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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Palliativ vård är en del av distriktssköterskans arbete inom hemsjukvården. 

Syftet med palliativ vård är att utföra åtgärder som syftar till att lindra lidande och skapa 

förutsättningar för livskvalitét för patient och anhöriga i livets slutskede. Den palliativa 

hemsjukvården ger patienten möjlighet att vårdas i sin hemmiljö och därmed kunna ta del av 

vardagen i större utsträckning jämfört med på en vårdinrättning. Distriktssköterskans arbete 

ska baseras på målinriktad humanistisk omvårdnad av patient och anhöriga där ansvaret är att 

råda, stödja, vårda och förebygga. Genom ärlig kommunikation och delaktighet i vården ökar 

tryggheten och tilliten mellan patient, anhörig och distriktssköterska.   

Syfte: Belysa hur distriktssköterskor upplever mötet med patient och anhöriga i samband 

med palliativ hemsjukvård. 

Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Nio distriktssköterskor från 

två olika kommuner i södra Sverige deltog. Analysen gjordes med en kvalitativ latent 

innehållsanalys. 

Resultat: Vid analysen framkom två teman med vardera två kategorier och underkategorier. 

Det första temat belyste vilka hinder och svårigheter distriktssköterskan upplevde i arbetet 

med palliativ hemsjukvård samt vilka kunskaper och förutsättningar som krävdes för att 

kunna utföra palliativ hemsjukvård. Det andra temat belyste distriktsköterskans 

förhållningssätt och vad patient och anhöriga förväntade sig av distriktssköterskan. Vidare 

framkom vad distriktssköterskan upplevde som stimulerande och påfrestande med palliativ 

hemsjukvård.  

Slutsats: Påfrestningar och hinder kunde uppkomma men de negativa upplevelserna 

övervägdes vanligtvis av att arbetet sågs som givande och stimulerande. Förhållningssättet 

hos distriktssköterskan sågs som betydelsefullt eftersom det låg till grund för hur 

vårdrelationen utvecklades. Det var även nödvändigt att ha en helhetssyn för att kunna minska 

lidandet och främja välbefinnandet hos både patienten och anhöriga. 

 

Nyckelord: Anhöriga, distriktssköterska, hemsjukvård, palliativ vård, upplevelser  



          

 

 

 

                 

 

 

Abstract 

 

Background: Palliative care is a part of the district nurse work in home health care. The 

purpose of palliative care is to take measures to prevent suffering and to create good 

conditions for quality of life, both for the patient and their relatives. 

The palliative homecare gives the patient a possibility to be nursed in their home 

environment, thereby having a better chance of living a normal life in comparison to living in 

a health facility. A districts nurse work are based on humanistic care of the patient and its 

relatives, where their responsibility is to guide, support, care and prevent health. Confidence 

and thrust between district nurse, patient and relative will increase with honest 

communication and participation in the care. 

Purpose: To shed light on the district nurse’s experience from the meeting with patient and 

family in palliative home care.  

Method: A qualitative study with semi-structured interviews where nine district nurses from 

two different municipalities in south Sweden participated. The interviews were analyzed 

using qualitative latent content analysis. 

Results: Two themes with two categories and a number of sub-categories each appeared in 

the analysis. The first theme highlighted the obstacles and difficulties that the district nurse 

experienced working with palliative homecare and the knowledge and preconditions required 

to be able to perform palliative homecare. The second theme highlighted the district nurses 

approach and what the patient and relatives would expect from the district nurse. Furthermore 

it was also revealed what the district nurses found stimulating and difficult in palliative 

homecare. 

Conclusion: Strains and obstacles would sometimes appear, but the negative experience was 

usually outweighed by the fact that this work was considered rewarding and stimulating. A 

district nurse approach was considered significant since it formed the basis of how the caring 

relationship would develop. It was also necessary to have a holistic view in order to reduce 

suffering and to promote well-being for the patient and its relatives. 

Key words: District nurse, experiences, homecare, palliative care, relative. 

  



          

 

 

 

Tack 

Författarna vill rikta ett stort tack till de distriktssköterskor som medverkat i studien. Utan era 

erfarenheter hade inte denna studie varit möjlig att genomföra. 

Ett stort tack även till vår handledare Mikael Rask som har väglett oss, gett oss stöd och 

konstruktiv kritik under resans gång. Även ett tack till Ulla Peterson som har ställt upp och 

varit vår reservhandledare under några veckor då Mikael varit bortrest. 

 

Elin Book 
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 Inledning 1.

Ett intresse för palliativ omvårdnad finns hos båda författarna då vi i vårt arbete som 

sjuksköterskor på olika sätt möter patient och anhöriga inom palliativ vård. Vår kliniska 

erfarenhet och kompetens innefattar dock inte vård inom hemsjukvården. I mötet med patient 

och anhöriga anser författarna att det är av stor vikt med extra lyhördhet, känslighet och 

respekt inför den komplexa situationen som uppstår när döden väntar. Hur upplever 

distriktssköterskor mötet med patient och anhöriga inom hemsjukvården? Krävs det en annan 

känslighet då patienten vårdas i sitt eget hem eller kan man ha fördel av att vårda en patient i 

hemmet då man har en förmån av att kunna ta del av patientens liv och därmed använda det i 

sin omsorg och främja helhetssynen? Detta var några av frågorna som väckte vår tanke om 

ämnesval och som låg till grund för uppkomsten av denna studie. I vår vidareutbildning till 

distriktssköterskor finns även en stor sannolikhet att arbeta inom hemsjukvården och därmed 

möta patient och anhöriga i palliativ hemsjukvård. 

 

 Bakgrund 2.

2.1 Palliativ vård 

Ordet palliativ är taget från latinets ”pallium”. Innebörden av ordet avser en mantel där 

mantelns betydelse står för de åtgärder man utför i lindrande syfte och ska skapa 

förutsättningar för livskvalitét (Beck-Friis & Strang, 2012). Grunden till palliativ vård 

kommer från hospicefilosofin som innefattar lindrande vård för svårt sjuka och döende 

människor. Det var först på 1960-talet som det första hospicet för cancersjuka startade i 

London och där filosofin har haft betydelse för den snabba spridningen världen över. Sverige 

började satsa på hospiceverksamhet i slutet av 1980-talet (Beck-Friis & Strang, 2012; 

Fridegren, 2011). Kärnan i palliativ vård bygger på en aktiv omsorg av hela människan. 

Vårdfilosofin och det centrala begreppet i palliativ vård innefattar ett medvetet 

förhållningssätt och ett gott omhändertagande av den patienten och anhöriga. När bot inte 

längre är möjligt och döden närmar sig är syftet med den palliativa vården att skapa 

förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet, välbefinnande samt värdighet för patienten och 

anhöriga. Vården ska ges utifrån de behov som uppkommer, inte bara fysiska utan även 

psykiska, sociala samt andliga behov. Att lindra symtom är det primära målet inom palliativ 

vård och det är av vikt att även finnas som ett stöd för de anhöriga i sitt sorgearbete (Beck-

Friis & Strang, 2012; Nationella rådet för palliativ vård, 2012). Palliativ vård ska innefatta 

livskvalitet samt att fokus ligger på att lindra lidandet. Att lindra lidande innebär att beakta de 
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fyra olika dimensionerna av fysisk, psykisk, socialt och existentiella lidandet. Dessa fyra delar 

påverkar varandra och ska ses tillsammans för att kunna lindra lidandet (Strang, 2012).  

Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar är: 

- Symtomlindring vilket innefattar lindring av smärta och andra symtom samt tar 

hänsyn till psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov, där även individens 

värderingar, principer och rätt till självbestämmande tas i beaktning. 

- Samarbete/delaktighet med professioner i olika team och med patient och anhörig. 

- Kommunikation där utgångspunkten är främjandet av livskvalitét. Kommunikation 

mellan team, individ och anhöriga utifrån de behov som uppstår är betydelsefullt. 

- Stöd till närstående både under sjukdomstiden och efter dödsfall (SOU 2001:6). 

WHO: s definition av palliativ vård är en sammanfattning av det omhändertagandet och 

omsorgen som ges i livets slutskede när det inte längre finns någon bot och är ett 

internationellt begrepp. Enligt WHO är palliativ vård ett förhållningssätt som förbättrar 

livskvalitén för patienter och deras familjer inför problem förknippade med livshotande 

sjukdom genom att förebygga och lindra lidande genom tidig identifiering och oklanderlig 

bedömning och behandling av smärta och andra problem, fysiska, psykosociala och andliga 

(World Health Organisation, 2014). 

 

2.2 Hemsjukvård 
Socialstyrelsens definition av hemsjukvård är när hälso- och sjukvård ges i hemmet, både i det 

ordinära och särskilda boendet (Socialstyrelsen, 2008). Kommunen ska enligt hälso- och 

sjukvårdslagen kunna erbjuda, de personer som bor i kommunen, hälso- och sjukvård i 

hemmet (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] SFS 1982:763, 18 §). 2013 visade statistiken att 

det var 308 000 personer som någon gång under året varit mottagare av hälso- och sjukvården 

som kommunen ansvarar för i hemmet (Socialstyrelsen, 2014). Den palliativa vården inom 

hemsjukvården räknas till avancerad sjukvård. Den avancerade hemsjukvården innebär sådan 

kvalificerad sjukvård som tidigare enbart varit möjlig att bedriva på sjukhus. Sjuksköterskor 

och läkare finns i beredskap dygnets alla timmar (Josefsson & Ljung, 2010). I en studie av 

Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson, Olsson & Friedrich (2012) framkom att palliativ 

hemsjukvård ofta innebar en trygghet för patienter och anhöriga. En av aspekterna som bidrog 

till tryggheten var tillgängligheten till palliativ hemsjukvård, kontinuiteten i mötet med 

personalen, kompetensen och att få vårdas på hemmaplan. Att vara hemma i en trygg miljö 

underlättade vardagen och de sysslor som kunde utföras bidrog till att man i mindre 

omfattning påmindes om hoten inför döden samt sjukdomen. Vardagen hemma ansågs som 
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den friska delen av livet där både patient och anhöriga kunde engagera sig i varandra samt i 

olika aktiviteter i större utsträckning än på vårdinrättning. Genom palliativ hemsjukvård fanns 

möjligheten att få vara nära och tillsammans med sin familj och anhöriga den sista tiden i 

livet. Palliativ hemsjukvård gav även en inre frid för de drabbade då de kunde slappna av till 

viss del med vetskapen om att det fanns stöd och hjälp lättillgängligt. Att få behandlas i 

hemmet i en van hemmiljö främjade att kunna få ta del av många meningsfulla situationer 

(ibid.). 

 

2.3 Anhöriga i palliativ vård 

Anhörig är en familjemedlem men kan även innefatta nära vänner (Jonasson, Liss, Westerlind 

& Berterö, 2010; Milberg, 2012). När en individ blir allvarligt sjuk drabbas även de närmsta 

inom familjen och relationerna mellan den sjuka individen och anhöriga kan förändras. De 

anhöriga upplever vanligen en svår tid när en nära person blir allvarligt sjuk. En sorgeprocess 

börjar ofta när insikten om att individen inte längre svarar på botande behandlingar och döden 

är oundviklig eller nära förestående. Denna sorgeprocess samt sorgearbete har en stor 

inverkan på de anhörigas situation (Milberg, 2012). Sorg är ”ett uttryck för förlust av 

symboliskt viktiga samband” (Love, 2007). Rädslan av att mista kärlek, närhet och gemenskap 

innefattar känslor som oro, ledsamhet, ilska, utmattning, rollförändringar inom familjen, hopp 

samt maktlöshet hos de anhöriga (Love, 2007; Milberg, 2012). När en individ blir allvarligt 

sjuk påverkas hela familjen och det ska ses naturligt att involvera hela familjen i 

omvårdnaden (Wright & Leahey, 2013). Det är därför betydelsefullt med ett gott förhållande 

till individen och anhöriga. De anhöriga är de som känner till de innersta tankarna och 

känslorna, styrkor samt svagheter hos den svårt sjuka individen. De ska ses som en enhet som 

hör samman med patienten och är en viktig resurs i kampen att hantera sjukdom och 

förändrade livssituationer (Love, 2007; Milberg, 2012). Anhöriga har en naturlig och viktig 

roll i den palliativa vården och man ska se anhöriga som en förbindelse eller brygga mellan 

sjuksköterskan och patienten (Jonasson et al. 2010; Milberg, 2012; Munck, Sandgren, 

Fridlund & Mårtensson, 2012). Genom att ha hela familjen i fokus ges ökade kunskaper om 

roller och funktioner i familjen vilket kan vara betydelsefullt i den palliativa vården (Wright 

& Leahey, 2013). Milberg et al. (2012) belyser i sin artikel vikten av att vårda hela familjen. 

