-tabell. Granskningen 

utfördes således genom att ett ja- respektive nej-svar lämnades på samtliga frågor.  

Kvaliteten på artiklarna bedömdes med hjälp av granskningsmallen vara god, medelgod 

eller mindre god. Författarna granskade inledningsvis artiklarna var för sig och därefter 

togs gemensamt beslut i konsensus. Under granskningens genomförande uteslöts 13 

stycken artiklar, då det visade sig att de bedömdes ha mindre god kvalitet (Willman et 

al., 2011). Efter genomförd kvalitetsgranskning återstod tio artiklar med god eller 

medelgod kvalitet, vilka således inkluderades i litteraturstudien. Nio av artiklarna var 

genomförda med kvalitativ ansats och en artikel med kvantitativ ansats. En översikt 

över inkluderade artiklar presenteras i en artikelmatris i bilaga E.  

 

5.4 Analys 

Analysen inspirerades av Forsberg och Wengström (2013) och genomfördes med 

induktiv ansats. Artiklarna lästes först igenom förutsättningslöst av författarna var för 

sig för att skapa en helhetsbild av innehållets betydelse. Därefter studerades innehållet i 

artiklarna mer ingående med litteraturstudiens syfte i fokus.  De delar som ansågs vara 

meningsbärande enheter ströks under och skrevs ner på lösa färgade papperslappar. 
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Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna i artiklarnas resultat med fokus på 

att bevara det centrala i innehållet. De meningsbärande enheterna sorterades i flera olika 

omgångar och de enheter som hade liknande innehåll placerades tillsammans. Nästa 

steg i analysen bestod av att undersöka om likheterna var av den arten att det gick att 

sätta ihop de grupperade enheterna till nya helheter. 

 

Exempel på bearbetning av resultatet 

Meningsbärande enheter Kod Kategori  

Sjuksköterskan upplevde 

frustration 

Stark känsla Sjuksköterskans upplevelser 

av starka känslor 

Sjuksköterskan upplevde 

ilska 

Stark känsla      Sjuksköterskans upplevelser 

av starka känslor 

Sjuksköterskan upplevde 

tidsbrist och stress  

Stark känsla Sjuksköterskans upplevelser 

av starka känslor 

 

 

Författarna eftersökte kategorier som svarade till studiens syfte (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  I delar av analysen utfördes arbetet individuellt och i andra skeden 

av processen fördes en gemensam diskussion där konsensus kunde nås. De kvalitativa 

artiklarna och den kvantitativa artikeln analyserades med samma metod då den 

kvantitativa studiens resultat redovisades i både tabeller och text (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

 

5.5 Etiska överväganden 

I allt vetenskapligt arbete och i all forskning bör etiska överväganden göras (Forsberg & 

Wengström, 2013). De studier som beskrevs i artiklarna vi har analyserat var godkända 

av en etisk kommitté eller hade varit föremål för noggranna etiska överväganden. Av de 

funna resultaten har vi inte utelämnat något som har kunnat relateras till litteratur-

studiens syfte, då detta anses oetiskt (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

6 Resultat 

Resultatet av litteraturstudien sammanfattades i fem kategorier som var relevanta för 

litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013) vilket var att belysa 
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sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård i hemmet . De kategorier som framkom 

vid analysen var sjuksköterskans upplevelser av engagemang och åtagande, sjuk-

sköterskans upplevelser av starka känslor, sjuksköterskans upplevelser av patient-

centrerad vård, sjuksköterskans upplevelser  av att skapa en vårdrelation samt 

sjuksköterskans upplevelser av att vara gäst i patientens hem. 

 

  

6.1 Sjuksköterskans upplevelser av engagemang och åtagande 

Sjuksköterskan i hemsjukvården såg sitt palliativa uppdrag som ett åtagande och hon 

upplevde att det var hennes plikt att vara engagerad och utföra de omvårdnadsinsatser 

som varje patient hade behov av (Berterö, 2002; Brown, Mc William & Ward-Griffin, 

2006; Brännström, Brulin, Norberg, Boman & Strandberg, 2005).  Sjuk-sköterskan 

upplevde att det engagerande arbetet tog mycket tid och att den tiden inte alltid fanns i 

organisationen där hon verkade (Berterö, 2002; Brown et al., 2006; Burt, Shipman, 

Addington-Hall & White, 2008; Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006). 

