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Abstract 
Titel: Att skapa en vårdrelation inom palliativ hemsjukvård - Distriktssköterskors 

erfarenheter         

Kurs: Vårdvetenskap 15 högskolepoäng, självständigt arbete med inriktning mot 

distriktssköterska. 

Sidantal: 32 

Författare: Jennie Thörnblad Eriksson och Jurate Venyte 

Handledare: Ulla Peterson 

Examinator: Gunilla Albinsson 

 

Bakgrund: Behovet av palliativ vård är stort och kommer att öka i framtiden eftersom 

att allt fler svårt sjuka patienter önskar att avsluta sitt liv i hemmet. Distriktssköterskans 

vårdrelation till svårt sjuka patienter är avgörande för en god palliativ hemsjukvård. 

Denna vårdform är distriktssköterskans centrala roll att anpassa omvårdnadsåtgärder 

efter den enskilde patientens önskemål, dennes hälsotillstånd, personlighet, närstående 

och hem.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att skapa en 

vårdrelation i mötet med patienten inom palliativ hemsjukvård.  

Metod: Semistrukturerade intervjuer med sju distriktssköterskor genomfördes. 

Intervjumaterial transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. 

Resultat: Analysen resulterade i två kategorier; distriktssköterskans förhållningssätt och 

yttre faktorer som påverkar vårdrelationen. Distriktssköteskans förhållningssätt 

innefattade att vara professionell, att ge tid, samtal, vikten av kontinuitet, att ge stöd och 

dela med sig av kunskaper. Yttre faktorer som underlättar för distriktssköterskor att 

skapa vårdrelationer var samarbete med andra yrkesprofessioner, handledning och 

miljö.  

Slutsats: Distriktssköterskorna beskrev att empati, ödmjukhet och flexibilitet var 

betydelsefullt för att skapa vårdrelationer. Kontinuitet, stöd, samtal och kunskap var 

viktigt för att skapa trygghet och tillit hos patienten. Handledning underlättade för 

distriktssköterskorna att bearbeta svåra händelser och stimulerade till att de även 

reflekterade över sitt arbetssätt. 

 

Nyckelord 
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Abstract 
Titel: Create a relationship in palliative home care - District nurses experience 

Course: Caring science 15 credits, independent project (magister) 

Pages: 32 

Authors: Jennie Thörnblad Eriksson and Jurate Venyte 

Advisor: Ulla Peterson 

Examiner:  Gunilla Albinsson 

 

Background: The need for palliative care is large and will increase in the future as more 

seriously ill patient’s wishes to end their life at home. District nurse relationship to 

seriously ill patients is essential to good palliative care. In palliative care the district 

nurse has a central role; district nurses must adjust nursing interventions for the 

individual patient request, his state of health, personality, family and home. 

Aim: The aim of this study was to illuminate the district nurses experience of creating 

relationship in the meeting with the patient in palliative care. 

Methods: Semi-structured interviews with seven district nurses were performed. The 

interviews were transcribed and analyzed using qualitative content analysis with 

inductive approach. 

Results: The analysis process resulted in two categories; district nurse behavior and 

external factors that affect the relationship. Districts nurse’s behavior means to be 

professional, to give time, communication, the important of continuity, provide with 

support and knowledge. External factors such as interaction with other professional care 

givers, supervision and environment facilitate in creating relationship. 

Conclusion: The district nurses described that empathy, humility and flexibility was 

important for creating a care relationship. Continuity, support, conversations and 

knowledge was important in order to create security and trust. Supervision helped the 

district nurses to work with difficult cases, and helped them to reflect over how they 

handled the situation at work. 
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1 Inledning 
I vårt arbete inom palliativ hemsjukvård har vi mött många svårt sjuka och döende 

patienter i komplexa situationer.  Relation mellan distriktssköterska och patienten sker 

ständigt i vårdmötet med patienten och är viktig för patientens välbefinnande.  Det är en 

stor utmaning för distriktssköterskan att kunna skapa, utveckla eller bevara en 

vårdrelation när patienten befinner sig i palliativt skede och samtidigt kunna stödja 

närstående på bästa sätt.  Vår erfarenhet utifrån att ha arbetat inom kommunal 

hemsjukvård är att i de fall som det har funnits en bra och välfungerande vårdrelation 

har patienten fått möjlighet till en värdig död. Vad är det som påverkar att en 

vårdrelation bli bra eller inte? Hur ser distriktssköterskorna på sin förmåga att skapa en 

välfungerande vårdrelation? Genom att i föreliggande studie belysa distriktssköterskors 

erfarenhet av hur vårdrelationer inom palliativ vård kan skapas, kan vara värdefull och 

kliniskt applicerbar kunskap framkomma. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Palliativ vård 

Enligt Världshälsoorganisations (WHO) definition ses ”palliativ vård bygger på ett 

förhållningsätt som kännetecknas av en helhetssyn på människa genom att stödja 

individen att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut, 

oavsett ålder och diagnos” (Socialstyrelsen, 2013, s16). Palliativ vård som hälso- och 

sjukvård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående genom att 

förebygga och lindra lidandet genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta 

och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband 

med en livshotande sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård innebär att lindrande 

vård blir aktuell när bot för patienten inte längre finns, då behövs ett tydligt och 

medvetet förhållningsätt i omhändertagande av patienten och dennes anhöriga 

(Nationella rådet för palliativ vård, 2012).  Rapporten från svenska palliativa registret 

(2013) visar att behovet av palliativ vård är stort och kommer att öka i framtiden. I 

Sverige avled ca 90 000 personer år 2010 och 80 % av dessa har varit i behov av 

palliativ vård.  Den palliativa vårdens centrala del är det palliativa förhållningssättet 

som karakteriseras av en helhetssyn på människan. Denna helhetssyn omfattar stöd till 

individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. 

Palliativ vård i livets slutskede innefattar alla åldersgrupper och diagnoser, även om 
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behoven av insatser ser olika ut beroende på patientens personlighet, ålder och sjukdom 

(Nationella rådet för palliativ vård, 2012). 

 

2.1.1  Brytpunktsamtal 

Friedrichsen (2013) beskriver att brytpunktsamtal innebär ett samtal där läkaren ger 

information till patienten och anhöriga om att sjukdomen inte går att bota, utan att 

vården inriktas på att lindra symtom. När den palliativa behandlingen inleds är det 

viktigt med öppenhet så att alla, såväl patient, anhöriga som vårdpersonal är involverade 

i vården vet vilka riktlinjer som gäller (Glimelius, 2012). 

 

2.1.2 Palliativt rådgivningsteam 

Ett palliativt rådgivningsteam fungerar som en länk som knyter samman vårdkedjan. 

Rådgivningsteamet är en organiserad specialiserad sjukvård som består 

av sjuksköterskor, läkare, kurator och läkarsekreterare och har till uppgift att fungera 

som stöd till hemsjukvården. När svårt sjuka patienter väljer att vårdas i hemmet under 

kortare eller längre tid krävs god kommunikation mellan vårdgivarna. 

Rådgivningsteamet arbetar för att stärka samarbetet mellan öppen- och slutenvård. De  

erbjuder även hembesök tillsammans med kommunens distriktssköterskor, hjälp till 

kontakter mellan olika vårdgivare, telefonrådgivning och teknisk support. De genomför 

även utbildningar och handledning och lämnar information enskilt eller i grupp kring 

omvårdnadssituationer som kan uppstå i hemmet (Landstinget Kronoberg, 2015). 

 

2.2 Hemsjukvård 
Socialstyrelsens definition av hemsjukvård är ”hälso- och sjukvård när den ges i 

patientens bostad eller motsvarande och är sammanhängande över tiden”. Vidare 

specificeras begreppet med att ”åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och 

omsorgsplaneringen” (Socialstyrelsens termbank, 2012).  Distriktssköterskans roll i 

hemsjukvården har under senare år uppmärksammats i större omfattning. 

Distriktssköterskan i hemsjukvården har fått ett större ansvar, bland annat genom att 

denne oftast är ensam med att fatta svåra beslut i den dagliga vården (Karlsson, 

Roxberg, Barbosa Da Silva & Berggren, 2010; Stajduhar et al. 2011).  

 

2.3 Närstående 
Begreppet närstående omfattar närmast anhöriga men även grannar, vänner, styvbarn 

eller bonusbarnbarn. Familjer kan se ut på olika sätt och den som bäst kan svara på 
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frågan ”vilka som ingår i familjen” är den sjuke själv (Wright & Leahey, 2009). 

Närståendestödet innebär att ge god information och främja deras delaktighet i vården, 

men även på känslomässiga stödinsatser och praktiskt stöd. Det kan finnas ett behov att 

få samtala enskilt eller tillsammans med den döende i frågor som rör psykiska, sociala, 

fysiska eller existentiella frågor (Skog & Grafström, 2013). 

 

2.4 Distriktssköterskans arbete vid palliativ vård i hemsjukvården 
Distriktssköterskans yrkesroll och ansvar inom palliativ omvårdnad beskrivs enligt 

Distriktssköterskeföreningen (2008) vara att ansvara för omvårdnad av patienters 

komplexa sjukdomsbild, att kunna identifiera, bedöma behov samt ha ett samarbete med 

andra yrkesgrupper och närstående för att tillfredsställa patientens omvårdnadsbehov i 

livets slut. Inom kommunal hemsjukvård ingår det i distriktssköterskans kompetens att 

kunna bedöma när övergångsprocessen inträder, från sjukdomsbehandlande vård till 

palliativ vård för en värdig död i patientens hem (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Enligt en studie av Bergdahl (2012) har distriktssköterskan en central roll i att skapa 

goda vårdrelationer inom palliativ hemsjukvård. Studien belyser även 

distriktssköterskans förmåga att reflektera över hur vårdrelationen skapas till den 

döende patienten och dennes närstående. Problemet som studien vill uppmärksamma är 

bland annat distriktssköterskans ökade ansvar och dennes etiska och kunskapsmässiga 

överväganden. Framförallt har distriktssköterskan blivit ansvarig för den komplexa 

vårdsituationen, genom att vården har flyttat ut från sjukhus till hemmet, och står inför 

svåra beslut vid vård av döende människor. Det kräver både skicklighet och kunskap 

och många påverkas också känslomässigt, speciellt när man står inför etiska frågor som 

kan hindra dem från att tillhandahålla bra vård vid livets slutskede (Karlsson et al. 2010; 

Bergdahl, 2012). Karlsson et al (2010) anser vidare att distriktssköterskan måste vara 

beredd på att möta både känslomässiga och fysiska behov likson ställas inför etiska 

problem i vårdandet av den döende patienten i det egna hemmet. Av studien framgår att 

det råder brist på samarbete och brist på kontroll, samt att obehagliga känslor uppstår. 