Genom att involvera och ta tillvara på patientens och anhörigas situation bidrar detta till en 

ökad kunskap om de drabbades situation. Genom se och göra anhöriga delaktiga upplevs en 

ökad trygghet och säkerhet ur anhörigperspektiv (ibid.). Genom att involvera anhöriga och 

låta dem vara delaktiga i vården bidrar detta till en ökad trygghet för patienten (Karlsson & 
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Berggren, 2011). För att vården ska bli så bra som möjligt är de av betydelse att möta patient 

och anhöriga med respekt, självbestämmande, integritet, tillgänglighet och information (ibid.). 

 

2.4 Sjuksköterskan i palliativ vård 
International Council of Nurses (ICN) är en internationell organisation för sjuksköterskor 

världen över. Organisationen har framtagit ett material, ICN:s etiska kod, som syftar till och 

sammanfattar riktlinjer för professionellt etiskt handlande i mötet med människor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ligger det i 

sjuksköterskan uppdrag och ansvar att ”främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande” Den etiska koden samt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ligger till 

grund för distriktssköterskans kompetensområde (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Kompetensbeskrivningen innehåller riktlinjer för hur vården ska präglas av en helhetssyn och 

ett etiskt förhållningssätt där respekt för människans autonomi, integritet och värdighet står i 

fokus. Vidare betonas samverkan mellan olika professioner och respekt för önskemål och 

behov från patient och anhöriga där deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara på. 

Distriktssköterskan ska ha en bred kunskap samt förmåga att möta olika situationer i olika 

faser i livet. Ansvaret ligger i att råda, stödja, vårda och förebygga olika tillstånd och 

sjukdomar. Hänsyn ska tas ur fysisk, psykisk, social och existentiell synvinkel samt utgå från 

en humanistisk människosyn (ibid.). 

 

Wu och Volker (2012) skriver om betydelsen av en humanistisk omvårdnad inom den 

palliativa vården. Humanistisk omvårdnad innefattar en mänsklig omsorg med respekt och 

förståelse för det sårbara. Det består av en helhetssyn på människan som betydelsefull och 

unik. Fokus i begreppet är en helhetssyn och omvårdnaden av den drabbade samt de anhöriga 

(ibid.). Humanistisk omvårdnad är målinriktad och det centrala i mötet mellan patient, 

sjuksköterska och anhöriga. Omvårdnaden ska präglas av bekräftelse och välbefinnande för 

patienten i sina upplevelser och där patienten får sina önskemål tillgodosedda fysiskt, 

psykiskt, socialt och existentiellt. Det största målet som sjuksköterskan och patienten 

gemensamt ska sträva mot är välbefinnande. Den humanistiska omvårdnaden upplevs här och 

nu. Omvårdnaden formas av möten och av relationerna mellan sjuksköterskan, patienten och 

anhöriga. Humanistisk omvårdnad uppkommer genom engagemang från sjuksköterskan och 

hur hon/han tar tillvara på patientens resurser och kapacitet. Patientens resurser innefattar 

även de anhöriga (Munck et al. 2012; Wu & Volker, 2012) 
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Sjuksköterskan har i sin yrkesroll ansvar att tillfredsställa behovet av omvårdnad hos patient 

och har en nyckelroll inom den palliativa vården (Dobrina, Tenze, & Palese, 2014). Genom 

att sjuksköterskan har fokus på god omvårdnad, bemötande och känslomässig omsorg, där 

rätten till självbestämmande kommer i fokus förbättras livskvalitén för patienten och dennes 

förmåga att hantera sin sjukdom (Skilbeck & Payne, 2003). Det är av vikt i den palliativa 

vården att sjuksköterskan har kunskap i kommunikation och information samt förmåga att 

kunna sätta sig in i och ha kunskaper om vad patienten och anhöriga går igenom (Beck-Friis 

& Strang, 2012; Skilbeck & Payne, 2003). Har man som sjuksköterska ett medvetet och 

stödjande förhållningssätt där det ses som naturligt att involvera anhöriga kan detta bidra till 

ett bättre upplevt välbefinnande både för patienten och anhöriga (Jonasson, et al. 2010). Ju 

mer anhöriga är involverade i omvårdnaden av patienten desto mer stöd behöver de av 

sjuksköterskan (Munck et al. 2012). Fokus i omvårdnaden ska ligga på personliga upplevelser 

av hälsa, sjukdom, död eller döende, individen i ett sammanhang, genom bemötande där 

ödmjukhet, äkta närvaro och kärlek hjälper patienten och anhöriga att bemästra sjukdom samt 

identifiera nya önskemål och mål för att förbättra välbefinnandet (Beck-Friis & Strang, 2012; 

Munck et al. 2012; Skilbeck & Payne, 2003).  

 

2.5 Palliativ omvårdnad och kommunikation 

Skillnaden mellan traditionell omvårdnad och palliativ omvårdnad är att det ofta är 

brådskande med de insatser patienten och de anhöriga är i behov av. Behovet av stöd och 

hjälp är här och nu. Livskvalitet är ledordet för palliativ vård och innefattar att omvårdnaden 

ska ges där patienten befinner sig (Lyckander, 2011). För att skapa en anpassad och 

balanserad palliativ omvårdnad krävs en god relation mellan sjuksköterskan, patienten och de 

anhöriga. Detta är en grundförutsättning för det palliativa arbetet och innefattar att ge tid, 

plats, vara lyhörd för behov och kunna lyssna. En stödjande funktion är av vikt både för 

patienten och anhöriga. Stödjande insatser avser att vara närvarande, underlätta och 

uppmuntra. Här är information en viktig del. Den stödjande funktionen har en stark tilltro till 

patienten och anhörigas kapacitet och att sjuksköterskan är närvarande inte alltid med ord utan 

även tyst gemenskap (Friedrichsen, 2012). Milberg et al. (2012) belyser i sin artikel vikten av 

att få förtroende för vårdpersonalen i det palliativa teamet. Aspekter som bidrog till förtroende 

och trygghet för patient och anhöriga var att personalen var uppmärksam och lyhörd. Att bli 

sedd och erkänd av personalen var en viktig del i upplevelsen av en säker vård. När 

vårdpersonal i det palliativa teamet kommunicerade och informerade på ett känsligt och 

individanpassat sätt, inte bara till patienten utan även de anhöriga, upplevdes förtroende, 
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trygghet och en beredskap i vad de kunde vänta. Kommunikationen var även betydelsefull i 

omvårdnaden av den drabbade samt i stöd och omvårdnaden av anhöriga (ibid.). Samtalet och 

kommunikation är en viktig del i palliativ vård och kan innefatta fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella frågor. För att kunna möta frågor på bästa sätt är det av stor vikt att vara 

närvarande, visa respekt och ödmjukhet. Det är av vikt att vara ärlig och genom 

kommunikation och information ges patienter och anhöriga möjlighet till att vara delaktiga 

vilket främjar förståelsen för sjukdomstillståndet och de åtgärder som är tilltänkta för 

patienten. Genom öppen och ärlig kommunikation och delaktighet ökar tryggheten och tilliten 

mellan patient, anhöriga och sjuksköterskan (Friedrichsen, 2012; Lyckander, 2011). Av vikt 

är även teamsamarbetet runtom patienten som kan bestå av läkare, sjuksköterska, kurator, 

präst med mera. Samordningen och planeringen av insatser som kan göras från respektive 

profession är betydelsefull. Att utgå från den palliativa vårdens hörnstenar främjar hela 

människan och genom förhållningssättet gentemot patient och anhörig försöker man lindra 

lidande ur fysisk, psykisk, social samt existentiell synvinkel (Friedrichsen, 2012). 

 

 Teoretisk referensram 3.

Vid palliativ vård och vård vid livets slutskede är det av vikt att se helheten av människans 

livsvärld. Palliativ vård handlar om lindrande omvårdnad och att se hela aspekten av 

välbefinnande innebär ett synsätt som involverar både patient och anhöriga. Peaceful end of 

life theory är en teori som inte bara fokuserar på kunskaper i livets slutskede utan belyser 

viktiga aspekter som bemötande, medvetenhet, medkänsla och känslighet (Ruland & Moore, 

1998). Teorin utvecklades av två sjuksköterskor som i sitt arbete på en kirurgisk vårdenhet 

mötte patienter och anhöriga i livets slutskede men saknade riktlinjer för att ge en fridfull och 

meningsfull upplevelse för de drabbade den sista tiden i livet. Teorin baseras på ett holistiskt 

synsätt och belyser de omvårdnadsåtgärder som uttrycker omsorg. Omsorgen och 

förhållningssättet utgår från patienten där fokus för vårdpersonalens arbete ligger på att lindra 

smärta samt uppnå optimal komfort. Av vikt för att patient och anhöriga ska känna 

välbefinnande och trygghet är vårdpersonalens förhållningssätt och förmågan att observera 

och tolka signaler från de drabbade. Patient och anhöriga ska känna förtroende och uppleva att 

de får den bästa vården, behandlas med respekt, integritet, värdighet och känna deltagande i 

vården. Detta för att patient och anhöriga ska få det avsked de önskar. Grundläggande 

aspekter i teorin är att främja hopp och meningsfullhet, lindra smärta och obehag, skapa ett 

förtroende för familjen där rätten till självbestämmande och beslutsfattande står i fokus 

(Ruland och Moore, 1998). De fem kategorierna som sammanfattar teorin är: 
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- ”Smärtfrihet” – Vårdpersonalens förmåga att övervaka och se tecken till obehag eller 

smärta. Genom att snabbt se tecken till smärta och genom farmakologiska och icke 

farmakologiska metoder förebygga smärta. 

- ”Upplevelse av välbefinnande” – Patientens befrielse från obehag och vårdpersonalens 

förmåga till hjälp med avkoppling och belåtenhet. 

- ”Upplevelse av fridfullhet” – Innebär patientens och anhörigas känsla av lugn och 

harmoni. Ångest och rädsla förebyggs genom vårdpersonalens emotionella stöd. 

- ”Närhet till närstående” – Innebär anhörigas involvering och delaktighet i vården av 

den sjuke. Genom delaktighet främjas en samhörighet som ger meningsfullhet i livets 

slutskede 

- ”Upplevelse av värdighet och respekt” – där patient och anhörig ses som en 

medmänniska och som jämlika samt behandlas med värdighet, empati och respekt. 

Genom delaktighet i vården främjas patientens och anhörigas upplevelser när deras 

behov och önskemål tas i beaktning (ibid.). 

 

 Problemformulering 4.

Den palliativa vården innebär åtgärder i lindrande syfte som ska skapa livskvalitet för patient 

och anhöriga. Det är en aktiv omsorg av hela människan där ett medvetet förhållningssätt och 

ett gott omhändertagande ska genomsyra vården (Beck-Friis & Strang, 2012). Den teoretiska 

referensramen, Peaceful end of life theory, utgår från en helhetssyn av människans. Detta 

innefattar förmåga till bemötande, medvetenhet, medkänsla och känslighet för att lindra 

lidande och uppnå största möjliga välbefinnande för patient och anhörig (Ruland & Moore, 

1998). I distriktssköterskans kompetensbeskrivning finns det angivet vilka kunskaper som 

han/hon ska känna sig väl insatt i. Det är bland annat beskrivet att distriktssköterskan behöver 

inneha en förmåga att kunna stödja patienten i dennes dagliga liv och visa respekt för 

livsvärlden (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Distriktssköterskans uppgifter inom 

hemsjukvården innebär mer än att bara vårda patienten som är sjuk, det handlar även om att 

stödja den närstående. Dahlberg (2003) visar på hur viktigt det är att distriktssköterskan har 

ett stort engagemang i mötet med den svårt sjuka patienten för att en vårdande relation ska 

uppstå. Det är den sjuka patienten som är i fokus men för att se till hela patienten behöver de 

anhöriga också känna sig delaktiga (ibid.). För att erhålla en god palliativ vård krävs en väl 

fungerande kommunikation vilket kan innefatta förmåga att lyssna, vara lyhörd och 

närvarande (Friedrichsen, 2012). Normann och Fröling (2008); Hellström och Carlander 

(2010) menar att utan anhöriga skulle inte vårdsystemet fungera. Det insatser som anhöriga 
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utför är av mycket större omfattning tidsmässigt än den offentliga insatsen. Därför är det av 

stort värde att diskutera hur distriktssköterskor på bästa sätt kan stödja och hjälpa patienter 

och anhöriga som befinner sig i en situation där livet ställs på sin spets. 