Sjuksköterskan upplevde också att kraven på kunskap var stora och att det förväntades 

av henne att hon skulle vara engagerad samt ha god framförhållning i planeringen, för 

att kunna leva upp till kraven (Karlsson & Berggren, 2009).  Hon upplevde att det 

ställdes höga krav på kompetens, självständighet och flexibilitet i arbetet med palliativ 

vård i hemmet (Brown et al., 2006; Burt et al., 2008; Brännström et al., 2005).  

 

Sjuksköterskan upplevde att hennes arbete handlade om att ha kontroll. Detta innebar att 

hon kontinuerligt höll sig uppdaterad och hade kunskap om patientens status och om hur 

tillståndet förändrades. Detta kunde ske via besök i hemmet, men också via telefon-

samtal med patienten, personalen och de närstående (Berterö, 2002; Brännström et al., 

2005; Karlsson & Berggren, 2009; de Vlieger et al., 2009). Sjuksköterskans upp-

levelser var att om patienten och de närstående hade tillit till henne ökade förut-

sättningarna för att patienten skulle få god vård (Brown et al., 2006; Mc Garry, 2003; 

Stoltz et al., 2006). En annan upplevelse sjuksköterskan hade var att hon kunde ingjuta 

mod hos de närstående och hjälpa dem att vara starka. Sjuksköterskan upplevde att en 

viktig uppgift i hemsjukvården var att kunna ge de närstående stöd och skapa trygghet i 

den svåra situationen (Brännström et al., 2005; Burt et al., 2008; Karlsson & Berggren, 

2011; Stoltz et. al., 2006). 
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6.2 Sjuksköterskans upplevelser av starka känslor 

Sjuksköterskan som arbetade med palliativ vård i hemmet hade starka upplevelser av de  

känslor hon hade och fick i samband med olika patientmöten (Brown et al., 2006; 

Kendall, 2007). Både känslor av sorg och besvikelse men även känslor av glädje fanns 

med i beskrivningarna om hur sjuksköterskan upplevde det när hon vårdade patienten 

och när hon fick förtroenden av patienten och de närstående (Berterö, 2002; Stoltz et al., 

2006).  Hon upplevde att patient och närstående gav henne mycket positiva känslor 

tillbaka (Berterö, 2002).  

 

Sjuksköterskan upplevde en pressad arbetssituation vilket medförde en upplevelse av 

frustration och en känsla av att inte räcka till (Berterö, 2002; Burt et al., 2008; Kendall, 

2007; Stoltz et al., 2006). Sjuksköterskan upplevde ökad stress då arbetsbelastningen 

var hög och organisationen hade drabbats av neddragningar. Stressen upplevdes kunna 

orsaka att det blev sämre kontinuitet i vården och sjuksköterskan upplevde också att hon 

fick mindre tid till sitt förfogande (Oudshoorn, Ward-Griffin & Mc William, 2007; 

Stoltz et al., 2006; de Vliegher et al., 2009). Hon berättade ofta om upplevelser av en 

stressad vardag då hon måste hinna med det  palliativa arbetet samtidigt som hon hade 

andra patienter att besöka. Sjuksköterskan upplevde sig vara villig att arbeta utan rast 

och hon arbetade gärna övertid om bara patienten fick sin vård.  Detta blev till en upp-

levelse av stor frustration hos sjuksköterskan och hon ansåg att handledning behövdes 

och att detta inte fanns i tillräcklig omfattning (Burt et al., 2008). 