Professionella relationer kännetecknas av ensidighet. Den ena parten är skyldig att ge 

omsorg till följd av att man har ett yrke och en viss funktion och kan inte förvänta sig 

att få något tillbaka av den hjälpbehövande parten. Att vara professionell är en viktig 

aspekt i ett vårdförhållande till patienten. Patienten har en sjukdom, olika besvär eller 

genomgår en behandling, och detta är utgångspunkten för samspelet med 

distriktssköterskan. Det finns många aspekter av yrkesrollen och samspelet mellan 
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distriktssköterskan och patienten som skiljer sig från det vi upplever i förhållandet till 

våra närmaste. Den viktigaste skillnaden är här att förhållandet inte primärt är skapat 

och definierat av en subjektiv och emotionell anknytning, utan av ett vårdbehov som 

föreligger (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Palliativ vård styrs av olika 

värdegrunder, som innebär att patienten bland annat har rätt till integritet, ska ha 

tillgång till lättillgängliga insatser på jämlika villkor, ska få sina rättigheter 

respekterade, ska känna sig trygg och inte ska diskrimineras (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt Distriktssköterskeföreningens kompetensbeskrivning (2008)  ska 

distriktssköterskor ha ett reflekterande förhållningssätt i sitt eget arbete och kunna 

beskriva och kritiskt analysera en situation, urskilja och identifiera nya idéer samt 

genomföra och utvärdera dessa. Distriktssköterskan ska besitta mod, inge trygghet och 

ha adekvat självuppfattning och självkänsla. Dessa personliga egenskaper är av stor 

betydelse för att vården ska kunna ske med anpassning till patientens behov och 

omvårdnadsmässiga resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008).  

  

2.5 Vårdrelation i palliativ vård 
Vi människor utvecklas i det mellanmänskliga samspelet. Relationen i omvårdnaden 

bygger på en värdegrund, som är humanistisk och altruistisk (Jahren Kristoffersen et al. 

2005).  Relationen mellan vårdaren och patienten är en del av vårdandet. I en vårdande 

relation skall finnas utrymme för dialog, där patienten får möjlighet att uttrycka såväl 

begär som behov och problem. En fungerande vårdrelation är en förutsättning för en väl 

fungerande vårdprocess (Wiklund, 2003). Relationen till patienten är särskilt central i 

palliativ omvårdnad. En välfungerande vårdrelation kan ha en avgörande betydelse för 

en döende människa och dennes närståendes möjlighet till meningsfull delaktighet  i 

vården. Distriktssköterskans arbete med att skapa relationer bör erkännas som en 

kärnkompetens inom hemsjukvård (Stajduhar et al. 2011). Den vårdande relationen är 

ett ömsesidigt och asymmetriskt förhållande, där distriktssköterskan i och med sitt yrke 

och sin kunskap har en maktposition. Hur makten används kan ha en avgörande 

betydelse för patienten, det är därför viktigt att distriktssköterskan reflekterar över sin 

egen makt, hur den ser ut och hur den används. Det är värdefullt att den makt 

distriktssköterskan har används för att främja patientens bästa, genom till exempel att 

distriktssköterskan fungerar som en trygg bas i kontakt med vården. Erfarenheten av att 

någon annan ser vad man behöver och står vid ens sida främjar hälsoprocesserna 

(Wiklund, 2003).  Berg och Danielsson (2007) har studerat synen på vårdande relationer 
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ur patientens och distriktssköterskans perspektiv. Patienter uppskattade mest möten med 

distriktssköterskor som tog sig tid, trots en ansträngd arbetssituation. Kompetens som 

skapade trygghet i vården värderades högst av de patienter som deltog i studien. Det var 

betydelsefullt att distriktssköterskan kunde lyssna till patienterna.  Patienterna 

uppfattade då att de delade förståelse och kände sig mindre undergivna. Ur 

distriktssköterskans perspektiv uppfattades skapandet av vårdrelationen som både 

krävande och givande, men i sin tur ledde det till ökad förståelse av sammanhang (Berg 

& Danielson, 2007). Brown Wilson (2009) fann i sin studie att de viktigaste faktorerna 

som påverkade vårdrelationen var ledarskap, personalkontinuitet, personlighet hos 

personalen och medverkan från patienten och dess närstående. Enligt 

Distriktssköterskeföreningens kompetensbeskrivning (2008) ska distriktssköterskor ha 

ett reflekterande förhållningssätt i sitt eget arbete och kunna beskriva och kritiskt 

analysera en situation, urskilja och identifiera nya idéer samt genomföra och utvärdera 

dessa. Bergdahl (2012) presenterade i sin studie en modell som påvisade att 

distriktssköterskans förmågor att via perceptivitet, kunskap och vilja att göra gott är 

viktiga delar för skapandet av goda vårdrelationer. Bergdahl (2012, s. 40) förtydligar 

innebörden i begreppet perceptivitet, som ”förmåga att förhålla sig öppen gentemot 

patienten och de närståendes reaktioner och unika behov i relation till omständigheter i 

situationen”. Begreppet kunskap tolkas som en viktig del för skapandet av goda 

vårdrelationer där distriktssköterskan via deltagande i vårdmötet gör en samskapande 

process, det vill säga att distriktssköterskan får kunskap från patient och närstående och 

ger dem kunskap tillbaka utifrån sin erfarenhet och sitt teoretiska kunnande (Bergdahl, 

2012). Även Stajduhar et al (2011) lyfter fram vikten av att dela kunskap för att främja 

kvaliteten på vårdrelationen. Sjuksköterskans kunnande är viktigt för att patienten ska 

kunna förstå sin egen situation och den egna kroppens signaler. Ytterligare en studie av 

Mok och Chiu (2004) visar att en förtroendefull relation bildas när distriktssköterskan 

inte bara betraktas som vårdpersonal, utan också blir en del av familjen eller en god vän. 

Även en sjuksköterska som utvecklade en tillitsfull relation visade en helhetssyn på 

omsorg, visade förståelse för patienternas lidande, var medveten om deras ensidiga 

behov, gav tröst utan uppmaning och var tillförlitliga, kunniga och hängivna i 

utförandet av vården till patienten. Mok och Chiu (2004) konstaterade att tröst, omsorg, 

patientens måluppfyllelse och ömsesidighet är viktiga inslag i vårdrelationerna. Dessa 

relationer förbättrade inte bara patientens fysiska och känslomässiga tillstånd, utan 

underlättade också deras anpassning till sin sjukdom, lindrade smärta och kan i 
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slutändan leda till en bra dödsupplevelse. Forskarna i studien konstaterade att det var 

sjuksköterskans personliga egenskaper och färdigheter, som var inbäddande i dessa 

relationer som utgör kvalitet i omvårdnaden, samt att själva sjuksköterskan kände 

tillfredställelse och berikades av relationer (Mok & Chiu, 2004).   

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Omvårdnadsorienterad kommunikation är innebär stöd och vägledning att förstå 

patienten och hitta metoder att nå patienten. Omvårdnaden fokuseras på att patientens 

behov ska vara i centrum och att hjälpa patienten till en bättre hälsa och livskvalitet. 

Grundelement är omvårdnadsprofessionalitet, omvårdnadsrationalitet och 

omvårdnadstemporalitet. Varje grundelement har tre nivåer (Eide & Eide, 2008).  

Omvårdnadsprofessionalitet karaktäriseras av nyckelbegreppen: empati, yrkeskunskap 

och målorientering. Empati innebär förmåga att kunna lyssna och sätta sig in i en annan 

människas situation, att kunna förstå reaktioner och känslor. Yrkeskunskap och empati 

innebär att vårdgivarens kunskaper underlättar förståelsen om tillstånd och situationer. 

Det innebär även kunskaper som att upptäcka det som är viktigt för patienten. Vid 

otillräckliga kunskaper kan det lätt missas. Patientens symtom är ett yrkesmässigt 

kunskapsområde och ofta kontaktas hälso- och sjukvården första gången om patienten 

har symtom. Yrkeskunskapen och kommunikation är avgörande för att kartlägga 

symtombilden och erbjuda lindring tillsammans med patienten. Goda yrkeskunskaper 

bidrar till trygghet för patient och vårdgivare. Målorienterad kommunikation innebär 

vilja och förmåga att kommunicera mot mål. Vårdgivaren ska förstå patientens behov 

och göra patienten delaktig för att uppnå goda resultat. Vårdgivaren ska försöka skapa 

en bra arbetsallians, vilket innebär att samarbeta mot gemensamma mål. För att uppnå 

gemensamma mål är det viktigt att vårdgivaren lyssnar och bemöter med respekt. 

 Patienten vet att rutiner följs och att omvårdnaden syftar till att ge önskad hjälp och 

stöd för att uppnå målen (Eide & Eide, 2008). 

Omvårdnadsrationalitet beskrivs som en etisk medvetenhet över sina egna och 

patientens känslor. Grunden för omvårdnadsorienterad kommunikation karaktäriseras av 

nyckelbegreppen: förnuft, känslor och etik. Förnuft beskrivs som att förstå andras 

känslor och reflektera över sina handlingar, det är en förutsättning för omdömesförmåga 

och självinstinkt. Känslor och förnuft påverkar varandra och samspelar med etiken. 

Känslor är en del av omvårdnaden och är naturlig. Både vårdgivarens och patientens 
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känslor påverkar kommunikationen. Att möta en ung kvinna som har ALS kan bidrar 

till att vårdgivaren tappar fattningen orsakat av sina egna känslor. Oro och osäkerhet 

kan uppstå om patienten inte känner sig osäker på om vårdpersonalen förstår deras 

situation. Affektmedvetenhet innebär förmåga att acceptera och vara medveten om sina 

känslor. En vårdgivare som accepterar känslor som väcks i mötet med andra har lättare 

att förstå den andre personens reaktioner. Det handlar även om förmåga att möta känslor 

som man inte tycker om, det kallas för affekttolerans. Det är viktigt att utveckla 

affektmedvetenhet och affekttolerans som kan öka förmågan till rationell handling och 

empati. Avstämning beskrivs som signaler av olika slag och att ge respons på samma 

nivå, till exempel att jollra mot ett spädbarn för att ge känslomässigt gensvar. För att ge 

en god omvårdnad krävs en etisk medvetenhet. Ett etiskt förhållningssätt innebär att 

reflektera över sitt förhållningssätt och moraliska frågor. Etisk kommunikation innebär 

hur man förhåller sig till dem man kommunicera med, det innebär att uppträda 

hänsynsfullt mot andra. Det handlar även om tid samt att reflektera för att hjälpa 

personen på bästa sätt (Eide & Eide, 2008).  