Flertalet studier beskriver hur patienter samt närstående vill bli bemötta inom vården, vad som 

ses som positivt och negativt. I denna studie vill författarna ur ett vårdarperspektiv undersöka 

hur distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvården upplever mötet med patient och 

anhöriga i palliativ hemsjukvård. Studien ska fungera som en hjälp i att kunna hantera den 

komplexa relationen mellan sjuksköterska/distriktssköterska, patienten och deras anhöriga. 

 

 Syfte 5.

Syftet är att belysa hur distriktssköterskor upplever mötet med patient och anhöriga i samband 

med palliativ hemsjukvård. 

- Vad är viktigt i det första mötet för att lägga en bra grund för vidare omvårdnad av 

patient/anhörig? 

- Vilka aspekter av bemötande är betydelsefullt i omvårdnaden av palliativa patienter 

och deras anhöriga? 

 

 Metod 6.

 

6.1 Design 
Studien grundas på en kvalitativ ansats med utgångspunkt i intervjuer. Kvalitativa metoder 

har ett syfte att belysa upplevelser och upptäcka innebörden av ett fenomen där kunskapen 

och förståelsen växer fram allt eftersom studien pågår. En del av ett fenomen studeras för att 

få djupare förståelse och kunskap för hur det har betydelse för människor som upplever det. 

(Polit & Beck, 2004). Den kvalitativa metoden baseras på ett induktivt tankesätt vilket innebär 

en process där kunskaper och erfarenheter växer fram under studiens gång. Tolkningen växer 

fram av förförståelse och mötet med nya erfarenheter vilket leder till ny förförståelse. 

Helhetsbilden är vid tolkningen beroende av den mening som man finner i textens olika delar 

(Eliasson, 2013; Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim-Hällgren, 2012; 

Segesten, 2012). 

 

6.2 Urval 

Till föreliggande studie valde författarna ett strategiskt urval med tillvägagångssättet 

snöbollsurval där distriktssköterskor som arbetar med palliativ hemsjukvård inkluderades. 
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Författarna tog kontakt med verksamhetschefer i två olika kommuner och fick därigenom 

information om vilka distriktssköterskor som kunde vara intressanta för studien. 

Informanterna som visade intresse valdes ut gentemot inklusionskriterier och att samtycke 

från dem hade givits (Polit & Beck, 2004). Inklusionskriterierna var att informanterna skulle 

vara distriktssköterskor, ha erfarenhet av att arbeta med palliativ hemsjukvård samt vara 

svensktalande. Det är av stor vikt att informanterna har erfarenhet av det som ska studeras och 

därmed kan bidra med betydelsefull data som svarar på studiens syfte (Polit & Beck, 2004). 

Första steget i urvalsförfarandet var att ta kontakt med verksamhetscheferna som var 

ansvariga för hemsjukvården i de två kommuner som valdes för studien. Detta för att kunna 

ge information och för att få tillåtelse att deras distriktssköterskor deltog i studien (Bilaga 1). 

Informationen framfördes både muntligt samt skriftligt ab författarna. Till bilagan bifogades 

även den etiska egengranskningen och informationsbrev till informanterna (Bilaga 2 och 5). 

Studien godkändes och förmedlades vidare av verksamhetscheferna till informanterna som 

vid visat intresse återkom till verksamhetscheferna som förmedlade kontaktuppgifter till 

informanterna. Författarna tog därefter kontakt med informanterna per telefon där återigen 

information gavs om studien. Tid och plats för intervjun bestämdes av informanterna. 

 

6.3 Deltagare 

Totalt nio intervjuer med distriktssköterskor genomfördes. Fem respektive fyra intervjuer från 

vardera kommun genomfördes. Alla deltagare var kvinnor och åldern på informanterna 

varierade mellan 30-62 år. Antal år som informanterna hade arbetat som distriktssköterska 

varierade från 6 månader till 27 år. Samtliga informanter hade vidareutbildning till 

distriktssköterska. 

 

6.4 Datainsamling 
Frågorna till informanterna konstruerades av författarna utifrån sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning med fokus från begreppen bemötande och omvårdnad samt den 

föreliggande studiens teoretiska referensram. Utgångspunkten i frågorna var att få svar på hur 

distriktssköterskorna upplevde mötet med patient och närstående i palliativ hemsjukvård. Det 

var tänkt att genomföra en pilotstudie för att granska frågornas relevans i relation till syftet 

men då en av intervjuerna blev mycket tidigarelagd från informantens sida utfördes inte detta 

på grund av tidsbrist. Informanterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun, samtliga 

intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser. Innan intervjun började hämtades ett 

skriftligt samtycke från informanterna (Bilaga 3). Författarna inledde med en allmän 
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konversation inför varje intervju för att få en mer avslappnad atmosfär. Intervjun påbörjades 

därefter med författarnas konstruerade semistrukturerade frågor med öppna svarsmöjligheter 

(Bilaga 4). De semistrukturerade frågorna var i förväg delvis bestämda för att svara på syftet 

samt för att täcka in ämnet. Genom att ha öppna svarsalternativ ges utrymme för 

informanterna att utveckla sitt svar för att intervjun ska ge så mycket information som möjligt 

(Eliasson, 2013). Om informanten under intervjun kom av sig eller utanför ämnet ledde 

författarna tillbaka informanten till ämnet igen eller gick vidare i frågorna. Intervjuerna 

genomfördes enskilt av författarna då insikt fanns om att informanterna från början var 

obekväma med att spelas in. Hade båda författarna deltagit under intervjun anser vi att 

informanterna kunde känna sig mer obekväma och underlägsna. Intervjuerna varade mellan 

20-46 minuter och pågick mellan 12/3 2015 – 15/4 2015. Intervjuerna bandades via 

författarnas mobiltelefoner som efter transkribering överfördes på ett USB och raderades från 

mobiltelefonerna.  

 

6.5 Dataanalys 

Då studiens syfte var att belysa distriktssköterskans upplevelser av mötet med patient och 

anhöriga inom palliativ hemsjukvård valdes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & 

Lundman (2004) som analysmetod. Metoden valdes då Kristensson (2014) menar att 

kvalitativ innehållsanalys är bra att använda sig av för ovana forskare. En av författarna var 

bekant med kvalitativ innehållsanalys då hon använt sig av denna metod i kandidatuppsatsen. 

Innehållsanalysen genomfördes med fokus på latent innehåll. Analys av det latenta innehållet 

innebär en tolkning av textens innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna 

transkriberades ordagrant samt lästes därefter flera gånger för att få en helhetsbild av 

innehållet. I kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) är de styrande 

begreppen analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, underkategori 

samt kategorier. Alla delarna utfördes av författarna tillsammans. Alla intervjuerna lästes 

igenom flertalet gånger av båda författarna för att få en helhetsbild av intervjuerna. När 

författarna kände sig förtrogna med materialet diskuterades det framkomna resultatet i varje 

intervju. Författarna markerade därefter i den transkriberade texten de meningsenheter som 

relaterade till studiens syfte vilka bestod av ord, meningar och textstycken. Alla 

meningsenheter försågs med ett nummer och noterades i en tabell för att lätt kunna hitta dem 

senare i arbetet. De meningsbärande enheterna kondenserades till mindre stycken men med ett 

betydande och centralt budskap kvar. De kondenserade meningsbärande enheterna 

abstraherades till en kod där koden karakteriserade innehållet. Koder med liknande betydelse 
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bildade underkategorier som återspeglade det centrala budskapet från intervjuerna. Utifrån 

innehållet i underkategorierna bildades kategorierna. Därefter bildades teman vilket innebär 

att det latenta innehållet av intervjuerna framträder och en röd tråd återkommer i varje 

meningsenhet, kod, underkategori samt kategorier. 
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Tabell 1, exempel på analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori Tema 

Det är viktigt att jag 

informerar grundligt… 

Vilka vi är och hur de 

kan nå oss… Det är 

jätteviktigt 

Det är viktigt att 

informera vilka vi är 

och hur dom kan nå oss 

Att lämna ut 

kontaktuppgifter 

Att vara förberedd Att möta andras 

förväntningar på 

professionen 

Upplevelse av att 

balansera mellan inre 

och yttre krav 

Det är viktigt att jag är 

lugn och finns här för 

dom… Det är min 

kunskap och det är min 

stabilitet… Det handlar 

om tillit, ödmjukhet 

och respekt 

Det är viktigt att jag är 

lugn och finns här för 

dom. Det är min 

kunskap, stabilitet, 

tillit, ödmjukhet och 

respekt 

DSK:s inställning Professionellt 

förhållningssätt 

Det kan vara svårt det 

här när det är dags att 

ge upp hemma… Ofta 

vill patienten vara kvar 

hemma men anhöriga 

orkar inte… Man får ta 

beslutet mot patientens 

vilja 

Det är svårt när det är 

dags att ge upp hemma. 

Pat vill vara hemma 

men anhöriga orkar 

inte. Beslutet tas mot 

patientens vilja 

Vilkens önskan ska 

man följa 

Påfrestningar Att uppleva och hantera 

egna känslor 

… Där jag har varit 

väldigt mycket 

nyckelfigur… Då har 

jag känt lite… Åh de 

äter upp mig liksom… 

För att det tar så 

mycket tid och kraft i 

början 

Där jag har varit 

nyckelfigur har jag känt 

de äter upp mig. Det tar 

mycket tid och kraft i 

början 

Det tar tid och kraft 
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6.6 Etiska övervägande 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska alltid betydelsen av forskningen väga tyngre än 

riskerna med forskningen. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska all forskning ”göra gott”. 

Grunden för etisk granskning i studien har tagits från Vetenskapsrådet (2003) 

individskyddskrav. Författarna har tagit hänsyn till informationskravet där informanterna i 

studien informerades både muntligt och skriftligt om studiens allmänna syfte, upplägg, nyttan 

med studien, samt att deltagande byggde på frivillighet och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan att meddela orsak (Bilaga 3). Konfidentialitetskravet för informanterna i 

studien innebar att de förblev anonyma. När intervjuerna hade transkriberats fördes data över 

på USB som förvarades låst i ett kassaskåp och inspelningarna på telefonerna raderades. 

Informanterna blev även upplysta om nyttjandekravet med studien och att intervjuerna endast 

skulle användas i den föreliggande studien. Information gavs även om publicering i 

Linnéuniversitets digitala vetenskapliga arkiv, DIVA och samtyckeskravet. Vid första utskick 

av informationen om studien kunde informanterna läsa igenom materialet hemma. När tid och 

plats var bokad såg författarna till att återigen informera samt försäkrades sig om att 

informanterna förstått all information innan de gav skriftligt samtycke till att delta i studien. 

 

6.7 Etisk granskning 

Utifrån Sveriges riksdag (2003), lag (2003:460) 2 § om etikprövning av forskning som avser 

människor, är det inget krav på granskning från etisk kommitté vid studier som sker inom 

högskoleverksamheten på varken grundnivå eller som i detta fall avancerad nivå. Författarna 

har dock valt att göra en etisk granskning av studien utifrån Etikkommittén sydost etiska 

egengransking (Etikkommittén sydost, 2014). Där framkom det att någon vidare etisk 

granskning inte var nödvändig (Bilaga 5). Författarna valde ändå att ansöka om etisk 

granskning från Etikkommittén Sydost inför eventuell publicering av studien där etisk 

granskning är ett krav. 

 

 Resultat 7.

Utifrån analysen framkom två teman (Figur 1 och 2) med vardera två kategorier som 

konstruerats av underkategorier. Resultatet beskrivs i löpande text med citat från intervjuerna 

som har anknytning till texten. 

Det första temat Att se livssituationen och utföra omvårdnadsåtgärder bildades utifrån 

kategorierna 1. Komplikationer för att utföra palliativ vård samt 2. Förutsättningar för att 

utföra palliativ omvårdnad (se tabell 2). Gemensamt för kategori ett var distriktssköterskans 
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Tema 1 - Att se livssituationen och utföra omvårdnadsåtgärder 

Förutsättningar för att utföra 

palliativ omvårdnad 

Att ha god insikt 

och kunskap om 

livets slutskede 

 

Komplikationer för att 

utföra palliativ vård 

Att inneha 

teknisk samt 

medicinsk 

kunskap 

 

Svårigheter 

att våga tala 

öppet med 

varandra 

 

Att se 

hinder i 

vården 

upplevelse av hinder och svårigheter för att utföra palliativ omvårdnad. Gemensamt för 

kategori två var vilken kunskap distriktssköterskan upplevde nödvändig för att utföra palliativ 

omvårdnad. 

 

Figur 1. Tema 1 som framkom vid dataanalys. 

 

Det andra temat Upplevelser av att balansera mellan inre och yttre krav bildades utifrån 

kategorierna 1. Att möta andras förväntningar på professionen samt 2. Att uppleva och 

hantera egna känslor (se tabell 3). Gemensamt för kategori ett var det förhållningssätt och de 

förberedelser distriktssköterskan upplevde att patient och anhöriga förväntade sig av dem i 

mötena. Gemensamt för kategori två var de upplevelser av stimulans och påfrestningar 

distriktssköterskan fick hantera i palliativ vård. 