 

6.3 Sjuksköterskans upplevelser av patientcentrerad vård 

Arbetet som sjuksköterska i palliativ vård i hemmet upplevdes vara ett samarbete med 

patienten och de närstående. Sjuksköterskan upplevde att det var hennes strävan att vara 

lyhörd för patientens önskemål samt att stödja honom och de närstående så att de kunde 

få en fungerande vardag trots sjukdom. Hon upplevde det som positivt om de när-

stående kunde leva sina liv så normalt som möjligt och samtidigt vara delaktiga i 

 patientens vård i hemmet. Sjuksköterskan upplevde att om hon behandlade patienten 

och de närstående med respekt samt gav stöd till patientens autonomi kunde det skapa 

tillit och trygghet (Brown et al., 2006; Brännström et al., 2005; Karlsson & Berggren, 

2011; Mc Garry, 2003; Oudshoorn et al., 2007). Sjuksköterskan upplevde att patientens 

dagliga liv kunde underlättas genom att hon lyssnade på honom och litade på hans 

kunskap om sin sjukdom och sina symtom. Hennes upplevelse var att om hon inte 
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diskuterade vården tillsammans med patienten fanns risken att han nekade ta emot den 

vård han ansågs vara i behov av (Brown et al., 2006; Brännström et al., 2005; Karlsson 

& Berggren, 2011; Mc Garry, 2003). Om patienten berättade om sina behov och 

problem och dessa uppdagades i tid och sjuksköterskan var lyhörd för förändringar i 

patientens tillstånd upplevde hon att hon kunde agera snabbt och erbjuda symtom-

lindring och stöd (Brännström et al., 2005).  Sjuksköterskan upplevde att om hon upp-

trädde professionellt och  visade att hon var trygg i vårdsituationen kunde hon skapa en 

tillitsfull atmosfär och om mötet i hemmet präglades av kontinuitet upplevde hon att 

hon lättare kunde planera och genomföra individuell vård  (Brännström et al., 2005; 

Karlsson & Berggren, 2011; Kendall, 2007; de Vlieger et al., 2009).  

 

 

6.4 Sjuksköterskans upplevelser av att skapa en vårdrelation 

Sjuksköterskan upplevde att det ställdes höga krav på henne för att hon skulle lyckas 

skapa en bra och tillitsfull relation så att hon tillsammans med patient och närstående 

kunde genomföra den planerade vården. När hon upplevde att hon hade skapat en 

förtroendefull relation gav det henne goda förutsättningar för att se patientens situation i 

ett bredare perspektiv. Detta kunde leda till att kvaliteten på vården höjdes (Brännström 

et al., 2005; Mc Garry, 2003; Oudshoorn et al., 2007). Sjuksköterskan upplevde att det 

krävdes både tid och kontinuitet för att kunna etablera en god relation med patienten 

(Oudshoorn et al., 2007; Stoltz et al., 2006) och att det var viktigt för patienten att få 

träffa den ansvariga sjuksköterskan regelbundet och att hon hade gott om tid vid dessa 

möten (Mc Garry, 2003; Oudshoorn et al., 2007; de Vlieger et al., 2009).  Att agera 

lugnt och trovärdigt upplevdes vara viktigt för att sjuksköterskan skulle kunna skapa en 

tillitsfull relation. Genom att hon höll sina löften och fanns tillgänglig på ett enkelt sätt 

för patient och närstående upplevde sjuksköterskan att hon kunde skapa en tillitsfull 

relation. Att kunna bemöta rädsla hos patienten och de närstående genom att vara lugn 

samt att vara närvarande i mötet samt att vara en god lyssnare upplevdes av 

sjuksköterskan som viktiga egenskaper (Brännström et al., 2005; Karlsson & Berggren 

2011; Stoltz et al., 2006).   

 

 Upplevelsen hos sjuksköterskan var att det krävdes att hon kunde hålla isär rollen av att 

vara vän med patienten med den professionella rollen. Hon skulle komma nära patienten 
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men hon borde hon ändå hålla distans, vilket ofta upplevdes vara en svår balansgång för 

sjuksköterskan (Berterö, 2002; Brown et al., 2006; Mc Garry, 2003; Stoltz et al., 2006). 