Omvårdnadstemporalitet karaktäriseras av nyckelbegreppen: anknytning, hopp och 

berättelse. Omsorgen förhåller sig till patientens dåtid, nutid och framtid. Anknytning är 

viktig i alla åldrar. Genom empatisk närvaro fyller vårdgivare en viktig funktion för att 

hjälpa patienten att bemästra situationen. Hopp innebär positiva förändringar som 

upplevs som meningsfullt. Vårdgivaren ska bemöta med respekt, tillit och omsorg för 

att skapa positiv upplevelse. För att hjälpa en patient att bemästra en situation kan 

vårdgivaren ge stöd och hjälp, till exempel praktisk hjälp eller att erbjuda stödsamtal. 

Hopp och mål innebär att uppnå det patienten önskar. Målen ska vara realistiska och 

stärka patientens motivation. Genom att vårdgivaren visar förståelse och medkänsla för 

patientens situation kan patienten själv börja se möjligheten. Berättelser innebär 

människans historia om sitt liv. Den är ett uttryck för hur vi förstår oss själva. 

Berättelser innehåller viktiga händelser och handling som är viktig. Kommunikationen 

vid berättelser kan vara känslosam och vårdgivaren ska lyssna aktivt. Genom att lyssna 

empatiskt och visa intresse kan vårdgivaren hjälpa patienten att se berättelsen ur annat 

perspektiv (Eide & Eide, 2008).  

Alla grundelement skapar en holistisk modell och skiss till teori. Se figur 1.   
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Figur 1. Grundelement i omvårdnadsorienterad kommunikation enligt Eide & Eide 

(2008). 

3.1 Motivation till vald teoretisk referensram 
Författarna valde omvårdnadsorienterad kommunikation då den tar upp värdefulla 

grundelement som vi anser är viktigt i mötet med patienten. Den kan vara en teoretisk 

vägledning och öka färdigheter för distriktssköterskan i relationsskapandet. Alla nivåer 

av modellen är aktuella och stödjer sig på tidigare forskning som presenteras i studiens 

problemområde (Mok & Chiu, 2004; Bergdahl, 2012; Stajduhar et al. 2011; Berg & 

Danielsson, 2007). 

 

4 PROBLEMFORMULERING 
Tidigare studier och rapporter från Socialstyrelsen visar att allt fler svårt sjuka personer 

antas komma att vårdas i sitt eget hem till livets slut och behovet av ytterligare 

forskning inom detta område anses vara stort (Bergdahl, 2012). Ur distriktssköterskans 

perspektiv värderades synen på skapande av vårdrelationen som både krävande och 

givande, vilket i sin tur ledde till ökad förståelse av sammanhang i palliativ vård (Berg 

& Danielson, 2007). Att goda vårdrelationer till svårt sjuka patienter främjas och skapas 

är avgörande för god palliativ hemsjukvård. Arbetet med att skapa relationer bör 

erkännas som en kärnkompetens inom hemsjukvård och därmed öka kvalitén på 

vårdrelationen (Bergdahl, 2012; Stajduhar et al. 2011). Inom palliativ hemsjukvård har 

distriktssköterskan en central roll; distriktssköterskan måste anpassa 

omvårdnadsåtgärderna efter den enskilde patientens önskemål, dennes hälsotillstånd, 

personlighet, närstående och hemmet. Detta medför att personal inom palliativ 
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hemsjukvård behöver ökad kunskap och kompetens när den kvalificerade vården måste 

flyttas från sjukhus till patientens hem. För att kunna erbjuda en god palliativ vård till 

patienter är distriktssköterskans yrkesroll en viktig del av vården i hemmet. Uppgiften 

innebär ett tungt ansvar för distriktssköterskan som ofta står ensam vid svåra beslut.  

Det är därför viktigt att belysa distriktssköterskans erfarenhet för att öka förståelsen av 

hur vårdrelationer skapas i mötet med patienten inom palliativ hemsjukvård för att bidra 

till ökad kunskap och förståelse inom området. 

 

5 SYFTE  

Syftet var att belysa distriktssköterskors erfarenhet av att skapa vårdrelationer i mötet 

med patienten inom palliativ hemsjukvård. 

 

6 METOD 

En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts, för att kunna förstå och förklara de 

erfarenheter och upplevelser som är föremål för denna studie. Vid induktiv ansats 

samlas information från empirin (Polit & Beck, 2008). 

 

6.1 Urval 

Urval av studiedeltagare skedde med stöd av Polit och Beck (2008) genom strategiskt 

urval, vilket innebar att informanterna valdes bland dem som visade bredare variation 

avseende relevant arbetslivserfarenhet, ålder, geografisk spridning och kön. 

Inklusionskriterierna omfattade distriktssköterskor med erfarenhet av vård i livets 

slutskede inom palliativ hemsjukvård och att de hade arbetat med palliativ vård i minst 

fem år inom kommunens verksamhet. Distriktssköterskorna var både kvinnor och män i 

alla åldrar. Verksamhetschefer för sjuksköterskeorganisationer inom olika kommuner i 

Kronobergs län och Kalmar län kontaktades via e-post för förslag på personer till 

intervjuer och för samtycke till intervjuerna (bilaga A). Det skriftliga 

informationsbrevet till verksamhetschefer och distriktssköterskor (bilaga B) innehöll en 

beskrivning av vilket syfte studien hade och hur den var tänkt att genomföras, samt 

information om att medverkan till studien var frivillig och kunde avbrytas när som helst 

utan motivering. Tio distriktssköterskor som arbetar i palliativ hemsjukvård tillfrågades 

om deltagande i studien. Tre av de tillfrågade distriktssköterskorna avböjde att delta på 

grund av personliga skäl och tidsbrist. Sju distriktssköterskor lämnade sitt samtycke och 

genomförde intervjun. Av studiedeltagarna var fem kvinnor och två män med en 
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arbetslivserfarenhet inom området som varierande mellan 10 – 18 år, med ett 

genomsnitt på 15 år. Studiedeltagarna var i åldrarna 44-64 år, med ett medianvärde på 

57 år. Deltagarna kom från Kronoberg och Kalmar län.  

 

6.2 Datainsamling 

I studien användes intervjuer som datainsamlingsmetod. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är en metod som tillämpas för att förstå världen utifrån individernas 

egna upplevelser där kunskap genom samtal kan konstrueras i samspelet mellan 

intervjuaren och den intervjuade (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Patel & 

Davidson, 2011). Semistrukturerade intervjuer, med öppna frågor, användes för att 

inhämta information. Frågorna var korta och lätta att förstå och intervjuaren hade 

möjlighet att aktivt lyssna för att uppfatta innebörden i svaren och därefter ställa 

följdfrågor för ytterligare information och tydliggöranden (Dahlberg, 2014). Där var 

intervjuguiden (bilaga C) till stöd för den intervjuande. Den var också ett stöd för att 

inte tappa fokus, men det var viktigt att inte styra den intervjuade (Dahlberg, 2014). 

Enligt Polit och Beck (2008) ger en provintervju författarna möjlighet att validera 

intervjuguiden som instrument genom att testa frågor och inspelningsutrustning samt 

tidåtgång. Pilotstudie genomfördes på två sjuksköterskor och inga justeringar gjordes i 

intervjuguiden då den svarade på studiens syfte. Alla intervjuer genomfördes enligt 

studiedeltagarens önskemål om plats och tid, och efter att de lämnade sitt samtycke 

(bilaga D). Samtliga intervjuer ägde rum på respektive deltagares arbetsrum i en ostörd 

omgivning. Intervjuernas längd varierade mellan 13- 34 minuter, med en medeltid på 23 

minuter. För att säkra kvaliteten på datainsamlingen spelades intervjuerna in på 

mobiltelefon med ljudinspelningsfunktion och därefter transkriberades de ordagrant till 

löpande textform. Inspelning av intervjun som metod stöds av Polit och Beck (2008).  

 

6.3 Dataanalys 
Syftet med dataanalysen var att sammanställa text och kartlägga insamlad data. I denna 

studie användes manifest kvalitativ innehållsanalys som metod för dataanalys av 

intervjuerna. Med manifest innehåll avses det som står i intervjutexterna (Graneheim & 

Lundman, 2004). I innehållsanalys är det centrala att skapa kategorier som belyser 

innehållet av de insamlade intervjuerna. Det innebar att den inledande analysen 

påbörjades genom att författarna var för sig läste igenom allt material flera gångar för 

att få en uppfattning om den preliminära helheten. Varje intervju tilldelades ett nummer 

för att avidentifiera. I textmaterialet färgmarkerades meningar eller stycken som var 
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meningsbärande enheter med samma innehåll och stämde överens med frågeställningen. 

Därefter diskuterade författarna gemensamt innehållet. Sedan kondenseras de 

meningsbärande enheterna och kärnan lyftes fram till en kod. Kodning innebär att 

abstrahera texten och lyfta den till en högre nivå. Koden ska överensstämma med texten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Flera likvärdiga koder lades fram till underkategorier 

som vidare ledde fram till kategorier. Underkategorier med likvärdigt innehåll 

placerades under kategorier som angav rubriker i studieresultatet. Se exempel i tabell 1. 

Polit och Beck (2008) menar att forskarens egen förförståelse och kunskap inom 

forskningsområdet kan orsaka en förvrängning av studiens resultat. Författarna har 

erfarenhet av att vårda svårt sjuka patienter inom palliativ hemsjukvård och har fått 

beakta det för att det inte skulle bli ett hinder för att ny förståelse skulle kunna 

utvecklas.  

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

För att skapa en 

god vårdrelation 

är det viktigt att 

vara hos dem så 

mycket som 

möjligt. När vi är 

där så är det i 

många fall för att 

de behöver dropp 

eller läkemedel. 

Täta tillsynsbesök 

hos patienten 

behövs, 

kontinuitet är 

jätteviktigt.  

 

Att skapa en god 

vårdrelation 

genom täta 

tillsynsbesök. 

Kontinuitet är 

viktigt.  

Kontinuitet är 

viktigt för att 

skapa en god 

vårdrelation. 

Vikten av 

kontinuitet 

 

Distriktssköterskans 

förhållningssätt 

Det är ju så att 

man har empati 

och förstår hur de 

känner sig.. om de 

är förtvivlade 

eller ledsna.    

Distriktssköterska

n ska ha empati 

för patienten för 

att förstå hur de 

känner sig, till 

exempel ledsen 

 

Empati för 

patientens för 

att förstå hur 

de känner sig. 

Att vara 

professionell 

 

Distriktssköterskans 

förhållningssätt 

Man måste ha 

kunskaper om 

vilka andra 

professioner som 

kan tänkas koppla 

in för samarbete 

om patienten 

önskar.  

 

De ska ha 

kunskap och 

samarbeta med 

andra 

professioner.  

Samarbete 

med andra 

professioner.  