 

Figur 2. Tema 2 som framkom vid dataanalys. 

Tema 2 - Upplevelser av att balansera mellan inre och yttre krav 

 

Att uppleva och hantera egna 

känslor 

 

Påfrestningar 

 

Att möta andras förväntningar 

på professionen 
 

Stimulans 

 
Att vara 

förberedd 

 

Professionellt 

förhållningssätt 

 



          

 

15 

 

7.1 Komplikationer för att utföra palliativ omvårdnad  
7.1.1 Att se hinder i vården 

I studien framkom distriktssköterskorna upplevde olika hinder i sitt arbete som gjorde att 

insatserna till patient och anhörig försenades. Det kunde innebära att praktiska delar som 

läkemedelslistor och överrapportering till palliativ vård var inte färdigt från sjukhuset vid 

utskrivning. Detta gjorde att distriktssköterskorna fick börja samordna åtgärder för patienten 

så for de kom hem. Detta upplevdes som stressande och gav dem en känsla av att vara 

otillräcklig då vården kunde fördröjas för patient. Innebörden av detta kunde vara att patienten 

inte fått brytpunktssamtal av läkare vilket symboliserar övergången till palliativ vård eller att 

anhöriga inte fått ta del av samtalet. Vissa patienter hade inte anmälts till palliativ vård 

korrekt. Ordinationen med behovsläkemedel var bristfälligt ifylld eller inte anpassad till 

patientens förmåga till att inta läkemedel. Detta ledde enligt distriktssköterskorna till att 

patienten inte kunde bli smärtlindrad i tid då distriktssköterskorna fick lägga extra tid på att 

söka kontakter för att justera läkemedelslistan. 

 

”När dom kommer hem kan de ha ett helt batteri med mediciner och 

dom kan inte ta dom… då ska man ringa distriktsläkaren… då kanske 

han inte är där… då ska man vänta på honom” Informant 7 

 

Vid hemgång upplevde många distriktssköterskorna att de läkarna som var ansvariga för den 

palliativa vården inte var insatta i patientens fall vilket innebar att läkarna hade svårt att göra 

adekvata bedömningar i hur mycket smärtlindring patienten behövde. Svårigheterna innebar 

även att ta beslut i vidare behandling av patienten. Många gånger fanns bara en jourläkare 

tillgänglig vilket innebar ett ökat ansvar för distriktssköterskan som fick ta på sig rollen att 

förmedla och utföra arbetsuppgifter som egentligen var läkarens ansvar då patient och 

anhöriga inte var fullt informerade om den palliativ vårdens innebörd. Detta kunde 

exempelvis innebära att distriktssköterskan fick informera om palliativ vård för patient och 

anhöriga.  

Stora geografiska avstånd i en av kommunerna upplevdes som ett hinder då det tog lång tid att 

ta sig till patienterna, framförallt när det handlade om patient och anhöriga i behov av 

brådskande hjälp och lindring. Känslan som uppkom hos distriktssköterskorna i dessa 

situationer var en otillräcklighet samt att det uppstod ett ökat och förlängt lidande hos 

patienten och anhöriga. Några distriktssköterskor uttryckte även en otillräcklighet genom att 
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de hade ansvar för många andra patienter och därmed inte kunde lägga den tid som krävdes 

och som de önskade på patienten. Även patient och anhöriga uttryckte enligt 

distriktssköterskorna frustration när hon inte kunde komma enligt deras önskemål. 

 

”Avstånden kan ju vara ett stort hinder för oss… att inte komma så 

snabbt vilket drabbar patient… är vi då långt ute i kommunen kan det 

ta en bra stund att komma till den som behöver hjälp” Informant 6 

 

”Det är också en frustration ibland att man inte räcker till, man har ju 

inte bara en patient utan man har ju flera… ibland kan man ju inte 

bara komma på studs och då är ju anhöriga uppgivna och ledsna när 

man kommer…” informant 9 

 

7.1.2 Svårigheter att våga tala öppet med varandra 

Relationen mellan patient och anhöriga hade betydelse för hur kommunikationen och 

öppenheten var omkring patientens sjukdom och tillstånd. I de familjerelationer där kontakten 

och kommunikationen var bristfällig framkom olika åsikter som var svåra att prata om för 

familjemedlemmarna vilket upplevdes av distriktssköterskorna som ett hinder för att nå fram 

med viktig information. Detta kunde innebära att anhöriga inte vågade prata öppet om 

sjukdomen eller döden inför den sjuke utan tog distriktssköterskan åt sidan för att skydda och 

inte utsätta patienten för ytterligare påfrestningar. Distriktssköterskorna ansåg att det var svårt 

att förbereda patient och anhöriga inför döden när familjen inte kunde kommunicera öppet 

med varandra. De ansåg även att det var svårare att kunna ge god vård och omvårdnad till 

patient och anhöriga när det var en tryckt stämning i hemmet. Distriktssköterskorna betonade 

vikten av att våga vara ärliga och säga som det låg till samt prata öppet om vad som komma 

skall men ansåg det även betydelsefullt att familjemedlemmarna var ärliga och öppna med 

varandra.  

 

”Man kanske har svårt att prata med varandra… och man kan känna 

när man kommer in i ett hem att åh… vilken tryckt stämning det är… 

det är svårare att nå fram till… ja… patienten och anhöriga” 

Informant 2 
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Sammanhållningen och öppenheten i familjen speglades även av hur patient och anhöriga 

kunde skoja med varandra och känna en glädje trots allvaret i situationen. 

 

”… Så har man ändå en bra relation alltså man ändå kan skoja och 

prata om annat än det jobbiga ” Informant 9 

 

7.2 Förutsättningar för att utföra palliativ omvårdnad 
7.2.1 Att inneha teknisk samt medicinsk kunskap 

Den tekniska och medicinska kunskapen ansågs av distriktssköterskorna som betydelsefull 

och nödvändig för att utföra palliativ omvårdnad. Distriktssköterskan ansågs att palliativ vård 

i hemmet var avancerad sjukvård som krävde mycket kunskaper av distriktssköterskorna i hur 

smärtpumpar fungerade, hur doserna kunde justeras efter läkarens ordination och patientens 

behov samt hur man skötte om olika infarter som exempelvis CVK och venportar. 

 

”… ganska stora medicinska kunskaper behöver man ha för en del 

kommer ju hem med CVK kanske venport eller smärtpump… man 

måste kunna hantera sånna” Informant 6 

 

Kunskaper om läkemedel, verkningsmekanismer i kroppen och interaktioner läkemedel 

emellan bedömdes vara en viktig kunskap i palliativ vård för att kunna lindra patientens 

smärta eller andra symtom som patienten led av. Informanterna ansåg att det var deras ansvar 

utifrån sin profession att känna sig väl förtrogen med läkemedel. Det var även betydelsefullt 

att ha insikter om vilka läkemedel som kunde bli aktuella att använda i olika situationer och 

vid försämringar. Specifika kunskaper om smärta och symtomlindring i ett palliativt skede 

ansågs mycket viktigt. Evidensbaserade redskap som smärtskattningsinstrument, checklistor 

och PM belystes vara ett värdefullt hjälpmedel för att fånga upp de olika dimensionerna av 

smärta som inte bara kunde uttrycka sig fysiskt utan även psykiskt, socialt samt existentiellt. 

Instrument som användes för bedömning av smärta var exempelvis Abbey Pain Scale vilket är 

ett smärtskattningsinstrument för personer med nedsatt kognitiv förmåga eller som på något 

sätt har svårt att uttrycka sig verbalt. ESAS var ett annat alternativ för att skatta en persons 

smärta och användes när personer verbalt kunde uttrycka sig. Användningen av ESAS belyste 

olika dimensioner av fysisk, psykisk, social och emotionell smärta.  
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”vi ska kunna farmaka, vi ska kunna interaktioner, vi ska kunna hela 

det batteriet naturligtvis men det är ju en förutsättning” informant 7 

 

Några av distriktssköterskorna påtalade att läkarna hade förtroende för distriktssköterskorna 

när det gällde läkemedel och smärtlindring. Distriktssköterskorna upplevde att de hade stora 

friheter att kunna administrera läkemedel när olika situationer uppstod men det krävdes 

förmåga att kunna anpassa doserna till den enskilda individen. Detta genom att finna en 

balans mellan patientens smärtfrihet och läkemedlets eventuella påverkan på patientens 

kroppsfunktioner och medvetandegrad. 

 

”Jag tycker faktiskt vi är lite för rädda ibland… jag ger hellre lite 

högre dos och dom är smärtfria än om att vara rädd att det ska 

påverka deras andning” Informant 8 

 

7.2.2 Att ha god insikt och kunskap om livets slutskede 

Kunskaper om specifik palliativ omvårdnad och onkologisk vård utifrån de behov som 

uppkom ansågs vara en grundläggande förutsättning för att kunna vårda patienter och 

anhöriga i livets slutskede. Specifik palliativ omvårdnad utgick från ett etiskt synsätt där hela 

människan var i fokus. Detta kunde innebära att distriktssköterskan utförde munvård, 

förebyggde trycksår genom kontinuerliga vändningar eller använde hjälpmedel för att utföra 

förflyttningar eller lyft så bekvämt för patienten som möjligt. Omvårdnadsåtgärderna behövde 

inte vara så omfattande utan det ”lilla” kunde vara betydelsefullt vilket kunde innebära att 

bara finnas där.  

 

”Men just att man tar på patienten, håller en hand… det räcker med 

det lilla” Informant 3 

 

”Palliativ vård är mer helhetsvård… man ser till hela människan… 

där kan jag göra allt på ett annat sätt och jag har en annan 

helhetsbild ofta också av patienten” Informant 8 

 

Alla omvårdnadsåtgärder syftade till att patienten skulle känna sig väl omhändertagen och att 

distriktssköterskorna gjorde det så bra som möjligt för patienten. Det upplevdes av 

distriktssköterskorna vara betydelsefullt att ha kunskaper om det palliativa förloppet det vill 
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säga vad som förväntades ske samt hur kroppsfunktionerna allt eftersom avtog. Detta för att 

bemöta patientens och anhörigas frågor och oro. Kunskapen innebar även att våga möta och 

följa upp frågorna som framkom från patient och anhörig samt sättet man informerade på. 

Distriktssköterskans kunskaper om det palliativa förloppet ledde till ökade insikter hos patient 

och anhöriga och kunde på så sätt dämpa deras rädsla och oro. 

 

7.3 Att möta andras förväntningar på professionen 
7.3.1 Professionellt förhållningssätt 

Det första mötet med patient och anhöriga betraktades som viktigt då det var en start för att 

kunna bygga vidare på en vårdrelation. Det var därför viktigt att ha avsatt tid och inte verka 

stressad inför mötet med patient och anhöriga. Distriktssköterskorna ansåg att viktiga aspekter 

i deras förhållningssätt var att visa ödmjukhet, tillit och att inge lugn, stabilitet och trygghet.  

 

”Att jag är lugn och inger en trygghet… att finnas till… de måste 

känna att jag är stabil. Det är min stabilitet, det är min kunskap och 

det är min trygghet… man kan ju själv känna att man darrar på 

insidan men utåt ska det vara tryggt… och du ska våga möta ögonen, 

våga möta… våga vara stabil” Informant 7 

 

Distriktssköterskorna upplevde att de blev en viktig och central person som patient och 

anhöriga kunde känna stöd i och luta sig mot i svåra stunder. Det var därför av vikt att alltid 

vara nåbar och tillgänglig. Distriktssköterskorna påtalade vikten av att visa respekt för en 

annan människa och deras situation. Det handlade även att komma in som gäst i någon annans 

hem vilket krävde en försiktighet och en förmåga att känna av det privata samt hur deras 

rutiner och regler var satta. 

 

”Man kommer ju hem till dom så man är ju gäst där och man får se 

till… titta in lite försiktigt först och känna av…” Informant 6 

 

 Förmågan att lyssna på patient och anhöriga och inneha en förmåga till lyhördhet för deras 

situation och behov låg även till grund för distriktssköterskornas förhållningssätt. Många 

informanter betonade vikten av att inte bli för personlig med familjen då det blev ett hinder 

för att kunna vara professionell i sitt handlande och i sitt förhållningssätt. Dock påtalade några 
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av informanterna svårigheten med detta då relationen med patient och anhöriga blivit nära och 

upplevelsen av att vara ”en i familjen” var svår att undvika. 