 

 

6.5 Sjuksköterskans upplevelser av att vara gäst hos patient och 

närstående  

Som gäst i patientens och de närståendes hem upplevde sjuksköterskan att hon behövde 

ha en ödmjuk attityd till deras levnadsvanor, vara lyhörd för deras behov samt anpassa 

sig till de rutiner som fanns i hemmet. Sjuksköterskan upplevde att besök och vård i 

hemmet medförde ökad förståelse för patientens hela situation och gav henne förut-

sättningar för att ge god vård (Brown et al., 2006; Brännström et al., 2005; Burt et al., 

2008; Stoltz et al., 2006).  I svårlösta situationer upplevde sjuksköterskan att det var 

viktigt att hon försökte förmedla lugn och skapa en trygg atmosfär i hemmet vilket 

kunde medföra att de närstående ville och vågade finnas hos patienten (Brown et al., 

2006; Brännström et al., 2005; Karlsson & Berggren, 2011; Stoltz et al., 2006; de 

Vlieger et al., 2009). Sjuksköterskan upplevde att patienten var mer avslappnad när han 

fick vård i det egna hemmet och att hans möjligheter till delaktighet i vården ökade 

(Brown et al., 2006; Karlsson & Berggren, 2011; Mc Garry, 2003, Oudshoorn et al., 

2007). Hemmiljön och närheten till familjen upplevdes ge bra förutsättningar för sjuk- 

sköterskan att kunna ha en helhetssyn i omvårdnaden av patienten, vilket ansågs vara av 

stort värde i palliativ vård (Berterö, 2002; Kendall, 2007; Oudshoorn et., 2007). 

 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden diskuteras under rubrikerna inklusions- och exklusionskriterier, 

sökningsprocess och kvalitetsgranskning, förförståelse samt analys (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

                    De artiklar som valdes ut och studerades var alla publicerade på engelska vilket kan ha 

medfört att aktuell forskning på andra språk med relevant resultat utifrån vårt syfte kan 

ha förbisetts. De artiklar som inkluderades i litteraturstudien ansågs utgöra ett till-
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räckligt brett underlag för att kunna besvara syftet som var att belysa sjuksköterskans 

upplevelser av palliativ vård i hemmet. Att resultatet lyfter fram det som var avsett att 

belysas stärker resultatets giltighet. Giltighet är det begrepp som beskriver en kvalitativ 

studies trovärdighet med avseende på resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

 

                    Eftersom engelska inte är vårt modersmål kan detta eventuellt ha inneburit att de 

engelska texterna och översättningarna omedvetet kan ha blivit feltolkade och detta kan 

ses som en svaghet i studien. Vår medvetenhet om detta förhållande har medfört att 

olika uppslagsverk har använts i stor omfattning, vilket kan anses ha bidragit till att 

minimera eventuella feltolkningar. När översättningsproblem uppstod fördes diskus-

sioner gemensamt kring det aktuella sammanhanget och vi kunde därefter enas om en 

översättning.  

 

                   Vi valde att avgränsa vår studie till att belysa upplevelserna hos sjuksköterskan i 

palliativ vård i hemmet men att inte ta med vård i livets slutskede. Om vi hade haft med 

vård i livets slutskede i våra databassökningar hade det troligen gett upphov till ett stort 

material som enligt vårt antagande skulle kunna ha blivit föremål för en egen, annan, 

studie.  

 

                   Vård i livets slutskede inrymmer många fler och mera komplicerade upplevelser och 

problem hos både patient och sjuksköterska, långt fler än de som vi har valt att belysa, 

till exempel de existentiella frågorna (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2012).  

 

De analyserade artiklarna kommer från Sverige (4), Storbritannien (2), Kanada (2), 

Belgien (1) och Australien (1). Den internationella spridningen ser vi som acceptabel 

och vi bedömer även att ämnet har belysts på ett tillfredsställande brett sätt.     

 

 

7.1.2 Sökningsprocess och kvalitetsgranskning 

Sökningsprocessen var problematisk då vi först ansåg att vi hade funnit tillräckligt antal 

artiklar med litteraturstudiens syfte i fokus men vid granskning och genomläsning 

visade det sig att artiklarnas innehåll inte stämde med litteraturstudiens syfte.  
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De artiklar vi funnit handlade inte om legitimerade sjuksköterskors upplevelser utan om 

vårdpersonal eller vårdteam. Nya sökningar genomfördes därefter med relevanta sökord 

och andra kombinationer av sökord. Att sökningsprocessen fick göras om medförde att 

sökningen förfinades och relevanta artiklar hittades. Någon manuell sökning utfördes 

inte då författarna ansåg att de funna artiklarna ansågs utgöra tillräckligt underlag för 

litteraturstudien.  