Samarbete 

 
Yttre faktorer som 

påverkar 

vårdrelationen 
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7 Etiska övervägande 

För att genomföra en intervjustudie behövs ett etiskt förhållningsätt som har till 

ändamål att skydda alla deltagarna i studien. Etiska problem i en intervjustudie kan 

uppstå under hela studieprocessen, det är därför är viktigt att vara observant på de etiska 

frågorna redan från början (Kristensson, 2014). Vetenskapsrådet (2003) ställer fyra 

grundläggande krav på forskning som omfattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska forskaren i 

första hand informera deltagarna om studiens syfte, tillvägagångssätt och sådant som 

kan tänkas påverka den medverkandes vilja att medverka. De deltagande 

distriktssköterskor fick skriftligt och muntligt information om studiens innehåll, syfte 

och genomförandet. Deltagandet i föreliggande studie var frivilligt, vilket författarna 

informerade deltagarna om både muntligt och skriftligt. De kunde utan att uppge orsak 

avbryta medverkan om de önskade. Samtyckeskrav handlar om deltagarens 

självbestämmande och deras aktiva medverkande (Vetenskapsrådet, 2003). 

Distriktssköterskorna skrev under samtyckesblankett innan intervju påbörjades. 

 Författarna har även tagit kontakt med verksamhetscheferna och fått ett skriftligt 

samtycke för att genomföra intervjuer. Konfidentialitatskravet omfattar deltagarna i 

studien som berördes av etiskt känsliga uppgifter. Vilket innebar att för utomstående 

personer är det omöjligt att identifiera deltagarna och vad som har sagts i studien. Allt 

datamaterial förvarade på en säker plats där obehöriga personer inte kan ta del av 

datamaterialet. Distriktssköterskorna informerades om att datamaterialet skulle vara 

konfidentiellt och hanterades enbart av författarna och handledaren. Med nyttjandekrav 

menas att det datamaterial som samlades in kommer inte att användas för andra ändamål 

än att besvara denna studies syfte och forskningsfrågor (Vetenskapsrådet, 2003). 

Författarna var ute efter ny värdefull kunskap för att fördjupa förståelsen inom ämnet. 

Studien avidentifierade de intervjuade personerna och resultatet presenteras så att någon 

inte ska komma till skada eller känna sig utpekad. Vid resultatets sammanställande tog 

författarna hänsyn till att ingen enskild distriktssköterska skall kunna identifieras.  

Etikprövningslagen (2003:460) innehåller bestämmelse vid forskning om människor 

och syftar till att skydda den enskilda människan och visa respekt för människovärdet. 

Lagen har fått en ändring som trädde i kraft 2008-06-01 som säger att forskning som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå behöver inte etik prövas. 

Studien har däremot granskats enligt Etikkomitten Sydost mall för etisk självgranskning 

(bilaga E), vilken visade att behov av ytterligare granskning inte behövdes. 
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Distriktssköterskorna upplystes om att de kan ta del av det färdiga resultatet senare om 

de önskade det. 

 

8 RESULTAT 
Dataanalysen resulterade i två kategorier och nio underliggande kategorier som 

presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier           

Kategorier Underkategorier 

Distriktssköterskans förhållningssätt Att vara professionell 

Att ge tid 

Samtal 

Vikten av kontinuitet 

Att dela med sig av kunskaper 

Att ge stöd 

Yttre faktorer som påverkar vårdrelationen

               

Samarbete 

Handledning och utbildning 

Miljön  

                    

8.1 Distriktssköterskans förhållningssätt 
 
8.1.1 Att vara professionell 

Samtliga distriktssköterskor beskriver att distriktssköterskan ska vara professionell i sitt 

förhållningssätt. Många distriktssköterskor menar att de ska vara lyhörd och ödmjuk. En 

distriktssköterska menar att lyhördhet inte bara innebär att lyssna på vad patienten säger 

utan även att försöka tolka patientens kroppsspråk. Empati är en nödvändig 

förutsättning för att kunna förstå patientens situation och att kunna möta patientens och 

närståendes sorg och oro. Omvårdnaden syftar till att ta hand om den palliativa 

patienten och dennes närstående. Distriktssköterskorna anser att hela människan ska ses 

ur ett holistiskt perspektiv: 

 

 Man ska kunna skapa en god relation på några minuter och man är professionell. Man 

ska lyssna och visa intresse. Visa respekt och man är ödmjuk..  att ta sig tid och inte 

stressa. Ofta känner patienten när det börjar närmar sig vård i livets slut och det är en 

sorg men det kan även vara en längtan. Det handlar om att kunna lyssna. Att kunna 

trösta. Att de vet att vi finns här. Att veta hur vården kan se ut framöver (Informant, 6)  
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Flexibilitet anser många distriktssköterskor är betydelsefullt. Det behövs för att hitta 

lösningar när det råder svårigheter runt patienten. En distriktssköterska berättar att det är 

svårt att arbeta om det inte blir som patienten har önskat sig. Det kan handla om att 

patienten inte har närstående omkring sig som önskat. I dessa fall är det svårt att hjälpa 

patienten. En annan distriktssköterska beskriver att det krävs en förmåga att våga lämna 

ut sig själv i vårdmötet med patienten för att en vårdrelation ska uppstå. Patienten ska få 

möjlighet att lära känna distriktssköterskan. Några distriktssköterskor menar att det 

krävs en god vilja från både distriktssköterskans och patientens sida för att en 

vårdrelation ska uppstå. Personcentrerad omvårdnad är en bra vårdform att lära känna 

patienten berättar en distriktssköterska. Några distriktssköterskor beskriver att ett lugnt 

förhållningssätt är viktigt samt att reflektera över sitt förhållningssätt.  

Distriktssköterskan ska även vara ärlig. 

 

8.1.2 Att ge tid 

Det finns olika typer av vårdrelationer som distriktssköterskan har erfarenhet av. Alla 

distriktssköterskor beskriver att det underlätta att vårda en palliativ patient som 

distriktssköterskan redan har eller har haft en vårdrelation med. En långvarig relation 

där patienten successivt försämras beskrivs som naturlig. En distriktssköterska beskriver 

att patienten och distriktssköterskan känner ett förtroende för varandra. Vid en ny 

vårdrelation ska distriktssköterskan lära känna patienten och försöka skapa ett 

förtroende. Det underlättar för distriktssköterskan att ha patientens bakgrundshistorik 

för att skapa en vårdrelation. Samtliga distriktssköterskor beskriver att det tar tid att 

skapa en ny vårdrelation. En distriktssköterska berättar att det inte går att skynda på. Det 

finns ingen människa som är den andre lik. En distriktssköterska menar att det är svårt 

att reparera en kontakt som blev fel från början. Det kan skapa ett misstroende för hela 

organisationen. En annan distriktssköterska förklara att med tiden kan vårdrelationen 

förbättras. Är det allt för svårt att skapa en vårdrelation bör en kollega ta över. Det är 

viktigt med en bra kontakt med närstående beskriver alla distriktssköterskor. Det 

påverkar hela förloppet. ”Positivt är när patienten och anhöriga vet att de går mot livets 

slut. De tar vara på tiden tillsammans och vet hur vården kommer att se ut framöver. 

De är trygga och i dessa fall bli det oftast bra” (informant, 5). Några distriktssköterskor 

beskriver att det är svårt att skapa en bra vårdrelation med en patient som är helt okänd 

och svårt sjuk. I många fall vänder sig patienten till någon närstående som de har 

förtroende för. Det är svårt att skapa den vårdrelationen som patienten skulle behöva.   
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8.1.3 Samtal 

Det första samtalet med patienten är viktigt för den fortsatta vårdrelationen. Alla 

distriktssköterskor beskriver att samtalen ofta handlar om patientens behov och 

önskemål. Distriktssköterskan behöver ställa många frågor och det kan kännas svårt. 

Många distriktssköterskor menar att engagerade närstående underlättar för att planera 

och utforma vården tillsammans. Många distriktssköterskor anser att förmågan att 

lyssna under samtalet är viktigt. En distriktssköterska berättar att samtalen tar vid 

naturligt om en etablerad vårdrelation finns. Distriktssköterskan vet vad patienten vill 

prata om. Det är viktigt att kommunikationen fungerar mellan närstående och 

distriktssköterskan så eventuella problem uppmärksammas. Motiverande samtal 

definiera en distriktssköterska som ett samtal vars syfte är att motivera patienten att ta 

emot hjälp som underlätta. Det kan handla om hjälpmedel eller annat stöd. Frustration 

beskrivs av en distriktssköterska när patienten avböjer hjälp. Ett exempel kan vara 

smärta som distriktssköterskan vill hjälpa patienten att lindra. Att motivera patienten 

genom samtal kan innebära att patienten tar emot distriktssköterskans hjälp. ”Man 

försöker prata med patienten och motivera. Kanske låta det vara en stund och komma 

tillbaka senare och prata runt det. Försöker hänvisa och motivera patienten att ta emot 

den hjälp som skulle underlätta för dem”(Informant, 4). Många distriktssköterskor 

beskriver att frågor som berör döden måste ställas till patienten. De berättar att alla 

patienter har olika behov av att prata om döden. Det finns patienter som inte vill prata 

om döden, medan andra vill veta mer om döden. En distriktssköterska menar att det 

skapar att lidande för patienten om distriktssköterskan inte våga öppna upp för samtal 

som berör döden. Flera distriktssköterskor menar patienterna oftast blir lugnare efter 

dessa samtal. Kan patienten inte prata är det viktigt att distriktssköterskan observerar 

kroppsspråket. Patienten ska observeras noga för att utesluta eventuella obehag. 

Vårdpersonal är ofta duktig på att kunna tolka patienten. Även närstående kan vara till 

hjälp för att distriktssköterskan ska lära känna patienten. Stress eller att 

distriktssköterskan ställer fel frågor kan bidrar till vårdrelationen påverkas negativt. 

 

8.1.4 Vikten av kontinuitet 

Enligt studiens distriktssköterskor skapas en vårdrelation när samma distriktssköterska 

går till patienten hela tiden. För att skapa en god vårdrelation krävs att 

distriktssköterskan är hos patienten mycket. Täta tillsynsbesök är viktigt. ”Det är 

mycket uppföljningar hos patienten. De ska inte behöva fråga efter mig. Att man säger 

att nu kommer jag nästa gång denna dag.. man stämmer av med patienten hela tiden” 
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(Informant, 7). Distriktssköterskan ska vara tillgänglig och tillmötesgående för att skapa 

trygghet. Några distriktssköterskor anser att patienten ska veta när distriktssköterskan 

gör sitt nästa besök. Distriktssköterskan ska prioritera den palliativa patienten och vara 

tillgänglig när behov uppstår.  Distriktssköterskan ska fullfölja överenskommelse och 

uppgifter som man har lovat att utföra. 

 

8.1.5 Att dela med sig av kunskap 

Distriktssköterskor anser att trygghet hos patienten skapas genom yrkeskunskap. 