 

7.3.2 Att vara förberedd 

Distriktssköterskorna belyste vikten av att vara förberedd inför besöket med patient och 

anhöriga. Detta kunde innebära att vara påläst på patientens situation och omgivning. Det 

handlade även om att vara påläst på sjukdomen för att kunna möta patient och anhörigas 

frågor på bästa sätt. Distriktssköterskorna upplevde att frågorna från familjen upprepades om 

och om igen, därför behövdes informationen förmedlas flera gånger för att patienten och 

anhöriga skulle förstå innebörden av situationen. Det var av vikt att ta reda på hur mycket 

patient och anhörig visste om tillståndet och vad de hade fått information om.  

Detta för att göra dem delaktiga och möta dem på deras nivå och att göra informationen 

begriplig utan att använda sig av exempelvis latinska termer.  

 

”Hur mycket vet patienten om palliativ vård och om sin sjukdom… 

och hur mycket har anhöriga fått till sig för ibland har man ju fått 

väldigt mycket information och man har inte tagit till sig det riktigt 

heller… så det är viktigt att ta reda på lite var dom står…” Informant 

6 

 

Att göra anhöriga delaktiga samt möta dem på deras nivå ansåg distriktssköterskorna som en 

naturlig del då den närmsta familjen kände patienten bäst och kunde inneha värdefull kunskap 

om patienten som i slutänden kunde gynna omvårdnaden av patienten. Inför mötet var det 

även betydelsefullt att lämna viktiga kontaktuppgifter till distriktssköterskan och den 

sköterskan som hade jourverksamhet om patient och anhöriga behövde någon form av hjälp 

och stöd. Information om distriktssköterskans tillgänglighet var betydelsefull samt vilka som 

fanns tillgängliga när hon inte var i tjänst. 

 

”Vi lämnar alltid våra telefonnummer, även journummer, så att dom 

alltid kan ringa när som helst” Informant 4 

 

Några av distriktssköterskorna betonade vikten av att vara förutseende samt förbereda 

praktiska delar vilket kunde handla om att ha hjälpmedel eller läkemedel med sig om behov 

uppstod. Förberedelserna kunde även innebära att ha kännedom om vilka kontakter som 
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skulle förmedlas så att patient och anhöriga kunde kände sig trygga i att veta vad de skulle 

vända sig om problem uppstod. Detta kunde innebära att ha kunskap om hur kommunens 

organisation fungerade och vilka rättigheter patient och anhöriga hade. Några av 

distriktssköterskorna ansåg att patient och anhöriga hade förväntningar på dem att vara 

”spindeln i nätet” som kunde lösa mycket runt familjens problematik. 

 

”Att va förberedd och ha med sig det som behövs… vi brukar ju ta 

med en pärm och en box och ofta behövs det ju lite mer saker kanske 

om dom har blivit dåliga kanske inkontinenshjälpmedel och det är 

mycket man behöver se över.” Informant 8 

 

7.4 Att uppleva och hantera egna känslor 
7.4.1 Stimulans 

Även om palliativ vård inte ansågs som något roligt då det bara fanns en utväg upplevde de 

flesta informanter det tillfredsställande och stimulerande att arbeta med patienter och anhöriga 

i palliativ vård. Det var en utmaning som krävde ett engagemang från distriktssköterskorna 

och upplevdes utvecklande och givande när de upplevde att de hade gett den bästa vård de 

kunde till familjen. Att få vara delaktig i en sådan intim situation som livets slut innebar 

uppfattades av många som positivt. Patient och anhöriga gav ofta mycket tillbaka till 

distriktssköterskan genom att uttrycka sin tacksamhet både under sjukdomstiden och efter 

döden hade inträffat. Det kunde även innebära att distriktssköterskan fick nya kunskaper både 

på personligt och professionellt plan genom att möta patient och anhöriga i olika situationer 

där inga möten var de andra lika. 

 

”Jag kan ju även gripas… ofta så kommer man ju dom anhöriga 

väldigt och även patienten nära för det är så stor ögonblick i livet… 

det är stort att få vara med man kan känna liksom en ära på något sätt 

att kunna få vara delaktig i den stunden som är på något sätt intim 

ändå…” Informant 8 

 

Några informanter tyckte det var givande med relationen som uppkom i samband med livets 

slut och där man fick möjlighet att tillsammans med patient och anhöriga få visa känslor. Det 

upplevdes stimulerande att kunna göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för patient och 
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anhöriga genom att utföra helhetsvård och inte bara se till sjukdomen. Detta kunde innebära 

att se till patienten och anhörigas psykiska, fysiska, sociala samt existentiella behov. 

 

”Roliga kanske är fel ord men jag tycker på ett sätt så känner jag mig 

ähm… man kan känna sig alltså professionell som distriktssköterska i 

den palliativa vården… där kan jag göra allt på ett annan sätt och jag 

har en annan helhetsbild också ofta av patienten… jag stannar en 

stund och ger en annan form av omvårdnad… vi kan titta på 

fotografier och prata om förr i tiden” Informant 8 

 

7.4.2 Påfrestningar 

Distriktssköterskorna upplevde att den palliativa vården tog mycket tid och kraft framförallt i 

början av kontakten med patient och anhöriga då det var viktigt att bygga en bra relation och 

mycket praktiskt behövde ordnas. Svårigheter upplevdes då det var stor belastning i övrigt 

och många patienter var vårdkrävande vilket påverkade andra patienter och kollegor. Detta 

kunde innebära att distriktssköterskan blev försenad till andra patienter och kollegor fick 

utföra arbetsuppgifter åt distriktssköterskan. Upplevelse av otillräcklighet var vid dessa 

tillfällen stor. En del av informanterna belyste att den palliativa vården tog mycket kraft och 

energi då man gav mycket av sig själv och det var svårt att sätta gränser. Många kunde känna 

sig trötta efter ett besök hos patient och anhöriga eller då patienten hade avlidit då det 

palliativa skedet var en intensiv period. 

 

”Då har jag känt lite så åh… det äter upp mig liksom… för det tar så 

mycket tid och kraft och framförallt i början… det kan vara svårt att 

sätta en gräns när man ger lite för mycket av sig själv” Informant 5 

 

En annan svårighet som framkom och som upplevdes påfrestande var att hitta en balans samt 

följa de önskningar som framförallt patienten hade men även från anhöriga. Detta kunde 

innebära att patienten ville vårdas hemma men att situationen blev ohållbar för de anhöriga i 

hemmet. Detta upplevdes som en lojalitetskonflikt för distriktssköterskorna som därmed fick 

ta beslut mot patientens ursprungliga vilja men där beslutet grundades på att göra det bästa för 

patienten. Svårigheter för distriktssköterskorna belystes även vara då patient och anhöriga inte 

var överens om något vilket blev påfrestande då informanterna ibland var tvungna att välja 

sida. 



          

 

23 

 

”Många vill ju vara hemma och då kan det vara svårt det här när det 

är dags att ge upp hemma ofta vill patienten vara kvar hemma men 

anhöriga orkar inte eller vågar inte mer och då kanske man får ta det 

beslutet mot patientens vilja.” Informant 5 

 

Att vårda yngre personer och framförallt barn var en stor påfrestning för informanterna. Ju 

större likheter det fanns mellan patient och distriktssköterskan i form av ålder, familjesituation 

och dylikt ju mer påverkade detta känslorna och det var svårare att hantera situationen. 

Palliativ vård av barn och ungdomar beskrevs som något som upplevdes väldigt svårt att 

acceptera och påverkade distriktssköterskornas förmåga att ha ett professionellt 

förhållningssätt. Det upplevdes svårare att prata med anhöriga då de var inne i en djup oro för 

barnet vilket ledde till att distriktsköterskan blev mer engagerad i familjen och hade svårare 

för att kontrollera sina känslor. Tankarna som framkom hos distriktssköterskorna var att barn 

och ungdomar inte fått leva sitt liv, det var mer accepterat när äldre var inskrivna i palliativ 

vård. Det spelade även roll vilken ålder barnet befann sig i och deras förmåga att förstå sin 

situation. 

 

”Barn är hemskt… och barn påverkar ju oss hemskt mycket… barnen 

kryper innanför den professionella ytan det gör dom och synnerhet 

dom barn som vet vad som händer… är medvetna” Informant 7 

 

 Diskussion 8.

8.1 Metoddiskussion  
8.1.1 Design 

Med studiens syfte är den induktiva kvalitativa ansatsen baserad på intervjuer ett bra 

alternativ för att få fram material. Analysen genomfördes baserad på kvalitativ 

innehållsanalys. Författarna avsåg att studera upplevelser hos distriktssköterskor och få en 

förståelse för helheten i ett sammanhang och vilken betydelse upplevelsen har för människor. 

Genom intervjuer går författarna djupare in i begreppet och får en ökad kännedom om hur 

företeelser hänger ihop, kunskap utvecklas under studiens gång (Eliasson, 2013; Polit & Beck 

2004). Graneheim och Lundman (2004) belyser tre viktiga begrepp för att bedöma en 

kvalitativ studies kvalité. Dessa begrepp är pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet som 

styrker den kvalitativa forskningens tillförlitlighet (ibid.). Studien skulle även kunna 

genomförts med kvantitativ ansats där man med hjälp av enkäter fångade distriktssköterskors 
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upplevelser. Dock såg författarna problem med att inte få ett djup och en helhet av svaren i 

enkäterna. Detta belyser även Eliasson (2013) som menar att det finns en risk att använda 

enkäter eftersom deltagarna kan missuppfatta och ge felaktiga svar vilket inte ger samma 

helhet av upplevelsen hos informanten. Malterud (2014) menar att det finns en vinst att 

använda kvalitativ intervjustudie eftersom kontrollfrågor kan ställas för att säkerställa att inget 

missuppfattas under intervjuns gång. Genom en personlig intervju användes primärkälla vilket 

även gjorde att författarna kunde återkomma till begreppen i syftet. Eliasson (2013) belyser 

att det finns en vinst med personliga intervjuer då det höjer studiens trovärdighet. 

 

8.1.2 Urval 

Syftet styrde författarnas urvalsmetod. Hur urvalet gått tillväga är av vikt för studiens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna valde att använda sig av ett 

strategiskt urval med tillvägagångssättet snöbollsurval där distriktssköterskor som arbetar med 

palliativ hemsjukvård inkluderades. Författarna ansåg att kontakt med verksamhetschefer 

inom hemsjukvården i de olika kommunerna skulle leda till att inkludera de mest lämpliga 

informanterna utifrån studiens inklusionskriterier och syfte då verksamhetscheferna hade en 

stor insikt i informanternas personlighet och arbetssätt. Det var av vikt att informanterna 

skulle vara olika varandra för att få en bredd, men även besitta en stor kunskap inom området 

för att tillföra material till studien. Graneheim och Lundman (2004) anser att trovärdigheten 

ökar när variation i urvalet framkommer och olika upplevelser av fenomenet belyses. 

 

8.1.3 Deltagare 

Intervjuerna utfördes med totalt nio kvinnliga distriktsköterskor inom hemsjukvården i två 

olika kommuner i södra Sverige. Det framkom svårigheter att få informanter att delta då 

arbetsbelastningen var hög och att de kände sig obekväma med att spelas in. Detta gjorde att 

författarna bara hade de nio informanter som verksamhetscheferna fått fram och som gav sitt 

samtycke att delta i studien. Detta anses av författarna som en nackdel då överförbarheten kan 

påverkas av ett mindre antal informanter. Dock gav intervjuerna likvärdiga svar med god 

kvalité utifrån syftet. Det varierar hur mycket mängd data som behövs för att på ett trovärdigt 

sätt besvara forskningsfrågan, det är inte mängden utan kvalitén på materialet som har 

betydelse för utvecklande av resultatet (Polit & Beck, 2012). Författarna har haft i åtanke att 

inga manliga distriktssköterskor fanns att tillgå vilket kan ha haft betydelse för vad som 

framkom ur intervjuerna. Ålder på informanterna samt antalet år som distriktssköterska 

varierade. Båda dessa faktorer gav variation i perspektiv samt upplevelser. Åtta 
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distriktssköterskor kontaktades för intervjuer. När intervjuerna var utförda såg författarna 

likheter i informanternas svar men valde att utföra ytterligare en intervju för att bekräfta det 

som redan framkommit och för att se att inget nytt tillfördes från den sista intervjun vilket 

stämmer väl överens med vad Polit och Beck (2012) beskriver när ett material upplevs mättat. 

Detta innebär att nytt material inte tillför nya infallsvinklar (ibid.). Dock funderade författarna 

på antalet informanter som deltog. Graneheim och Lundman (2004) anser att för många 

informanter kan leda till att resultatet blir för stort att hantera och därigenom inte kan hållas 

ihop med en gemensam nämnare. En för liten grupp kan innebära att betydelsen av innehållet 

försvinner under analysprocessen. Detta kan göra att arbetets trovärdighet minskar (ibid.). 