 

Den förenklade mall som användes vid kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga 

artiklarna anser vi möjliggjorde en strukturerad och enhetlig granskning. Kvalitets-

granskningen genomfördes först av författarna var för sig och sedan fördes en 

gemensam diskussion för att uppnå konsensus. Efter genomförd granskning fann vi tio 

artiklar där innehållet var relevant för syftet med litteraturstudien, vilket brukar anses 

kunna stärka en studies trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Samtliga tio artiklar bedömdes ha god respektive medelgod kvalitet. 

  

7.1.3 Förförståelse 

Vi var medvetna om vår förförståelse genom vår kunskap inom området och tack vare 

många års erfarenhet inom verksamheter med palliativ vård. Vi har dessutom vår 

dagliga verksamhet förlagd till den kommunala hemsjukvården där palliativ vård ingår. 

Det fanns risk för att vår förförståelse skulle ha kunnat påverka tolkningen av resultatet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) men vi tog största möjliga hänsyn till  denna 

risk och vi granskade materialet med öppenhet. Vi har diskuterat förförståelsen vid 

genomläsning av materialet, vid analysen samt vid sammanställningen av resultatet.  

 

I det professionella arbetet kan förförståelsen påverka en sjuksköterska så att hon 

bedömer en patient med ett visst tillstånd likadant som hon bedömt en annan patient 

med samma diagnos vid ett tidigare tillfälle. Detta kan anses vara en risk då fel 

bedömning kan göras i god tro med tidigare kunskap som grund (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Perspektivet kan också vara det omvända, det vill säga att förför-

ståelsen kan bli till en möjlighet då sjuksköterskans erfarenheter används på ett positivt 

och förutsättningslöst sätt i hennes bedömning. Genom att författarna har haft en hög 

medvetenhet om förförståelsen och att vi har försökt analysera materialet med stor 

öppenhet anser vi att förförståelsen har påverkat resultatet endast i ringa omfattning. 
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Om förförståelsen påverkar ett resultat i stor omfattning kan studiens trovärdighet 

påverkas negativt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

7.1.4 Analys 

                   Analysen av artiklarna genomfördes av författarna först var för sig och därefter 

tillsammans. Under analysprocessens gång diskuterades de funna enheterna och koderna 

gemensamt vid ett flertal tillfällen för att sedan föras samman till ett resultat i kon-

sensus för att slutligen bilda en ny helhet.  Detta tillvägagångssätt kan kallas för 

forskartriangulering och kan anses stärka ett resultats trovärdighet (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

Resultatet beskriver sjuksköterskans upplevelser av engagemang och åtagande, 

sjuksköterskans upplevelser av starka känslor, sjuksköterskans upplevelser av 

patientcentrerad vård, sjuksköterskans upplevelser  av att skapa en vårdrelation samt 

sjuksköterskans upplevelser av att vara gäst hos patient och närstående. De viktigaste 

fynden om upplevelse av relationens betydelse, upplevelse av behov av patientcentrerad 

vård samt upplevelse av sjuksköterskans behov av tid diskuteras nedan. 

 

 

7.2.1 Upplevelse av relationens betydelse 

Litteraturstudiens resultat påvisar vårdrelationens betydelse och belyser att det handlar 

om att sjuksköterskan behöver tid och kontinuitet för att kunna etablera en god relation 

med patient och närstående. Dunne et al., (2005) och Wallerstedt och Andershed, 2007 

beskriver att vårdrelationen är viktig. Travelbee (refererad i Kirkevold, 2000) belyser 

också vikten av att en relation skapas så att sjuksköterskan och patienten kan 

kommunicera och att vården kan komma patienten till del. Det är då omvårdnaden 

uppnår sitt syfte enligt Travelbee (Kirkevold, 2000). En tillitsfull relation ger 

tillfredsställelse för sjuksköterskan som känner att hon gör ett bra arbete och det 

förväntas även ge tillfredsställelse för patienten som kan uppleva trygghet, värdighet 

och tillit (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Att skapa tillit i en relation är en 

dynamisk process som kräver tid, tålamod och kunskap (Eriksson & Nilsson; Kirkevold, 
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2000). Det är viktigt att sjuksköterskan ges möjlighet att under lugna förhållanden skapa 

en tillitsfull relation för att kunna ge god vård i hemmet (Eriksson & Nilsson, 2008).  