Distriktssköterskan ska ha goda kunskaper inom omvårdnad och medicin för att kunna 

besvara patientens frågor. Distriktssköterskan ska vara uppdaterad inom ny forskning 

och sprida dessa kunskaper i sin omgivning. Distriktssköterskor ska även ha kunskap 

om relationer i palliativt skede för att skapa vårdrelation. Distriktssköterskorna menar 

att kunskaper ökar genom utveckling, både genom kurser och möte med andra 

människor. ”- Hur gör jag här? distriktssköterskan tänker högt och det hör patienten. 

Det blir inte bra och kan skapa otrygghet” (Informant, 2). Distriktssköterskans 

kunskaper ska underlätta för patienten. Patienten ska få tillräckligt med information för 

att välja vilket alternativ som passar bäst. 

 

8.1.6 Att ge stöd 

Distriktssköterskorna anser att patienten och närstående behöver mycket stöd. Flera 

distriktssköterskor menar att patienten ska bli erbjuden psykologiskt samtal och stöd.  

”Att man jobbar för att ge ett gott stöd. Försöka fokusera på att det ska bli så bra som 

möjligt för patienten vad de önskar och behöver” (Informant, 4). Det är 

distriktssköterskans arbetsuppgift att bedöma behovet och insatser för att avlasta 

anhöriga från ansvaret. En distriktssköterska påpekar att sitta vak som anhörig är det 

svåraste som finns och att det är viktigt att anhöriga vet att det finns tillgänglig personal 

dygnet runt som kan sitta vak hos patienten om de anhöriga behöver vila eller ta en 

paus. En distriktssköterska beskriver att det är svårare att ge stöd till patienten och 

närstående om distriktssköterskan går igenom känslomässiga svårigheter. En 

distriktssköterska upplever det som negativt när närstående känner frustration, rädsla 

eller ångest. Det kan då vara är svårt att lösa problemet. Det är viktigt att alla är 

införstådda med vad det innebär att vårda en palliativ patient hemma. Alla måsta arbeta 

tillsammans, distriktssköterskan, patienten och närstående för att skapa trygghet.  
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8.2 Yttre faktorer som påverkar vårdrelationen 

Samarbete, handledning och miljö är faktorer som distriktssköterskorna beskrev som 

stöd i relationsskapande med patienten.  

 
8.2.1 Samarbete 

Vårdrelationen påverkas positivt av ett bra samarbete inom palliativ hemsjukvård 

genom att det anpassas efter de individuella behoven i takt att försämras hälsotillstånd 

hos patienten. Flera distriktssköterskor menar att det krävs ett välfungerande samarbete 

med andra professioner, som till exempel hemtjänstpersonal och rådgivningsteamet för 

att kunna tillgodose patientens vårdbehov. Brytpunktsamtal underlättar samarbetet anser 

en distriktssköterska. Det är viktigt att den patientansvariga läkaren beskriver att vården 

syftar till att lindra och inte att bota. Många distriktssköterskor beskriver att samarbetet 

med rådgivningsteamet fungerar mycket bra. ”Det är ju stor skillnad om 

rådgivningsteamet är inblandat eller inte, både för oss och för patienten. Det är samma 

läkare och som kan komma med ganska kort varsel.” (Informant, 2). En annan 

distriktssköterska beskriver att hemteamsmöte fungerar bra på sin arbetsplats. Då 

samtalar olika professioner som hemtjänstpersonal, sjukgymnast och arbetsterapeut för 

kontrollera att patientens vårdbehov uppfylls. En distriktssköterska framställer att 

vårdrelationen påverkas negativt om samarbetet med patientens ansvarige läkare inte 

fungerar. Genom att samarbeta distriktssköterskor emellan skapas mer tid hos patienten 

som främjar vårdrelationen. 

 

8.2.2 Handledning  

Distriktssköterskorna anser att handledning är ett viktig redskap för att kunna utvärdera 

sitt arbete, detta bidra till att kunna utveckla och förbättra sitt eget arbetssätt och öka 

kunskaper för framtiden. En distriktssköterska menar att problem på arbetet kan 

innebära att behovet av handledning ökar. ”Jag tycker handledning är bra. Det hjälper 

att ha någon professionell som lyssnar på vad jag har upplevt som var jobbigt. Några 

kanske behöver mer handledning medan andra mindre.” (Informant, 2). En 

distriktssköterska berättar att handledning tillsammans med omsorgspersonal är 

värdefullt. Tillsammans diskuterar de vad som var bra och vad som skulle varit bättre.  

En distriktssköterska anser även att närstående kan behöva handledning. 
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8.2.3 Miljön 

Distriktssköterskorna beskriver att en god miljö underlättar för att skapa en vårdrelation. 

Hjälpmedel som hörapparat och vårdsäng är exempel som bidrar till en god vårdmiljö. 

”det ska vara en behaglig miljö runt patienten. Den ska vara trivsam” (Informant, 6) 

Distriktssköterskor känner sig frustrerade om vårdmiljön brister på grund av 

ekonomiska skäl. Det kan handla om att patientens vårdbehov inte uppfylls till exempel 

genom personal eller genom insatser. Det krävs mer personal och insatser runt en 

patient om den har ett stort vårdbehov.  

 

9 DISKUSSION 

 

9.1 Metoddiskussion 
 

9.1.1 Design 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenhet av att skapa 

vårdrelation i mötet med patienten inom palliativ hemsjukvård. Studien genomfördes 

med stöd av kvalitativ metod med induktiv ansats genom semistrukturerade intervjuer 

med distriktssköterskor. Studien genomfördes med utgångspunkt i en induktiv 

forskningsansats och en kvalitativ metod. Enligt Kristensson (2014) fokuserar den 

kvalitativa metoden på uppfattningar, upplevelse eller beskrivningar, något som är 

överförbart till denna studie. 

 
9.1.2 Urvalsförfarande 

Författarna tog kontakt med verksamhetscheferna och fick ett skriftligt samtycke för att 

genomföra intervjuerna. De distriktssköterskor som deltog fick skriftligt och muntligt 

information om studiens innehåll, syfte och genomförande. De intervjuade 

distriktssköterskorna var både män och kvinnor som hade arbetat inom palliativ 

hemsjukvård mellan 10 och 18 år vilket gav författarna en bredd och variation i 

datamaterialet.  Fördelen med intervjuer var att det var en flexibel datainsamlingsmetod 

med personlig kontakt med informanterna som har gett detaljer som underlättade för att 

få en helhetsbild och förstå komplexa frågeställningar. Författarna tog hänsyn till 

informanternas önskan om plats och tid för att det skulle vara så bekvämt för dem som 

möjligt. 

 
9.1.3 Datainsamlingsmetod 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys, vilken är användbar inom 

omvårdnadsforskning för att beskriva och tolka texter från inspelade intervjuer 
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(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna valde kvalitativ innehållsanalys med 

anledning av att metoden ansågs vara lättförståelig för nybörjare som forskare och att 

den tydligt anger hur materialet ska hanteras i de olika analysstegen.  I kvalitativa 

studier handlar trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet om hur information 

samlades in och bearbetades på ett systematiskt och hederligt sätt (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att säkra trovärdigheten, det vill säga datainsamlingens 

transparens, spelades intervjuerna in med mobiltelefon med inspelningsfunktion och 

transkriberades sedan ordagrant till textform. En nackdel med inspelning kan vara att 

den intervjuande personen känner sig obekväm och ovan och störd av att deras röst 

spelas in, vilket kan hindra dem att utrycka sig fritt (Polit & Beck, 2008). Författarna 

upplevde att samtliga informanter var naturliga och inte besvärade under 

inspelningsmomentet, samtalet flöt på ett avslappnat sätt utan långa tysta pauser. När 

det under intervjun uppstod längre tystnad användes följdfrågor för att underlätta för 

informanterna att förtydliga svaret och ge mer utförlig information utan att tappa fokus. 

Författarna anser det som fördelaktigt för studiens trovärdighet att informanterna är 

både män och kvinnor som även har långvarig arbetserfarenhet inom palliativ 

hemsjukvård. Genusperspektiv i en kvalitativ studie är en betydelsefull aspekt som kan 

ge en bredare förståelse för det som studeras (Dahlberg, 2014; Polit & Beck, 2008). 

I det uppsökande skedet fick informanterna i studien en tydlig skriftlig information om 

studiens innehåll och syfte, samt hur den var upplagd och tänkt att genomföras.  

 

Vid varje intervju tillfälle lämnades skriftligt samtycke till deltagandet och 

informanterna kunde även ställa frågor om det var några oklarheter. Detta 

tillvägagångssätt stärker trovärdigheten av de insamlade data materialet. Vid 

semistrukturerad intervju föreligger viss styrka att det används förutbestämda 

ämnesområden som syftar att besvara forskningsfrågan, vilket i sin tur ökar 

homogeniteten i datainsamlingen. Att alla informanterna intervjuas med samma 

frågeguide, som innebär att samma frågor med öppna svarsmöjligheter ställs till alla 

informanterna, minskar risken för missuppfattning och kan därför styrka 

tillförlitligheten (Polit &Beck, 2008; Graneheim & Lundman, 2004). Som svaghet anses 

att utformningen av frågorna och dess ordningsföljd kan leda till att det uppfattas på 

olika sätt av de intervjuade personerna, vilket kan minska homogeniteten i 

datainsamlingen (Polit & Beck, 2008). För att öka studiens trovärdighet fick 

informanterna läsa igenom datamaterialet när det transkriberats för att se om det var 
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något som hade blivit missuppfattat. Trovärdighet i studien består av kvaliteten på den 

tekniska utrustningen och forskarens förmåga att göra bra intervjuer samt att vara 

följsam under intervjuerna (Polit & Beck, 2008). Som risk kan ses att författarna inte 

har någon erfarenhet av denna typ av datainsamling. Det finns även en risk med att 

verksamhetschefen valde vilka distriktssköterskor som skulle delta i studien. Efter 

genomförda intervjuer med de sju distriktssköterskorna ansågs att teoretiskt mättnad 

uppnåtts, det vill säga data inte tillförde ny variation eftersom att flera 

distriktssköterskorna beskrev samma fenomen och ingen ny information erhölls längre, 

detta bedöms vara en styrka för studien. I kvalitativa studier bör datainsamlingen ske 

tills ingen ny information erhålls (Polit & Beck, 2008). Tillförlitligheten ökar då 

forskarna läst allt material och gemensamt arbetat med analysen (Graneheim & 

Lundman, 2008). Författarna har arbetat med stora delar av studien gemensamt. 

Datamaterialet läste författarna först var för sig för att sedan diskutera kring innehållet 

och välja ut de meningsbärande enheter efter vad som motsvarade syftet. 