 

8.1.4 Datainsamling 

Insamling av data utfördes genom semistrukturerade intervjuer med följdfrågor. En 

intervjuguide skapades dels då författarna var ovana intervjuare men även för att 

informanterna under samtalet skulle ges samma förutsättningar. Frågorna konstruerades även 

för att täcka in kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor, den teoretiska referensramen i 

studien samt författarnas syfte med studien. Intervjufrågorna skickades i förväg till 

informanterna som på så sätt kunde förbereda sig inför intervjutillfället. Detta kan öka 

studiens pålitlighet. Graneheim och Lundman (2004) betonar att pålitligheten ökar när 

utgångspunkten för frågorna är lika för alla informanter men det är även av vikt att följdfrågor 

planeras samt inkluderas i intervjun för att få ny insikt i fenomenet. Något som kan påverka 

pålitligheten i föreliggande studie är att författarna inte utförde en pilotstudie där brister i 

intervjuguiden kunde uppmärksammats eller ändrats. Carlsson (2012) menar att en pilotstudie 

utförs för att testa kvalitén på en intervjuguide. Författarna ämnade göra en pilotstudie men då 

en av informanterna tidigarelade sin intervju hans inte en pilotstudie utföras. Hade en 

pilotstudie utförts efter första intervjun hade inte den informantens svar varit likvärdig de 

andra eller giltig. Författarna kunde använt den första intervjun som en pilotstudie men då vi 

hade relativt få informanter ville vi inte riskera att gå miste om en intervju. Intervjuerna 

utfördes av författarna var för sig i de olika kommunerna. Då insikt hade nått författarna att 

informanterna upplevde obehag med att spelas in valde vi att göra intervjuerna var för sig då 

informanterna kunde känna sig underlägsna om båda författarna deltog vid intervjun. Genom 

att enskilt utföra intervjuerna främjades informanternas trygghet och en förhoppning att de 

skulle vara mer avslappnade och ge mer av sig själva under samtalet. Patel och Davidsson 

(2011) samt Graneheim och Lundman (2004) anser att det är av stor vikt att som intervjuare 

ha förståelse samt visa ödmjukhet för informanten. Det är av vikt med ett gott samarbete samt 
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att inge förtroende så att informanten känner sig trygg. Pålitligheten i studien stärks ytterligare 

genom att intervjuerna och tillvägagångssättet pågick under en begränsad tid (1 månad) vilket 

ledde till intervjuerna förblev aktuella för författarna (ibid.). 

 

8.1.5 Förförståelse 

Båda författarna har i sin yrkesroll som sjuksköterska erfarenheter av palliativ vård vilket gör 

att kunskap om ämnet finns men även personliga erfarenheter från omsorg både av patient och 

anhöriga. Väsentligt att nämna är att författarna inte har någon erfarenhet av palliativ vård 

inom hemsjukvården. Malterud (2014) beskriver förförståelse som de tidigare erfarenheter, 

perspektiv och känslor som en forskare har med sig in i en studie. Det finns olika 

uppfattningar om förförståelse och dess betydelse för forskningen (ibid.). Många författare 

belyser att förförståelsen inte kan förbises och kan både vara positivt och negativt för studien. 

Positiva aspekter av förförståelsen kan innefatta ett intresse och en ökad förståelse för vad 

som uppkommer under studiens gång som forskarna lättare kan relatera till medan de negativa 

aspekterna kan innebära ett hinder till att ny kunskap utvecklas eller att materialet kan vinklas 

snett då det empiriska materialet bearbetas och tolkas (Malterud, 2014; Eliasson, 2013; 

Olsson & Sörensen, 2011). Det är av stor vikt för studiens trovärdighet att förförståelsen 

identifieras och redovisas innan och under studiens gång (Malterud, 2014; Olsson & 

Sörensen, 2011). Lundman & Graneheim-Hällgren (2012) anser dock att förförståelsen bör 

utnyttjas under forskningsprocessen för att erhålla djupare förståelse och tillägna sig ny 

kunskap. För att höja studiens trovärdighet har författarna försökt att identifiera, tydliggöra 

och belysa den förförståelse vi hade med oss från tidigare erfarenheter. 

 

8.1.6 Dataanalys 

Studien är baserad på en kvalitativ innehållsanalys som fokuserar på det latenta innehållet i 

intervjuerna. Den latenta ansatsen valdes då det är vanligt förekommande i kvalitativa studier 

där man vill tolka en text underliggande innebörd. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

fördelen med en studie tas till temanivå är att det först är på den nivån det latenta innehållet 

framkommer och kan tolkas genom den underliggande meningen. Texten kan då följa en röd 

tråd genom de kondenserade meningsenheterna, koderna och kategorierna. Kvalitativ 

innehållsanalys ansåg författarna vara en metod där man kommer informanterna nära. 

Eliasson (2013); Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) beskriver att kvalitativ 

innehållsanalys innebär att citat från intervjun kan skrivas ut i resultatet vilket kan upplevas 

”äkta”. För att öka trovärdigheten anser Patel och Davidsson (2011) att delar från materialet 



          

 

27 

 

inkluderas eller citeras för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som 

egentligen sades och bedöma om författarens tolkning är korrekt.  

 

Alla delar i analysprocessen är bearbetade gemensamt av författarna förutom transkriberingen 

som utförts enskilt av varje författare. Graneheim och Lundman (2004) belyser vikten av att 

analysera ett material gemensamt vilket kan stärka analysens trovärdighet. Intervjuerna 

diskuterades mellan författarna för att kontrollera samstämmigheten mellan intervjuerna men 

även uppfattningen och upplevelsen av vad som framkommit från intervjuerna. Vidare togs 

meningsbärande enheter ut, kategorier och tema bildades från författarnas gemensamma 

uppfattning. Detta stämmer överens med vad Graneheim och Lundman (2004) beskriver och 

menar att det är av vikt att tillsammans diskutera hur underkategorier, kategorier och tema 

bildas. Det är ett kritiskt moment då koderna ska benämnas. Det är viktigt att innehållet i 

koden ska spegla det centrala budskapet (ibid.). Detta anser författarna har förebyggts genom 

att gemensamt noggrant gått igenom kodningen men även konsulterat handledaren för att få 

en bekräftelse att kodningen har utförts på ett korrekt sätt. Ett annat sätt att stärka detta 

kritiska moment är att författarna har redovisat exempel på analysprocessen i en tabell i 

arbetet.  

 

8.1.7 Etiskt övervägande och etisk granskning 

Hänsyn har tagits ur etisk aspekt då informanterna både muntligt och skriftligt informerats om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst utan orsak kunde avbryta sin medverkan. 

Grunderna för individskydd har även tagits utifrån Vetenskapsrådets (2003) krav. 

Är studien överförbar samt vilken kunskap kan utkomma ur resultatet som har betydelse för 

andra? Det är av stor vikt att ställa sig frågan om resultatet svarar på syftet. Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012) tar upp begreppet giltighet vilket innefattar resultatets sanning. 

Om man i studien har lyft fram de perspektiv som är presentabelt eller typiskt för det som från 

början var avsett att studera kan resultatet anses som giltigt (ibid.). Författarna till studien 

anser att resultatet speglar syftet. Graneheim och Lundman (2004) belyser även att det är 

läsaren som beslutar om studiens överförbarhet till ett annat sammanhang. Författarna kan 

dock ge förslag om detta och underlätta överförbarheten genom att tydligt beskriva studiens 

upplägg, urval, deltagare, hur man samlat in data och hur man har analyserat den data som 

inkommit. Genom att tydligt beskriva resultatdelen tillsammans med citat som tydligt har en 

anknytning till texten ökar överförbarheten (ibid.). Det är även av betydelse för resultatets 

giltighet att noggrant beskriva studiens upplägg, syfte, urval, datainsamling och analys för att 
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resultatet ska kunna överföras till en population (Olsson & Sörensen, 2011). Dock 

överensstämmer resultatet i föreliggande studie med tidigare utförda studier vilket kan styrka 

giltigheten.  

8.2 Resultatdiskussion 
Teman som uppkommit i studien grundas på kategorier med dess underkategorier. Tema ett, 

att se livssituationen och utföra omvårdnadsåtgärder uppkom ur kategorierna komplikationer 

för att utföra palliativ vård samt förutsättningar för att utföra palliativ omvårdnad. Tema två, 

upplevelser av att balansera mellan inre och yttre krav uppkom ur kategorierna att möta 

andras förväntning på professionen samt att uppleva och hantera egna känslor. Dessa 

kategorier med respektive underkategorier kommer att diskuteras i följande avsnitt. 

 

8.2.1 Komplikationer för att utföra palliativ vård 

I studiens resultat framkom att distriktssköterskorna upplevde olika hinder i sitt arbete vilket 

inverkade på vården av patient och anhöriga. Detta kunde innebära att insatser till patient och 

anhöriga fördröjdes då praktiska delar som exempelvis medicinlistor samt information om 

palliativ vård inte var kompletta från sjukhuset. I en artikel som belyste sjuksköterskans 

upplevelser av palliativ vård framkom att sjuksköterskans erfarenheter var att de ofta fick se 

till att läkaren utförde sina uppgifter, och framförallt när det gällde det medicinska området 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). När det inte fanns tillgång till den medicin som patienten 

behövde just då innebar det att distriktssköterskan inte kunna lindra patientens symtom 

(Marchessault, Legault & Martinez, 2012). Informanterna i vår studie upplevde även ett 

hinder då de fick utföra arbetsuppgifter som egentligen var läkarens uppgift, samt ta ett större 

ansvar än vad deras profession krävde. Det framkom även i föreliggande studie upplevelser av 

att läkare inte var tillgängliga eller insatta i patientens fall vilket bidrog till att adekvata 

bedömningar inte kunde utföras och ansvaret lades på distriktssköterskan. Pusa, Hägglund, 

Nilsson och Sundin (2015) belyser i sin artikel distriktssköterskans önskan om att så snabbt 

och effektivt som möjligt tillgodose patientens behov men där arbetet försvårades när läkare 

inte var tillgängliga vilket innebar att vården till patienten fördröjdes. Resultatet i föreliggande 

studie påvisar även de svårigheter som kan uppkomma i distriktssköterskans arbete när 

samverkan mellan olika vårdinstanser inte fungerar. Socialstyrelsens har utarbetat föreskrifter 

om hur överföringen från slutenvården till öppenvården ska ske samt att landstinget och 

kommunen gemensamt ska utarbeta rutiner att tillämpa vid utskrivning av patienter (SOSFS 

2005:27). Författarna anser att det är av vikt att dessa hinder lyfts fram och diskuteras, dels 
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kollegor emellan men även med olika vårdinstanser för att förebygga att dessa problem 

uppstår samt förbättra den befintliga samverkan. 

 

Kommunikation framkom i studiens resultat som en viktig och betydelsefull del i vården av 

palliativa patienter och deras anhöriga. Distriktssköterskorna upplevde det viktigt att kunna 

kommunicera och förespråkade ärlighet samt öppenhet mellan distriktssköterskorna och 

familjen. Det ansågs även vara betydelsefullt att familjen hade en bra kommunikation då det 

var en förutsättning för att främja behov och omvårdnaden hos patient och anhöriga. 

Svårigheter att kommunicera kunde ligga både på distriktssköterskan men även hos patient 

och anhöriga. Kommunikation är en av utgångspunkterna i palliativ vård (SOU 2001:6). En 

av palliativa vårdens fyra hörnstenar innefattar kommunikation och relation vilka ska ses 

som en sammanlänkande enhet för att främja god vård och livskvalité för patient och 

anhöriga. En god relation med patient och anhöriga öppnar möjligheterna för svåra 

samtalsämnen. Genom kommunikation mellan team, patient och anhöriga främjas de behov 

som uppkommer och därmed även livskvalitén (ibid.). Även Iranmanesh, Axelsson, 

Sävenstedt och Häggström (2010) belyser vikten av kommunikation i vård vid livets slut. 

Genom att inneha en förmåga att kunna kommunicera blev sjuksköterskan medveten om 

önskningar och behov inför döden vilket främjade livskvalitén för patient och anhöriga (ibid.). 

I föreliggande studie kunde distriktssköterskorna uppleva en svårighet i familjer där olika 

åsikter framkom som man inte pratade öppet med varandra om. Detta ledde till svårigheter att 

informera och därmed ge god vård till familjen. Familjevård är en viktig del i palliativ vård 

anser Pavlish och Ceronsky (2009) som påpekade vikten av att sjuksköterskan förespråkade 

öppen kommunikation när oenigheter i familjen uppstod. Det var viktigt med en öppen och 

ärlig dialog så att alla familjemedlemmar var eniga och överens när döden infann sig (ibid.). 