Det är viktigt att sjuksköterskan är ödmjuk i sitt förhållningssätt, då en relation som blir 

tillitsfull i ett tidigt skede kan bidra till att sjuksköterskan kan ge både patienten och de 

närstående gott stöd vid sina besök i hemmet (Stajduhar et al., 2011). Sjuksköterskan 

ställs inför stora krav i relationen med de närstående, i samband med vård av en svårt 

sjuk anhörig. Hon möter kraven på ett professionellt sätt genom att ge det stöd som 

behövs, men det är ibland svårt att hantera situationen om sjuksköterskan saknar 

erfarenhet och kunskap (Dunne et al,. 2005). Öresland och Lützén (2009) beskriver hur 

sjuksköterskan möter en besviken patient som har tappat förtroendet för vården. 

Patientens tillit till vården och till vårdgivaren är då mycket liten eller obefintlig. Att 

kunna skapa en relation i ett sådant läge blir en stor utmaning för sjuksköterskan då 

patientens förtroende måste vinnas (Öresland & Lützén, 2009).  

 

Holmberg, Valmari och Lundgren (2012) belyser att det är viktigt för patienten att en 

god relation etableras när han ska vårdas i sitt eget hem (Holmberg, Valmari & Lund-

gren, 2012). Patienten beskriver ett antal faktorer som krävs för att kunna skapa en god 

relation. Dessa faktorer kan sammanfattas med tillit, kontinuitet, kunskap, respekt, gott 

bemötande och kommunikativ förmåga (Holmberg et al., 2012) vilka även har belysts i 

studiens resultat. 

 

Litteraturstudiens författare anser i likhet med Travelbee att ett mänskligt och personligt 

förhållningssätt krävs hos varje sjuksköterska för att patienten ska uppleva relationen 

som trygg och tillitsfull samt att vården kan ges och tas emot på ett värdigt sätt 

(Kirkevold, 2000). 

 

 

7.2.2 Upplevelse av nytta med patientcentrerad vård 

Studiens resultat visar att det finns behov av samt god nytta med individuell vård och 

uppfattningen att patienten bör få styra planeringen av vården kommer fram i flera 

artiklar.  Sjuksköterskan bör kunna skräddarsy vården utifrån patientens behov och 

önskemål. Meidell (2012) anser att palliativ vård är en form av patientcentrerad vård då 

den palliativa filosofin och vården har prövats och utvecklats i kliniskt arbete under 

många år (Meidell, 2012).    
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Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) har utvecklat en modell för 

patientcentrerad omvårdnad som stärker patientens integritet och tydliggör hans 

autonomi. Modellen som kallas ”De 6 S:n”, används i palliativ vård och det är själv-

bilden, självbestämmandet, de sociala relationerna, symtomlindringen, summeringen 

och samtycket som är centrala begrepp (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 

2012).  ”De 6 S:n” finns med i palliativa vårdprogrammet vilket litteraturstudiens 

författare anser kan vara till god hjälp för sjuksköterskan. Att kunna arbeta mer individ-

inriktat, med patientcentrerad vård kan vara en bra metod att använda för att möta 

kraven i den palliativa vården (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Syftet 

med de sex S:n är att patientens självbild ska vara vägledande i planering, utförande och 

utvärdering av vården. S:n kan på detta sätt fungera som en röd tråd i hela den palliativa 

vårdprocessen (ibid.).  

 

Familjefokuserad omvårdnad kan också komma till användning inom palliativ vård.  