Analysprocessen utfördes delvis var för sig för att sedan diskuteras och sammanställas 

tillsammans. Författarna förde en fortlöpande diskussion med handledaren för att 

strukturera rätt i underkategorier och kategorier. Att medbedömare medverkar under 

analysprocessen ökar tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2008). Bakgrunden, 

resultatdelen och diskussionen utfördes tillsammans. Att författarna har arbetat 

gemensamt och att båda läst allt material kan öka tillförlitligheten. Om analysarbetet är 

tydligt beskrivet stärker även det tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2008). I 

denna studie är analysarbetet beskrivet på ett utförligt sätt och styrkt med exempel 

 
9.1.4 Överförbarhet 

Enligt Polit och Beck (2008) kan inte överförbarhet av resultat i en kvalitativ studie 

bestämmas av författaren utan läsaren måste själv avgöra i vilka situationer resultatet är 

tillämpbart. Författarens uppgift blir därför att utförligt beskriva studiens 

tillvägagångssätt. I denna studie har författarna tydliggjort vilken metod som användes, 

vilka deltagare som valdes till studien och hur urvalet gick till, samt hur 

datainsamlingen och analysen genomfördes. Vid sammanställandet av resultat användes 

citat för att styrka överförbarhet. Datamaterial citerades med tanke att läsaren själv skall 

kunna bilda en uppfattning om vad som egentligen sades och därefter själv kunna 

bedöma om författarna tolkade det korrekt. Det har även tagits med ett längre citat från 

datamaterialet för att inte ta bort meningen ur sitt sammanhang (Patel & Davidsson, 

2011). 
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9.1.5 Förförståelse 

Vid val av kvalitativ metod kan det vara svårt för forskaren att befria sig från sina 

förutfattade meningar och tidigare kunskap inom området, därför är det viktigt att under 

alla undersökningsfaser vara medveten om forskarens förförståelse och att det kan 

påverka resultatet (Dahlberg, 2014).  Vid denna studies förberedelse och genomförande 

var författarna medvetna om sin egen förförståelse av fenomenet utifrån sina 

erfarenheter av arbete i palliativ vård i hemsjukvården. För att minimera eventuella 

risker inhämtades ny information i vetenskaplig och facklitteratur och på internet för att 

utöka kunskapen vilket även kan ha påverkat författarnas förförståelse för ämnet. 

 
9.1.6 Forskningsetiska reflektioner  

Enligt Kristensson (2014) ska forskning bedrivas med respekt för informanternas 

självbestämmande och det får inte riskeras att de kommer till skada. 

Distriktssköterskorna informerades om att deras medverkan i intervjuerna var frivilligt 

och kunde avbrytas utan motivering.  Distriktssköterskorna skrev under 

samtyckesblankett innan intervjun påbörjades. De informerades även om att 

datamaterialet var konfidentiellt och hanterades enbart av författarna och handledaren. 

Vid resultatets sammanställande tog författarna hänsyn till att ingen enskild 

distriktssköterska ska kunna identifieras. Distriktssköterskorna upplystes om att de kan 

ta del av det färdiga resultatet senare om de önskade det. Etisk egengranskning 

genomfördes enligt Etikkomitten Sydost som påvisar att studien uppfyller krav på etiska 

riktlinjer.   

 

9.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenhet av att skapa 

vårdrelationer i mötet med patienten inom palliativ hemsjukvård. Distriktssköterskorna i 

studien beskriver centrala begrepp som de anser är betydelsefulla för att skapa en 

vårdrelation. Professionellt förhållningssätt innebär att vara empatisk, lyhörd, ödmjuk 

och flexibel. För att distriktssköterskan ska skapa en vårdrelation till patienten krävs 

även samtal och kontinuitet. Att ge patienten tid, stöd och kunskaper är också 

betydelsefullt för att skapa en vårdrelation. Yttre faktorer som underlättar för 

distriktssköterskor att skapa vårdrelationer är samarbete med andra yrkesprofessioner, 

handledning och miljö.  
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9.2.1 Distriktssköterskans förhållningssätt 

Det framkommer ur resultatet att distriktssköterskans professionella förhållningssätt 

innebär att vara empatisk, lyhörd, ödmjuk, flexibel, ärlig, att kunna tolka patientens 

kroppsspråk och att se människan ur ett holistiskt perspektiv.  

Eide & Eide (2008) menar att det är sjuksköterskans främsta uppgift att skapa en 

relation till patienten. Känner patienten tillit till sjuksköterskan och genom en god 

omvårdnad skapas vårdrelationer. Patienten ska bli bemött med respekt, omsorg, 

förståelse och acceptans. Sjuksköterskan ska visa intresse för patienten och respektera 

det som är viktigt för patienten. Empati som professionellt förhållningssätt betyder att 

kunna sätta sig in i en annan människas situation. Det innebär att kunna uppfatta 

patientens oro eller andra känslor. Det är en förutsättning för en god kontakt och 

ömsesidig förståelse. Empati kan kompensera patientens mod och stryka om det är svårt 

för patienten. Genom sjuksköterskans närvaro kan patienten finna kraft att genomföra 

det som är svårt och bemästra situationen. Devik, Emarker och Hellzen (2013) beskriver 

i sin studie att sjuksköterskans empatiska förmåga påverkas av intryck och känslor. 

Patientens livshistoria, relationer och sjukdomstillstånd påverkar sjuksköterskans 

känslighet och kan bidra till att känslorna blir överväldigande. I tidigare studier 

framkommer att sjuksköterskans empatiska förmåga är viktig för patienten och för att 

utveckla en vårdrelation (Mok & Chiu, 2004; Berg & Danielsson, 2007; Liu, Mok & 

Wong, 2006).  Devik et al (2013) beskriver i sin studie att sjuksköterskans 

förhållningssätt är att vara uppriktig, flexibel och öppna för en god kommunikation och 

god omsorg. Detta förhållningssätt bidrar till förtroendefulla och trygga relationer 

mellan patienten och sjuksköterskan. Detta styrker Liu et al (2006) som i sin studie som 

beskriver att patienter uppskattar sjuksköterskor som vårdar med omtänksamhet och 

uppriktighet, det påverkar patientens sinnesstämning positivt och de får en känsla av 

välbefinnande. Eide och Eide (2008) menar att det är sjuksköterskans arbetsuppgift att 

skapa en vårdrelation så patienten känner tillit, det kan ge patienten hopp och styrka. I 

flera studier beskrivs att ömsesidigt förtroende mellan sjuksköterska och patienten även 

bidrar till en känsla av välbefinnande hos sjuksköterskan och som i sin tur stärker det 

professionella förhållningssättet (Mok & Chiu, 2004; Devik et al. 2013; Berg & 

Danielsson, 2007). Distriktssköterskeföreningen (2008) menar att distriktssköterskan 

ska inge trygghet samt ha en adekvat självuppfattning och självkänsla. Dessa personliga 

egenskaper är av stor betydelse för att vården ska kunna ske med anpassning till 
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patientens behov. Distriktssköterskans förhållningssätt ska vara holistiskt och etiskt med 

patienten i fokus. Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva och Berggren (2012)  

beskriver i sin studie att sjuksköterskor upplevde ett allvarigt etiskt problem om de 

ansåg att patienten och närståendes värdighet, autonomi och integritet inte 

respekterades.  

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna anser att ge tid, samtal och kontinuitet 

underlättar för att skapa vårdrelationer. Eide och Eide (2008) framhåller att anknytning 

till andra människor utvecklas vid människans födelse och följer sedan med under alla 

faser i livet. Sjuksköterskan kan skapa en trygg anknytning med patienten genom att 

skapa ett stabilt och tryggt förhållande samt genom kommunikation. Kommunikation är 

komplext. Budskap förmedlas både genom verbal och icke verbal kommunikation i 

mötet med patienten. Utöver ord används signaler, tecken och gester som förstärker 

budskapet. Sjuksköterskan ska lyssna aktivt på patienten, det är den viktigaste 

grundläggande egenskap i professionell omvårdnadskommunikation. Flera 

undersökningar ger stöd för att sjuksköterskan ska försöka skapa en öppen och trevlig 

atmosfär för att ta del av patientens berättelse (Berg & Danielsson, 2007; Miner-

Williams, 2007; Liu et al. 2006). Devik et al (2013) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskor finner det meningsfullt att ta del av patientens existentiella bekymmer. 

Sjuksköterskan känner sig utvald att ta del av dessa viktiga frågor och funderingar. 

Socialstyrelsen (2013) menar att existentiella frågor kan vara funderingar om hur livet 

har varit och hur det gestaltat sig. Funderingar framåt kan beröra döden och hur lång tid 

personen har kvar att leva. Det är en etisk utmaning för personalen att bemöta de 

existentiella behoven. Patienten behöver känna ett förtroende för personalen för att det 

ska bli ett samtal om livsfrågor. I vårt resultat beskriver distriktssköterskor att de känner 

frustration om patienten nekar hjälp trots att det finns behov av hjälp från 

distriktssköterskan. Liknande problem fann Karlsson et al (2010) i sin studie, där 

sjuksköterskorna beskrev frustration när patienten avsäger sig hjälp. Det uppstår ett 

etiskt problem när patientens integritet bidrar till att patienten avstår från hjälp. 

Sjuksköterskan kände efteråt att alla försök att motivera patienten innebar att det fanns 

en risk för att patientens integritet kan ha kränkts. Ur vårt resultat menar 

distriktssköterskor att patientens förtroende för distriktssköterskan är viktigt. Det 

förekommer att patienten vänder sig till andra personer med sina problem för att en 

vårdrelation inte har hunnit skapas. Karlsson et al (2010) fann i sin studie att det 
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uppstod etiska dilemman när patienten och närstående saknade förtroende för vården i 

hemmet. Det är svårt när närstående är oroliga och kräver att patienten ska till sjukhuset 

trots att patienten vill vårdas hemma och sjuksköterskorna försöker förklara att de kan 

hjälpa patienten i hemmet. Eide och Eide (2008) menar att sjuksköterskan ska 

kontinuerligt utvärdera patientens välbefinnande. I en studie framkommer att 

sjuksköterskan ska i början av en vårdrelation vara tillgänglig och lyssna på patienten.  

Det är värdefullt för patienten att sjuksköterskan tar initiativ och visar intresse samt 

planerar in nästa besök hos patienten (Mok & Chiu, 2004).  

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie redogör att ge patienten kunskap och stöd 

underlättas för att skapa vårdrelationer. Eide och Eide (2008) beskriver att det hjälper 

sjuksköterskan att ha en nära vårdrelation med patienten. Genom sin yrkeskunskap och 

kännedom om patientens situation och tillstånd skapas ömsesidig trygghet. Genom 

yrkeskunskaper skapas trygghet hos både sjuksköterskan och patienten. Liu et al (2006) 

visar i sin studie att sjuksköterskans främsta uppgift är att möta patientens behov av 

kunskap och ge information som ökar kunskaperna om hälsa, sjukdomar, behandling 

och omvårdnadsåtgärder. Stöd och ökade kunskaper bidrog till att patienterna kände 

mindre ångest och oro samt en minskad känsla av maktlöshet. Law (2009) beskriver att 

ofta är distriktssköterskan patientens enda kontakt med omvärlden vid palliativ vård. 