Författarna till föreliggande studie anser att det är betydelsefullt med utbildning i 

kommunikation och samtalsteknik för underlätta svåra möten. Utbildningens betydelse visar 

sig i även i Betcher (2010) studie som belyste vikten av kommunikation i palliativ vård. 

Studien grundade sig på ett pilotprojekt för bland annat sjuksköterskor inom palliativ vård 

under en 18 månaders period. Innan projektet startad utfördes en undersökning där 63 % av de 

som svarade på undersökningen upplevde att de inte hade tillräcklig utbildning i 

kommunikation och palliativ vård. Genom ett utbildningsprogram om palliativ vård och 

kommunikation i livets slutskede fick informanterna öva sig på att kommunicera mer effektivt 

och övervinna sina rädslor genom rollspel som spelades in. Resultatet av studien visar att 

rollspelen hjälpte dem att få insikt i och identifiera hur de agerade och kommunicerade 
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tillsammans med patient och anhöriga vilket utvecklade deras tankesätt och kunskap om sig 

själva i den viktiga kommunikationen med patient och anhöriga (ibid.). 

 

8.2.2 Förutsättningar för att utföra palliativ omvårdnad 

Distriktssköterskorna upplevde att det krävdes en förmåga till helhetssyn för att få en djupare 

förståelse för patient och anhörigas situation. Johansson och Lindahl (2011) och Pavlish och 

Ceronsky (2009) belyser att vård vid livets slutskede innefattar att besitta en stor kunskap om 

sjukdom, behandling, symtom och smärthanteringsstrategier för att uppnå trygghet och 

komfort. På så sätt kan distriktssköterskan möta och tillfredsställa patienter och anhörigas 

behov utifrån ett helhetsperspektiv. Resultatet i föreliggande studie belyser även vikten att 

informera och göra anhöriga delaktiga i omvårdnaden då de kunde inneha värdefulla 

kunskaper om patienten vilket kunde gynna den fortsatta omvårdnaden. Marchessault et al. 

(2012) konstaterar att distriktssköterskans arbete bland annat innebar att ge information och 

utbilda patient samt anhöriga. Iranmanesh et al. (2010) ansåg att patient och anhöriga ska ses 

som en enhet som inte kan separeras och vårdas i delar. Detta stämmer väl överens med vad 

Jonasson et al. (2010) beskriver där anhöriga ska ses som en naturlig del av den palliativa 

vården och en förbindelse mellan vårdpersonal och patient. Även detta betonas i den palliativa 

vårdens fyra hörnstenar samt i Peaceful end of life theory där samarbete med anhöriga ska 

främjas för att uppnå involvering och delaktighet i vården (SOU 2001:6; Ruland & Moore, 

1998). Pavlish och Ceronsky (2009) påpekar att den palliativa omvårdnaden är en process där 

målet är att lindra lidande och att patient och anhöriga upplever största möjliga välbefinnande. 

Det var av vikt att få patienten att känna sig som en person och inte bara en patient. Ibland 

upplevdes det värdefullt att bara sitta och prata om vardagliga ting och om livet för att komma 

bort från det medicinska och därmed se hela människan (ibid.). Detta stämmer väl överens 

med föreliggande studies teoretiska referensram, Peaceful end of life theory, som har ett 

holistiskt synsätt och fokus ligger bland annat på att lindra smärta samt uppnå optimal 

komfort för patient och anhöriga (Ruland & Moore, 1998). Utgångspunkten för 

distriktssköterskorna i föreliggande studie var att ge en helhetsvård där fysiska, psykiska, 

existentiella samt sociala behov tas i beaktning. En av den palliativa vårdens hörnstenar 

belyser att hänsyn ska tas till dessa behov (SOU 2001:6). Författarna anser att helhetssynen 

främjas framförallt i patientens hemmiljö där förutsättningarna för dessa aspekter 

framkommer på ett annat sätt än på sjukvårdsinrättningar. I hemmiljö ges förutsättningar att få 

ta del av patient och anhörigas liv och vardag genom exempelvis personliga föremål och 

fotografier vilket främjar helhetssynen på individen. Genom detta anser författarna att 
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distriktssköterskan främjar ett holistiskt förhållningssätt där engagemang, intresse och närvaro 

från distriktssköterskan kan bidra till patientens upplevelse av att vara en individ. 

 

8.2.3 Att möta andras förväntningar på professionen 

Det första mötet upplevdes av distriktssköterskorna i studien som viktigt för att kunna skapa 

en god vårdrelation med patient och anhöriga. Det ansågs nödvändigt att ha ett professionellt 

förhållningssätt där distriktssköterskan visade att de hade avsatt tid. Pusa et al. (2015) 

beskriver liknande resultat i sin studie och menar att det var av vikt att distriktssköterskan inte 

fick förefalla stressad. Hon skulle ta sig tid och lyssna till patient och anhörigas behov (ibid.). 

Det professionella förhållningssättet innebar för distriktssköterskorna i föreliggande studie att 

visa ödmjukhet, tillit, stabilitet samt trygghet. Även här beskriver Pusa et al. (2015) att 

distriktssköterskornas förhållningssätt skulle präglas av ödmjukhet och trygghet och deras 

uppgift var att stödja patient och anhöriga. Att ha förståelse innebar ett ökat förtroende vilket 

gav en ökad trygghet för patient och anhöriga (ibid.). Även Peaceful end of life theory betonar 

att personalens förhållningssätt är en grund för att patient och anhöriga ska kunna känna 

välbefinnande och trygghet (Ruland & Moore, 1998). Förmåga till detta förhållningssätt tror 

författarna i föreliggande studie är väldigt individuellt och kan stärkas med erfarenhet vilket 

även Benner (1984) belyser i sin teori. Hon beskriver att kompetens och 

kunskapsutvecklingen sker med hjälp av att skaffa sig erfarenhet under tiden som yrkesaktiv. 

En kombination av erfarenhet, teoretisk kunskap, förmåga till reflektion och personlighet är 

viktigt för att utveckla kunskapen och kompetensen. I förhållningssättet upplevde 

distriktssköterskorna i föreliggande studie att det även ingick att förmedla kontakter och vara 

en samordnare för familjen, vilket skapade trygghet hos patient och anhörig. Detta konstaterar 

även Burt, Shipman, Addington-Hall och White (2008) som ansåg att distriktssköterskan hade 

en central och samordnade funktion som hade till uppgift att lösa mycket runt patientens vård. 

I enlighet med detta betonar Engström (2012) att utöver distriktssköterskans sedvanliga 

arbetsuppgifter ingick även att vara en samordnare och en sammanhållande länk för patient 

och anhöriga då distriktssköterskans hade kunskaper om vårdsystemet och nätverket vilket 

inte patient och anhöriga hade. Genom denna samordnade funktion kunde även helhetssynen 

kring patient och anhöriga främjas (ibid.).  

 

Föreliggande studies resultat påvisade vikten av att visa respekt när man kommer in i någon 

annans hem. Det krävdes försiktighet och förmåga att känna av den privata sfären. I enlighet 

med detta ansåg Pusa et al. (2015) att det var av värde att respektera patientens integritet 
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genom att ta ett steg tillbaka om det behövdes. Det var patientens initiativ som gällde och de 

skulle behandlas värdefullt på deras villkor (ibid.). Författarna anser att det är av stor vikt att 

ha respekt för patientens och anhörigas autonomi och integritet i vården. Dock tror vi att det 

krävs en större medvetenhet om detta synsätt när man vårdar en individ i deras hemmiljö där 

hemmet präglas av mycket trygghet och där miljön speglar en individs livsberättelse. 

Tryggheten i individens privata sfär och miljö anser vi skyddar individens identitet och 

integritet. Vårt sätt att visa respekt för en annan individs autonomi är att respektera en annan 

människas värdighet. Respekt anser vi komma ur våra handlingar samt genom 

kommunikation. Genom att visa en försiktighet när man kommer in i en annan individs hem 

där deras regler och synsätt sätts i fokus och styr vårt handlande främjas individens autonomi 

och värdighet. Ett respektfullt bemötande som speglar en etisk medvetenhet hos oss anser vi 

främja god omvårdnad. Våra tankar stämmer överens med vad den etiska koden samt vad 

kompetensbeskrivningen anser om det etiska synsättet i omvårdnaden av en annan individ 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008; Svenska sjuksköterskeförening, 2012). Slutligen så 

upplevde distriktsköterskorna i föreliggande studie blandade känslor i relationerna med 

patient och anhöriga. Det upplevdes nödvändigt att behålla relationen på ett professionellt 

plan och därmed inte bli för nära med patient och anhöriga då de kunde leda till hinder i 

bemötandet och omvårdnaden. Samtidigt upplevde distriktssköterskorna relationerna och 

närheten till familjen som en ära och ett privilegium att få komma nära och vara en del av 

familjen. Både Marchessault et al. (2012) och Pusa et al. (2015) anser att det var 

betydelsefullt att behålla relationen på ett professionellt plan för att vården skulle bli så bra 

som möjligt. Iranmanesh et al. (2010) betonar vikten av att ha en balans mellan närvaro och 

distans. Författarna har själva upplevt svårigheter med att inte bli för nära och känslomässigt 

engagerad i den palliativa vården. Författarna upplever att ju fler möten vi har haft med 

palliativa patienter och anhöriga desto mer lär man sig att hantera de känslomässiga bitarna 

utan att för den skull inverka på vårdens kvalité.  

 

8.2.4 Att uppleva och hantera egna känslor 

I studiens resultat framkom att distriktssköterskorna upplevde både positiva och stimulerande 

känslor i samband med palliativ vård men även att arbetet var krävande och påfrestande. 

Stimulans innebar en känsla av att palliativ vård var tillfredsställande, utvecklande samt 

givande. Genom mötet med familjerna upplevde distriktssköterskorna att de tillägnade sig nya 

kunskaper både på ett professionellt men även personligt plan. Marchessault et al. (2012) 

belyser hur den palliativa hemsjukvården hade hjälpt distriktssköterskorna att växa både på ett 
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personligt men även på ett professionellt plan. Att ge den bästa möjliga vården till patient och 

anhöriga upplevdes av distriktssköterskorna i föreliggande studie som tillfredsställande. Detta 

när respons på omvårdnaden samt tacksamhet gavs från familjen. Likvärdigt resultat framkom 

i både Johansson och Lindahl (2011) samt i Wallerstedt och Andershed (2007) där målet med 

sjuksköterskans omvårdnad var att uppnå den bästa vården för patient och anhöriga och 

därigenom uppnå en helhet vilket upplevdes som en tillfredsställelse att få göra så bra som 

möjligt för en annan människa. Palliativ vård upplevdes av informanterna stimulerande när 

relationer uppkom och man tillsammans kunde få visa känslor. I Wallerstedt och Andershed 

(2007) studie framkom att atmosfären i palliativ vård tillät möjlighet att visa känslor och 

kunde innebära mycket känslomässiga svängningar. 

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie påpekade upplevelser av att den palliativa vården 

tog mycket tid och kraft framförallt i början då en relation skulle etableras och kontakter 

knytas. Tiden sågs även som en påfrestning då många andra vårdtagare var i behov av 

distriktsköterskans hjälp. Även Pavlish och Ceronsky (2009) beskriver sjuksköterskans 

upplevelse av svårigheter i palliativ vård då de hade många andra patienter samt andra sysslor 

att utföra. Liknande resultat framkom i Haycock, Jarvis och Daniel (2008) studie där 

distriktssköterskor upplevde en hög arbetsbelastning vilket ledde till en känsla av svårigheter 

att räcka till för alla. Informanterna i föreliggande studie upplevde även att de fick ge mycket 

av sig själva vilket tog kraft och energi från dem. Detta beskrivs i Johansson och Lindahl 

(2011) där mötet med döende patienter och dess anhöriga tog mycket tid och energi från 

sjuksköterskan. Det innebar att få ge mycket av sig själv både som professionell sjuksköterska 

men även som medmänniska. Mötet med patient och anhöriga samt deras situation upplevdes 

som att bli tömd på energi (ibid). 

 

En faktor som påverkade och ansågs som en stor påfrestning för distriktssköterskorna i 

föreliggande studie var när yngre personer och barn vårdades palliativt. Det blev svårare ju 

mer likheter som fanns mellan distriktsköterskan och de drabbade vilket påverkade den 

professionella ytan. Detta styrks av Iranmanesh et al. (2010) studie där sjuksköterskan 

upplevde jobbiga känslor när hon kunde identifiera sig med patientens situation. 