När patienten, sjuksköterskan och de närstående samverkar kan det skönjas ett system i 

denna samverkan. Detta har beskrivits av flera författare inom den familjefokuserade 

omvårdnadsforskningen, bland andra Benzein, Hagberg och Saveman, (2012)  vilka 

menar att sjuksköterskan bör erkänna familjen som en jämbördig part som tar del i 

ansvar och utförande av åtgärder samt beslut som sker i omvårdnadskontexten hos 

patienten (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Sjuksköterskan i familjefokuserad 

omvårdnad får inte vara rädd för förändringar och hon bör använda sig av sig själv, i 

likhet med  Travelbeees omvårdnadsteori.  

 

Det är av vikt att sjuksköterskan intar ett professionellt förhållningssätt i samarbetet 

med patient och närstående (Wright, Watson & Bell, 2002).  

 

Vi anser att familjefokuserad omvårdnad lämpar sig väl som modell för arbetet i den 

palliativa vården i hemmet och att den i vissa delar med fördel kan kombineras med 

patientcentrerad vård. 

 

7.2.3 Upplevelse av betydelse av tid och kontinuitet 

Sjuksköterskans upplevelse av behov av tid är ett tydligt resultat i vår litteraturstudie. 

Tidsfaktorn beskrivs som en stor och viktig aspekt vid palliativ vård i hemmet. Waller-
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stedt (2012) beskriver hur sjuksköterskan upplever att hon hade konstant brist på tid 

vilket hon ansåg kunde påverka kvaliteten i den palliativa vården. Tidsproblematiken 

utgjorde ofta en stressfaktor för sjuksköterskan (Wallerstedt, 2012). Holmberg et al., 

(2012) beskriver hur patienten upplever sig sedd och respekterad när sjuksköterskan tar 

sig tid och sitter ner för samtal om andra ämnen än symtom och läkemedel. Om 

sjuksköterskan däremot visade att hon var stressad och hade tidsbrist kände patienten att 

han inte ville vara till besvär och avstod då från att berätta om sina problem (Holmberg 

et al., 2012). Tid är ett viktigt värde för patienten och detta förs ibland över till en del i 

sjuksköterskans personliga egenskaper då patienten beskriver en sjuksköterska. Det är 

inte alltid hur länge sjuksköterskan stannar som är det viktigaste utan det är hur hon är 

närvarande under den tid hon besöker patienten (Birkler, 2011).  

 

Författarna menar att det kan finnas risker för påverkan på sjuksköterskans hälsa om 

tiden för det palliativa arbetet inte finns i tillräcklig omfattning och att det även finns 

risk för att patientens behov kan bli åsidosatta. 

 

  

8 Slutsatser 

                   Genom att belysa hur sjuksköterskan upplever sitt arbete med palliativ vård i hemmet 

hoppas vi nå en ökad förståelse hos chefer och kommunpolitiker för den komplicerade 

kontexten där en svårt sjuk människa vårdas i sitt eget hem. För att kunna skapa en god 

relation med patient och närstående krävs tid, kunskap och kontinuitet. Vården i hemmet 

ställer även stora krav på sjuksköterskans förmåga vad det gäller bemötande och 

kommunikation. Sjuksköterskan bör på ett professionellt sätt kunna skapa förut-

sättningar för att ge god och säker vård i hemmet. Utifrån de resultat vi funnit om 

sjuksköterskans upplevelser anser vi att det finns behov av att kompetensen bland sjuk-

sköterskor i den palliativa vården i hemmet ständigt utvecklas. Att sjuksköterskor ges 

kontinuerlig fortbildning och att grundutbildade sjuksköterskor ges kontinuerlig 

handledning är en viktig faktor. För att sjuksköterskan ska kunna ge god vård och främja 

en positiv utveckling inom området är hög kompetens via genomgången 

specialistutbildning nödvändig. Den kommunala hemsjukvården är fortfarande en 

relativt ny företeelse i det svenska samhället och vi anser att det krävs ytterligare 

forskning inom hemsjukvårdsområdet och i synnerhet forskning som handlar om 

palliativ vård i hemmet. Vi bedömer att resultatet av vår litteraturstudie kan användas 
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som underlag för samtal bland sjuksköterskor inför möten med patient och närstående i 

palliativ vård i hemmet samt troligen även bidra till intressanta samtal och diskussioner 

mellan sjuksköterskor och chefer i den kommunala hälso- och sjukvården. 
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