Distriktssköterskor beskriver att de försöker skapa en balans i hemmet genom att ge 

stöd. Det är en psykologisk förberedelse för döden och patienten kan behöva mycket 

stöd. Eide och Eide (2008) beskriver att patienten ska få så stort inflytande som möjligt 

över sin egen situation. Sjuksköterskan ska stötta patienten i dennes beslut. Denna 

grund är en etisk värdering som respekterar patientens autonomi, lika värde och hänsyn 

till patientens bästa. Socialstyrelsen (2013) beskriver att etiska principer innebär att 

respektera livets okränkbarhet. Det innebär att inte förkorta eller förlänga livet på ett 

icke naturligt sätt. Den sjukes personliga integritet ska respekteras och utgår från dennes 

upplevelser, vilja, önskemål och tankar. Att göra gott och inte skada innebär att känna 

till handlingar som baseras på erfarenheter eller forskningsresultat. Att behandla alla 

rättvist innebär att behandla alla lika oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller 

funktionsnedsättning. Vårdpersonal behöver också kunna skapa en positiv och 

ömsesidig relation samt hjälpa patienten att bevara sin integritet och identitet. Liu et al 

(2006) visar i sin studie att emotionellt stöd som ges av sjuksköterskor inte bara sker 

genom samtal utan även genom omvårdnadshandlingar. Behovet av känslomässigt stöd 
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är stort enligt patienterna. Sjuksköterskor som ger stöd och är lyhörda inför patienternas 

behov beskrivs som värdefulla av patienterna. Trygghet och uppmuntran ansåg många 

patienter var ett viktigt inslag i det stöd som ges.   

 
9.2.2 Yttre faktorer som påverkar vårdrelationen 

Resultatet ger stöd för att distriktssköterskorna anser att samarbete, handledning och 

miljö är yttre faktorer som påverkar distriktssköterskans relationsskapande.  

Eide och Eide (2008) menar att sjuksköterskan ska ta praktiskt och yrkesmässigt 

initiativ till en god kommunikation och samarbete med andra yrkesprofessioner. 

Sjuksköterskan ska även vara aktiv och hjälpsam och erbjuda kollegor och andra hjälp 

om de behöver det. Professionell kommunikation innebär att den stödjer och är 

yrkesmässigt välgrundad. Distriktssköterskor som vårdar svårt sjuka patienter i hemmet 

behöver ha tillgång till en välfungerande samverkan med andra vårdprofessioner 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Socialstyrelsen (2013) rekommenderar att ett 

multiprofessionellt team samverkar mellan olika vårdgivare. Socialtjänsten och Hälso- 

och sjukvården behöver ta ställning till hur arbetet behöver utformas för att möta 

patientens psykiska, fysiska, existentiella och sociala behov. Ett multiprofessionellt 

team innebär ett samarbete med representanter från olika yrkesgrupper för att samordna 

insatser till patienten och närstående enligt deras önskemål och behov.  Teamet kan 

bestå av en sjuksköterska och läkare utöver kan andra professioner ingå så som 

sjukgymnaster, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, diakoner och 

sjukhuspräst. I vårt resultat beskriver distriktssköterskorna att vårdrelationen påverkas 

negativt om samarbetet med patientens ansvarige läkare inte fungerar. Karlsson et al 

(2012) fann i sin studie att sjuksköterskan kände sig obekväm om patientens tillstånd 

försämrades och läkaren nekade att göra hembesök eller att öka patientens 

smärtlindring.  Liknande fynd fann Karlsson et al (2010) i en tidigare studie. 

Sjuksköterskor beskriver där att det är svårt att övertyga läkaren att patienten behöver 

mer smärtlindring, och de upplevde då en maktlöshet över att patienten inte fick den 

smärtlindring som de har rätt till. Törnquist, Andersson och Edberg (2013) visar i 

studien att det förekom att patienter inte fick rätt medicin och fick till slut åka till 

sjukhuset trots att problemet hade kunnat lösas i hemmet och genom bättre samarbete 

med läkaren. Studien visar även att sjuksköterskor har ett ökat behov av känslomässigt 

stöd i form av handledning. Det styrks även i tidigare undersökningar som åskådliggör 

att sjuksköterskor behöver mer handledning. Det gäller vissa patientfall som till 

exempel ett oväntat och traumatiskt dödsfall, och vid tillfällen då närstående är 
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chockade och behöver hjälp och stöd. En sjuksköterska beskriver att det kan vara 

psykiskt påfrestande under den palliativa vården, och att när väl patienten är död så 

känns det helt tomt inombords. Samarbete och ömsesidigt stöd mellan sjuksköterskor på 

arbetsplatsen beskrivs som värdefullt (Törnquist et al. 2013; Berg & Danielsson, 2007). 

Det framkom i undersökningen att sjuksköterskor anser att det är värdefullt att vårda 

patienten i hemmet. Hemmiljön och de personliga föremålen så som fotografier 

underlättar för att lära känna personens historia (Devik et al. 2013). Brist på utrustning 

för att bedriva palliativ vård i hemmet beskrevs som ett problem i studien, vilket kan 

bidra till att omsorgen brister (Törnquist et al. 2013).   

 

9.3 Slutsats  

 

Socialstyrelsen definierar relation som ett gott förhållande mellan patient och 

vårdpersonal syftar till att främja patientens livskvalitet. Resultatet visar att det kan vara 

svårt för distriktssköterskan att skapa en vårdrelation med patienten. 

Distriktssköterskans förhållningssätt påverkar vårdrelationen och det bör finnas en 

ömsesidig vilja från både patienten och distriktssköterskan för att en god vårdrelation 

ska uppstå.  Syftet med att skapa vårdrelationer är att försöka skapa meningsfulla samtal 

och erbjuda stödjande åtgärder för att förbättra patientens livskvalitet. Det kan finnas ett 

behov att få samtala enskilt eller tillsammans med den palliativa patienten i frågor som 

rör psykiska, sociala, fysiska eller existentiella frågor och funderingar. Att skapa tillit 

och trygghet är det begrepp som återkommande upplevs vara viktigt bland de 

intervjuade distriktssköterskorna. Om patienten känner tillit till distriktssköterskan och 

känner sig trygg, är det kanske en förutsättning för att en bra vårdrelation ska uppstå 

mellan distriktssköterskan och patienten. För att skapa trygghet och tillit beskrev 

distriktssköterskorna att ett professionellt förhållningssätt, kontinuitet, stöd, samtal och 

kunskap var viktigt. Det underlättade för distriktssköterskan att skapa en vårdrelation 

om det fanns en tidigare kontakt eller vårdrelation. Vid svårigheter att skapa en 

vårdrelation mellan distriktssköterskan och patienten kan det innebära att patienten går 

miste om etiska värden så som tillit och förtroende som behövs för att 

distriktssköterskan ska kunna skapa trygghet och bemöta patientens existentiella behov.  

 

Följande kunskaper har framkommit ur studien: 

 Svårigheter att skapa en vårdrelation kan bero på stress och problem i 

kommunikationen mellan distriktssköterskan och patienten.  
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 Vårdrelationen mellan patienten och distriktssköterskan påverkas negativt om 

samarbetet med patientens ansvarige läkare inte fungerar. 

 Samarbete och ömsesidigt stöd mellan distriktssköterskor på arbetsplatsen 

framhålls som värdefullt.  

 Handledning hjälper distriktssköterskorna att bearbeta svåra händelser och 

skapar även reflektion över sitt arbetssätt. 

 

9.4 Kliniska implikationer 
 

Studien kan vara överförbar till andra distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvården. 

Studiens resultat visar att det kan vara svårt för distriktssköterskan att skapa en 

vårdrelation med patienten. Resultatet kan utgöra ett underlag för, och stimulera till, 

diskussion och reflektion bland distriktssköterskor kring de åtgärder som framkommit 

vara viktiga för att skapa en relation med patienter i palliativ vård.  Resultatet belyser 

även distriktssköterskors behov av stöd och samarbete på arbetsplatsen som underlättar 

relationsskapandet.  Genom att kontinuerligt erbjuda handledning till distriktssköterskor 

kan deras arbete att skapa en god vårdrelation med patienten underlättas och ge en bättre 

arbetsmiljö. Ovanstående kan samtidigt påverka omvårdnaden till det bättre för 

patienten.  

 

9.5 Förslag till fortsatt forskning  
 

Resultatet kartlägger att distriktssköterskor arbetar i en komplex verksamhet inom 

hemsjukvården och ansvara för att goda vårdrelationer ska skapas. Stödjande insatser 

till närstående är en viktig aspekt vid palliativ vård i patienten hem. Det hade varit 

intressant att göra en kvalitativ studie med patienternas närstående med syfte att ta del 

av närståendes upplevelser av relationen mellan patienten och distriktssköterskan. Hur 

är deras synvinkel på vårdrelationen mellan distriktssköterskan och patienten? Känner 

närstående delaktighet i omsorgsprocessen?  Det hade även varit intressant att göra en 

studie med syfte att ta del av närståendes behov av stöd vid palliativ vård. På vilket sätt 

kan distriktssköterskan stötta närstående? Det skulle belysa närståendes upplevelse av 

vårdrelationen och öka kunskaper om stödjande åtgärder.  

 

 

 



  
 

33 

Referenser 
  
Berg L., & Danielsson E. (2007).  Patients´and Nurses´experiences of the caring 

relationship in hospital: an aware striving for trust. Scandinavian Journal of Caring 

Science.  21; 500-506. 

 

Bergdahl, E. (2012). Hur sjuksköterskor kan skapa goda vårdrelationer inom avancerad 

palliativ hemsjukvård.(akad. Avh.) Karolinska Institutet, sektion för omvårdnad vid 

institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Stockholm.     

 

Brown Wilson C. (2009) . Developing community in care home through a relationship- 

centred approach. Health and Social Care in the Community. 17(2), 177-186. 

 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa & vårdande. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Devik, S., Emarker, I., &  Hellzen, O. (2013). When expressions make impressions – 

Nurse´s narratives about meeting severely ill patients in home nursing care: A 

phenomenological-hermeneutic approach to understanding. International Journal of 

Qualitative studies on Health and Well-being, 17, (8). 

 

Diskriktsköterskeförening i Sverige. (2008). Kompetensbeskrivning Legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Tillgänglig: 

http://www.distriktsskoterska.com/dokument.php?cat=1&id=1 [2015-04-14] 

 

Eide, H., & Eide, T. (2008). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Etikprövningslagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460 

[2015-04-10] 

 

Friedrichsen, M. (2013). Att få svåra besked vid obotbar cancer – patientens 

uppfattning. I.F. Strang, P., & Beck-Friis, B. (red). Palliativ medicin och vård. (s.129-

135). Stockholm: Liber AB. 