Resultatet påvisar att distriktssköterskorna upplever tidsbrist och hög arbetsbelastning som ett 

stort hinder för att utföra god palliativ vård. Enligt prioriteringsdelegationen tillhör patienter 

inom den palliativa vården prioriteringsgrupp ett vilket innebär samma grupp som patienter i 

behov av akut livshotande sjukdom (SOU 2001:6). Utifrån resultatet i föreliggande studie 



          

 

34 

 

anser författarna att den palliativa vården inte prioriteras på detta sätt då tillräckliga resurser 

inte förefaller finnas. Författarna anser att en stor del av detta problem ligger på 

planeringsnivå där arbetsgivaren bör se till att tid och extra resurser sätts in då palliativ vård 

är tidskrävande. Palliativ vård anses ta mycket kraft och energi. Författarna upplevde att ju 

äldre och mer erfarenhet informanterna hade av palliativ vård desto bättre förmåga fanns till 

hantering av detta. Dock betonade alla distriktssköterskor att barn och yngre personer var 

känslomässigt påfrestande. Författarna har egna erfarenheter av detta och håller med om att 

arbetet kan vara krävande men ändå stimulerande och givande då ett litet ord kan förtränga 

det jobbiga och väga upp det positiva. 

 

8.3 Slutsats 

Distriktssköterskans upplevelse av att arbeta inom den palliativa hemsjukvården varierar. Det 

finns faktorer som innebär att arbetet upplevs påfrestande, sådant som distriktssköterskan har 

svårt att styra över. Det kan handla om när samverkan mellan olika vårdinstanser inte fungerar 

eller när det är tidsbrist och hög arbetsbelastning. Dessa faktorer anses vara hinder för att 

utföra god palliativ vård. Frustration hos distriktssköterskorna är hög då detta kan leda till att 

patient och anhöriga drabbas. Arbetet med palliativ vård anses ändå som stimulerande och 

givande arbete. Detta genom att distriktssköterskorna upplever att de får mycket tillbaka i 

relationerna med patient och anhöriga. De har även möjlighet att utföra bästa möjliga 

helhetsvård och upplever en känsla av tacksamhet från familjen. 

 

Kommunikation och samtalsteknik är betydelsefullt för att kunna utföra en god vård för 

patient och anhöriga. Svårigheterna i kommunikationen kan ligga både på 

distriktssköterskorna men även hos familjen. Kommunikationen är en av de mest 

betydelsefulla aspekterna i mötet med patient och anhöriga. Det krävs en kommunikativ 

kompetens för att kunna tolka och förstå sammanhanget men även en trygghet i sin profession 

för att möta de svårigheter som kan uppstå vid kommunikationsbrist inom familjen. 

Helhetssyn är ett centralt och viktigt begrepp hos distriktssköterskorna. Deras förmåga att 

kunna se omgivningens alla aspekter är av vikt för att minska lidandet och främja 

välbefinnandet hos både patient och anhöriga. Att se omgivningen aspekter innefattar även att 

se patient och anhöriga som sammanlänkade där omvårdnaden omfattar alla i familjen. 

Anhöriga ska ses som en naturlig del med värdefull kunskap som tillsammans med 

distriktssköterskans kunskap bidrar till god omvårdnad. 
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Förhållningssätt i första mötet anses ligga till grund för att kunna bygga vidare på en god 

vårdrelation. Distriktssköterskan behöver ha en förmåga till att visa lyhördhet, ödmjukhet, 

respekt och att vara stödjande. Detta för att skapa en trygg och bra relation med patient och 

anhöriga. Distriktssköterskans är en central person för patient och anhöriga och förväntas ha 

en samordnande funktion som ska lösa mycket kontakter runt familjen. 

 

8.4 Klinisk implikation 
Studiens resultat lyfter fram distriktssköterskans upplevelser av att arbeta med palliativ 

hemsjukvård. De erfarenheter som har framkommit kan vara en vägledning för att skapa en 

större förståelse för distriktssköterkans arbete och vilka förutsättningar som finns för att utföra 

palliativ hemsjukvård. Studiens resultat kan därmed vara av värde för organisationen som ska 

planera den palliativa hemsjukvården då resultatet påvisar att det krävs resurser och tid för att 

den palliativa omvårdnaden av patient och anhöriga ska bli så bra som möjligt. De svårigheter 

och hinder som har tydliggjorts genom studiens resultat kan komma upp till diskussion. På så 

sätt kan ett förbättringsarbete påbörjas för att effektivisera och underlätta 

distriktssköterskornas arbete vilket i sin tur gynnar patient och anhöriga i den palliativa 

vården. Författarna till föreliggande studie anser att det som framkommit i resultatet kan vara 

av värde att läsa för både nyutexaminerade sjuksköterskor/distriktssköterskor men även 

personer som har arbetat en längre tid. Resultatet kan ge en inblick i den komplexa relationen 

med distriktssköterska, patient och anhöriga inom palliativ hemsjukvårdvård och på så sätt 

bidra till att skapa en förståelse för hur den kan hanteras. Slutligen anser författarna att 

studiens resultat inte är unikt för palliativ hemsjukvård utan att de även kan ses i andra 

kontexter där distriktssköterskor möter patienter och anhöriga.  

 

8.5 Förslag till vidare forskning: 

Att vårdas i den palliativa hemsjukvården ger en möjlighet för patient och anhöriga att få vara 

nära och tillsammans den sista tiden i livet. För att ge dessa förutsättningar är det av vikt att 

distriktssköterskan innehar kunskap för att mötet med patient och anhöriga ger trygghet och 

välbefinnande. Det är därför viktigt att belysa distriktssköterskans upplevelse av mötet i 

palliativ hemsjukvård. Dock har föreliggande studie haft begränsade möjligheter till att 

studera detta ämne i större omfattning. Därför anser författarna att en studie med fler deltagare 

hade varit av värde att genomföra. Liknande studie hade varit intressant att göra där fokus 

ligger på patienten och/eller anhörigas upplevelse av mötet distriktssköterskan i palliativ 

hemsjukvård. Detta för att kunna jämföra med föreliggande studie och se likheter och 
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skillnader. Det hade även varit intressant att studera upplevelsen av att arbeta med palliativ 

vård i ett annat sammanhang, på exempelvis en vårdavdelning. Därav kunna jämföra likheter 

och skillnader och lära sig av varandras upplevelser och erfarenheter.  
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 Bilagor 10.

10.1 Bilaga 1: Informationsbrev till verksamhetschef 

 
Ansökan om tillstånd att genomföra en studie för magisteruppsats till berörd chef. 

 

Vi är två sjuksköterskor som heter Elin Book och Linda Karlsson. Vi läser 

specialistutbildning med inriktning till distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar/Växjö. Under vår utbildning kommer vi att genomföra en studie i form av ett 

examensarbete, vilket ska handla om hur distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvården 

upplever mötet med patienter och deras anhöriga inom den palliativa vården. Studien kommer 

att redovisas som en magisteruppsats där vår huvudsakliga uppgift är att belysa 

distriktsköterskans upplevelse av mötet med patienter och anhöriga inom palliativ 

hemsjukvård. När studien är klar kommer den att presenteras på Linnéuniversitetets digitala 

vetenskapliga arkiv (DiVA). 

 

Deltagarna till studien kontaktas via telefon för att delges information om studien. Deltagaran 

kommer frivilligt att delta i studien och kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange 

någon orsak. Informationen som samlas in kommer att hanteras strikt konfidentiellt vilket 

innebär att det enbart är författarna till studien samt handledare som kommer ha tillgång till 

informationen. Materialet kommer även vara avidentifierat och endast användas till den 

tilltänkta studien. Intervjuerna kommer att påbörjas i slutet på Mars 2015 (v.13) och fortgå 

tills tillräckligt med intervjumaterial har samlats in för att syftet ska kunna besvaras, 

insamlingen kommer dock att pågå som längst till mitten på april 2015. Distriktssköterskorna 

kommer själva att få välja tid och plats för intervjuerna som kan komma att ske på 

arbetsplatsen under arbetstid. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna återges på 

ett korrekt sätt. Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 1 timme. 

 

Kommande studie är handledd av Mikael Rask, Docent, Linnéuniversitetet.  

 

Har Du några frågor får Du gärna kontakta oss: 

Elin Book, distriktssköterskestuderande 

Linda Karlsson, distriktssköterskestuderande 

 

Om Du ger tillstång till ovan beskrivna studie, vänligen underteckna: 

 

Befattning                                                  Namn                                              Ort och datum 

 

___________________________________________________________________________ 

  



          

 

II 

 

10.2 Bilaga 2: Informationsbrev till undersökningspersonerna 

 
Förfrågan om att delta i en studie om distriktsköterskor upplevelse av mötet med 

patienter och anhöriga inom palliativ hemsjukvård. 

 

Vi är två sjuksköterskor som heter Elin Book och Linda Karlsson. Vi läser specialistutbildning 

med inriktning till distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Under vår utbildning 

kommer vi att genomföra en studie i form av ett examensarbete, vilket ska handla om hur 

distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvården upplever mötet med patienter och deras 

anhöriga inom den palliativa vården. Studien kommer att redovisas som en magisteruppsats där 

vår huvudsakliga uppgift är att belysa distriktsköterskans upplevelse av mötet med patienter och 

anhöriga inom palliativ hemsjukvård. När studien är klar kommer den att presenteras på 

Linnéuniversitetets digitala vetenskapliga arkiv (DiVA), 
 

Med anledning av din roll som distriktssköterska tillfrågas Du om att delta i denna 

forskningsstudie. 
 

Intervjuerna kommer att påbörjas i slutet på Mars 2015 (v.13) och fortgå tills tillräckligt med 

intervjumaterial har samlats in för att syftet ska kunna besvaras, insamlingen kommer dock att 

pågå som längst till mitten på april 2015. Du kommer frivilligt delta i studien och kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan att ange någon orsak. Informationen som samlas in kommer att 

hanteras strikt konfidentiellt, vilket innebär att det är författarna till studien samt handledare som 

kommer ha tillgång till informationen. Materialet kommer även vara avidentifierat och endast 

användas till den tilltänkta studien. Du som deltar kommer själva att få välja tid och plats för 

intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna återges på ett korrekt sätt. Vi 

beräknar att intervjun kommer ta ca 1 timme. 
 

Kommande studie är handledd av Mikael Rask, Docent, Linnéuniversitetet.  
 

Har Du några frågor får Du gärna kontakta oss: 

Elin Book, distriktssköterskestuderande 

Linda Karlsson, distriktssköterskestuderande 

  



          

 

III 

 

10.3 Bilaga 3: Informerat samtycke 

 

Informerat samtycke från undersökningspersonerna 

Undertecknad ger sitt samtycke till att delta i studien ” belysa hur distriktssköterskor upplever 

mötet med patient och närstående i samband med palliativ hemsjukvård” Och är informerad 

om: 

 

 studien upplägg och syfte 

 att deltagandet är frivilligt 

 att deltagaren kan avbryta sin medverkan när som under studiens gång utan att 

motivera varför 

 att allt material som samlas in kommer att hanteras strikt konfidentiellt samt att 

materialet enbart kommer användas till den aktuella studien 

 att deltagarna kommer avidentifieras. 

 

Underskrift:___________________________________________________ 

Namnförtydligan:_______________________________________________ 

Ort och datum:_________________________________________________ 

  



          

 

IV 

 

10.4 Bilaga 4: Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

Kön: 

Ålder: 

År som distriktssköterska: 

 

 

Intervjufrågor 

 

 Kan du berätta hur du upplever mötet med patienter/anhöriga i samband med palliativ 

hemsjukvård. 

 

 Framkommer det några känslor hos dig samband med palliativ vård?  

 

 Berätta om de svårigheter/hinder du upplever inom den palliativa vården.  

 

 Kan du berätta om vilka faktorer som har betydelse vid första mötet med 

patienten/anhöriga 

 

 Vilken kunskap anser du är viktigt inom den palliativa omvårdnaden för att ge en bra 

omvårdnad till patienter/anhöriga 

 

 Vilka bemötande hos distriktssköterskan anser du är viktigt inom den palliativa 

omvårdnaden. 

 

Exempel på följdfrågor: 

 Kan du berätta om någon situation du tänker speciellt på/hur var den? 

 Hur tänker du, kan du berätta mer? 

 Menar du så här… 

  



          

 

V 

 

10.5 Bilaga 5: Etisk egengranskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 
 

 
Projekttitel: Distriktssköterskans upplevelse av mötet med patient och närstående i samband med palliativ 

hemsjukvård  

 Projektledare: Elin Book och Linda Karlsson  

 Handledare: Mikael Rask, Docent, Linnéuniversitetet  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  Nej 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
  Nej 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  Nej 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  Nej 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  Nej 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. Om frågorna 1-5 besvarats med ett 

"Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är uppfylld: 
   Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

Ja   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

Ja   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig). 

 Ej relevant  

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

Ja   

 

http://www.epn.se/