 

http://www.distriktsskoterska.com/dokument.php?cat=1&id=1
http://www.distriktsskoterska.com/dokument.php?cat=1&id=1
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460


  
 

34 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today; 

24, (2), 105-112. 

 

Glimelius, B. (2012). Kuration eller palliation? I.F. Strang, P., & Beck-Friis, B. (red). 

Palliativ medicin och vård. (sid. 15-22). Stockholm: Studentlitteratur AB. 

 

Granskär, M. & Höglund- Nielsen, B. (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

Hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jahren Kristoffersen, N., Nortvedt, F. & Skaug, E-A. (red), (2005). Grundläggande 

omvårdnad. Del 1. Stockholm: Liber. 

 

Karlsson, M., Karlsson, C., Barbosa da Silva, A., & Berggren, I. (2012). Community 

nurses’ experiences of ethical problems in end-of-life care in the patient´s own home. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences. 27 (4), 831–838. 

 

Karlsson M., Roxberg I., Barbosa Da Silva A., & Berggren I.(2010).  Community 

nurses experiences of ethical dilemmas in palliative care: a Swedish study. International 

Journal of  Palliative  Nursing 16(5),  224- 231. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 

inom hälso- och sjukvårdsvetenskap. Stockholm: Natur och kultur.  

 

Landstinget Kronoberg (2015). Palliativa rådgivningsteamet i Kronobergs län. 

Tillgänglig: 

http://www5.ltkronoberg.se/Centrum/Medicincentrum/Onkologkliniken-

Vaxjo/Palliativa-radgivningsteamet-i-Kronobergs-lan/  [2015-04-28] 

 

Law, R. (2009). Bridging worlds’: meeting the emotional needs of dying patients. 

Journal of Advanced Nursing, 65, (12), 2630–2641. 

 

http://www5.ltkronoberg.se/Centrum/Medicincentrum/Onkologkliniken-Vaxjo/Palliativa-radgivningsteamet-i-Kronobergs-lan/
http://www5.ltkronoberg.se/Centrum/Medicincentrum/Onkologkliniken-Vaxjo/Palliativa-radgivningsteamet-i-Kronobergs-lan/


  
 

35 

Liu, J-E., Mok, E., & Wong, T. (2006). Caring in nursing: investigating the meaning of 

caring from the perspective of cancer patients in Beijing, China. Journal of Clinical 

Nursing (15), 188-196. 

 

Miner-Williams, D. (2007). Connectedness in the nurse- patient relationship: a 

grounded theory. Issues in Mental Health Nursing, 28, 1215–1234. 

 

Mok E., & Chiu P C. (2004). Nurses- patient relationships in palliative care. Journal of 

Advanced Nursing, 48(5), 475-483. 

 

Nationella Rådet för Palliativ Vård. (2012). Vad är palliativ vård. Tillgänglig: 

http://www.nrpv.se/vad-ar-palliativ-vard [2015-04-05]                                    

 

Patel, R., & Davidson, B., (2011). Forsknings- metodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Polit D. F. & Beck C. T., (2008). Generating and assessing evidence nursing practice. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Svenska Palliativregistret (2013). Statistik- fördelning mellan vårdtyper. Tillgänglig: 

https:// data.palliativ.se/app/utdata/RapportBF.aspx [2015-04-06] 

 

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

– Vägledning, rekommendationer och indikatorer. Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf 

[2015-04-03] 

 

Socialstyrelsen, Termbank (2012). Hemsjukvård. Tillgänglig: 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=743 [2015-05-10] 

 

Skog, M. & Grafström, M. (2013). Äldres hälsa och livskvalitet. Stockholm: Sanoma 

Utbildning AB. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf


  
 

36 

Stajduhar, K.I., Funk L., Roberts D., Mcleod B., Cloutier- Fisher D., Wilkinson C. & 

Purkis M.E. (2011),  Home care nurses`decisions about the need for and amount of 

service at the end of life. Journal of Advanced Nursing, 67(2), 276-286. 

 

Törnquist, A.,  Andersson, M.,  & Edberg A-K. (2013). In search of legitimacy – 

registered nurses’ experience of providing palliative care in a municipal context. Caring 

Sciences, 27 (17), 651–658. 

 

Vetenskapsrådet (2003). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2015-06-04] 

 

Wiklund, L, (2003). Vårdvetenskap I klinisk praxis. Stockholm. Natur och Kultur. 

 

Wright, L., & Leahey, M. (2009) Nurses and families; A guide to family assessment and 

intervention. Philadelphia: F.A Davis Company.  

                                                                           

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  
 

I 
 

 
 
Bilagor 

 
Bilaga A Till verksamhetsansvarig chef - förfrågan om intervju 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser distriktssköterskeprogrammet 75 hp vid 

Linneuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats på 

avancerad nivå. 

 

Vi är intresserade av att belysa distriktssköterskans erfarenheter av vårdrelationens 

betydelse i mötet med patienten inom palliativ hemsjukvård. Vi önskar därför intervjua 

distriktssköterskor som har minst fem års erfarenhet inom detta område. Intervjuerna 

kommer att ta cirka 30 minuter och spelas in. Resultatet kommer att presenteras i en 

magisteruppsats på ett sådant sätt att ingen enskild individ kan identifieras. Deltagande 

distriktssköterskor kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange orsak.  

 

 

 

Vänligen återkom med svar om du samtycker eller inte samtycker till att studien 

genomförs, antingen på telefon eller via mail. 

 

 

Vid behov av mer information, vänligen kontakta: 

 

Jurate Venyte. Tel xxxxxx, e-post: xxxxxx 

Jennie Thörnblad. Tel xxxxxx, e-post: xxxxxx 

 

Handledare: Ulla Peterson 

 
 
 

 

 
 

 



  
 

II 

 

 
 

Bilaga B Informationsbrev 
  

Information om deltagandet i en intervjustudie att skapa en vårdrelation i mötet 

med patienten inom palliativ hemsjukvård. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

Bakgrund: Behovet av palliativ vård är stort och kommer att öka i framtiden. 

 Palliativa vårdens grundstenar är det palliativa förhållningssättet som karakteriseras av 

helhetssyn på människa som omfattar symtomlindring, kommunikation och relation, 

multiprofessionellt teamarbete, samt närståendestöd. 

Problembeskrivning: Inom palliativ hemsjukvård har distriktssköterska en central roll; 

distriktssköterskor måste anpassa omvårdnadsåtgärder efter den enskilde patientens 

önskemål, dennes hälsotillstånd, personlighet, närstående och hemmet. För att kunna 

erbjuda en god palliativ vård i livets slut skede är distriktssköterskans yrkesroll en viktig 

del av vården i hemmet.  Det är därför viktigt att belysa distriktssköterskors erfarenhet 

för att öka förståelsen av hur vårdrelationer skapas i mötet med patienten inom palliativ 

hemsjukvård för att bidra till ökad kunskap och förståelse inom området. 

Syfte med studien: Att belysa distriktssköterskors erfarenhet av att skapa 

vårdrelationer i mötet med patienten inom palliativ hemsjukvård. 

Praktiskt genomförande: Intervjustudie med frågor. Intervjuerna kommer att ske efter 

samtycke och överenskommelse på den plats som passar Dig. Intervjuerna kommer att 

spelas in och det ta ca 30 minuter. Inspelat material skall skrivas ut i textform. Ditt 

deltagande kommer att behandlas anonymt. Endast författarna samt handledare kommer 

ha tillgång till intervjuerna i sin helhet. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan 

när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Det kommer inte att få 

några negativa konsekvenser för Dig. Den utskrivna intervjun kommer endast sparas så 

länge som arbetet med studie pågår. Den kommer att förvaras i inlåst skåp, som endast 

författarna har tillgång till. 

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående 

 

Distriktssköterskestudenterna                                                      Handledare: Ulla Peterson 

Jennie Thörnblad Eriksson                                                          Tel: xxxxxx          

Tel:xxxxxx                                                                                    E-post: xxxxxx 

E-post:  xxxxxx 

Jurate Venyte 

Tel: xxxxxx 

e-post: xxxxxx 



  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor 

Hur lång erfarenhet har du inom palliativ hemsjukvård? 

På vilken plats/enhet du är verksam? 

 Huvudfrågor 

Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av att skapa vårdrelation betydelse  med 

patienten i den palliativa hemsjukvård? 

Vad tycker du är de viktigaste komponenterna för att en god relation med patienten i 

palliativ vård ska uppstå? 

 

Kan du berätta om vilka förmågor eller egenskaper du upplever att distriktssköterska 

ska besitta som underlätta att skapa goda relationer i vårdande möte? 

 

Har du haft erfarenhet av negativa och positiva vårdrelationer med patienter i palliativt 

skede? 

 

Vad för sort kunskap behövs för att kunna skapa bättre relationer inom palliativ 

hemsjukvård? 

 

Har du erfarenhet av yttre eller inre faktorer som kan påverka vårdrelation med 

patienten i vårdmötet? På vilken sätt i så fall? 

 

Eftersöker Du några förbättringsmöjligheter för att kunna främja/skapa 

vårdrelationer? 

Uppföljande frågor 

Hur menar du? 

Vad innebär det? 

Hur påverkar det vårdrelationens betydelse? 

Kan du berätta/förklara lite mer tydligare? 

Kan du berätta om en situation som skapade en god vårdrelation i mötet med 

patienten? 

 

Tack för din medverkan! 

                                            



  
 

IV 

 
Bilaga D Informerat samtycke till studien 
 

“Att skapa en vårdrelation inom palliativ hemsjukvård “ 

 

Jag samtycker härmed till att delta i intervjustudien ”Att skapa en vårdrelation inom 

palliativ hemsjukvård ”. 

  

Jag har fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Information erhölls 

även om att mitt deltagande till studie är helt frivilligt och att jag kan när som helst välja 

att avbryta min medverkan i studien utan att motivera varför. Min identitet kommer inte 

att röjas och ingen annan får veta om mitt deltagande i studie förutom personer som ska 

intervjua mig. Allt intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och att 

intervjumaterialet endast kommer att användas till denna studie och  efter att resultat 

färdig sammanställande kommer all material tas bort. 

 

 

Underskrift: ……………………………………………….. 

Namnförtydligande: ………………………………………. 

Ort och Datum: …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga E Etisk egengranskning 

 
 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

Projekttitel: Att skapa en vårdrelation inom palliativ hemsjukvård 

  

   

Projektledare: Jennie Törnblad Eriksson,   

                               Jurate Venyte 

  

 Handledare: Ulla Peterson  

     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). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
  X 

 

 

 

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) 

  X 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      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)? 

  X 

 

 

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). 

X   

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. 

X   

http://www.epn.se/


  
 

VI 

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

X   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


