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i 
 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Målet med smärtlindring vid vård i livets slutskede är att patienten ska få 

smärtlindring på bästa möjliga sätt. Smärta kan upplevas på olika sätt, fysiskt, psykiskt, 

socialt och existentiellt. För att kunna bedöma vilken typ av smärta patienten lider av 

och hur denna ska lindras behöver en smärtbedömning göras. Smärtbedömning/analys, 

smärtskattning med validerade smärtskattningsinstrument och dokumentation är något 

som många gånger brister bland hälso- och sjukvårdspersonal.  

Syfte: Att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av smärtlindring vid vård i livets 

slut i kommunal hemsjukvård.  

Metod: Studien har en induktiv kvalitativ ansats. Metod för datainsamling var 

fokusgruppsintervjuer. Analysen utfördes med hjälp utav en manifest innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Resultat: I resultatet framkom tre kategorier, Svårt att bedöma, Smärtan har olika 

skepnader och Inga riktlinjer och rekommendationer för smärtlindring vid vård i livets 

slutskede. Deltagarna i studien hade olika erfarenheter kring smärtlindring vid vård i 

livets slutskede. Erfarenhet och personlighet hade betydelse för hur man bedömer 

smärta och smärtlindrar i livets slutskede. Andra faktorer såsom tid och avstånd i 

kilometer mellan patienterna påverkade distriktssköterskans prioritering av hur smärtan 

bedömdes och hur smärtlindringen utfördes. Men också en avsaknad av information och 

utbildning. 

Slutsats: Smärtlindring vid vård i livets slutskede utfördes på olika sätt hos 

distriktssköterskor i kommunal hemsjukvård. Detta påverkades utav olika faktorer så 

som tid, avstånd mellan patienterna, distriktssköterskornas personlighet och erfarenhet. 

Riktlinjer och rekommendationer som Socialstyrelsen (2013) har tagit fram var okända 

för de flesta deltagarna. Sammanfattningsvis behövs mer information och/eller 

utbildning men även mer tid för att genomföra grundlig smärtbedömning och 

smärtlindring.  

 

Nyckelord 
 

Distriktssköterska, smärtlindring, smärta, hemsjukvård, vård i livets slut, kvalitativ 

fokusgruppsintervju.  
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Abstract 

 
Background: The goal of pain relief in terminal care is for the patient to have pain 

relief in the best way possible. Pain can be experienced in different ways, physically, 

mentally, socially and existentially. In order to assess the type of pain and how this 

should be alleviated, a pain assessment need to be done. Pain assessment/analysis, pain 

assessment with validated pain assessment tools and documentation is performing as 

many times gaps among healthcare professionals.  

Aim: To investigate the district nurses´ experiences of pain relief in terminal care in 

municipal home care.  

Method: The study has an inductive qualitative approach. Method for data collection 

was conducted through focus group interviews. The analysis was performed with the aid 

of a manifest content analysis according to Graneheim and Lundman (2004).  

Results: The results has three categories, Difficult to assess, Pain has different guises 

and No guidelines and recommendations for the pain relief of terminal care. 

Participants in the study had different experiences of pain relief in terminal care. 

Personality had significance for how to judge the pain and relieves the end of life. Other 

factors such as time and distance between the patients could affect the district nurse 

prioritization of how the pain relief was judged and executed. Also a lack of infomation 

and education. 

Conclusion: There were different ways of how the district nurse in the municipal home 

care handled pain relief in terminal care. This was affected by variety of factors such as 

time, distance between patients, district nurses personality and experience. Guidelines 

and recommendations that the National Board (2013) developed are unknown to most 

participants. Information/education was needed but also time for a thorough pain 

assessment and pain management should be implemented.  

 

 

Keywords 
 

District nurse, pain relief, pain, municipal home care, qualitative focus group interview. 
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Tack 
 

Ett stort tack riktas till samtliga deltagare i fokusgrupperna. Tack för att ni delat mer er 

av era erfarenheter av hur ni arbetar med smärtlindring vid vård i livets slutskede. Utan 

er insats hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Ett stort tack till mina 

nära och kära som givit mig stöd under studiens gång.  

 

Ett tack riktas även till handledare Marcus Granmo och examinator Christel Borg för 

goda råd och uppmuntran under denna studies gång.  
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1 Inledning 
 

Alla människor kommer att en dag ställas inför döden, detta är en naturlig del av våra 

liv. De väsentliga delarna för livskvalitet och för en god vård vid livet slut är 

symtomlindring, självbestämmande och delaktighet. Författarens intresse för ämnet 

vård i livets slutskede och smärtlindring har kommit fram utifrån att ha jobbat och mött 

patienter i detta skede dagligen. Med ett samhälle som växer, där behoven ökar och där 

kompetensen efterfrågas är det ett angeläget ämne att lyfta fram. Författaren har 

erfarenhet av att distriktssköterskor som arbetar med palliativ vård, vård i livets slut i 

hemsjukvården, inte alltid lindrar smärta enligt de riktlinjer och rekommendationer som 

finns.  

 

Befintliga och gällande riktlinjer säger att patienten har rätt att erhålla smärtlindring vid 

vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013).  Dessutom bör en analys och skattning av 

smärta göras för att patienten ska erhålla en så god smärtlindring som möjligt. 

Kompetensen kring vård i livets slutskede vad gäller smärtlindring, har varit, och är 

fortfarande otillräcklig och detta kan säkert bero på olika anledningar (Nationellt 

kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, 2013; Socialstyrelsen, 2013). Ett 

skäl kan vara att tillgången till distriktssköterskor inte är tillräcklig eller att många 

saknar specifik kunskap om smärtlindring och vård i livets slutskede. Icke desto mindre 

kvarstår målet där alla människors möjlighet att möta döden på ett värdigt och tryggt 

sätt ska främjas (Andershed, Ternestedt & Håkanson, 2013).  

 

Det är en utmaning att utveckla vård i livets slutskede så att alla som har behov av 

vården också får denna. Vård i livets slutskede syftar till att förebygga och lindra 

lidande. En stor del av Sveriges befolkning väljer att vårdas hemma, och detta höjer 

kraven ytterligare på hälso- och sjukvårdspersonal som då måste finnas tillgängliga 

dygnet runt även i hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2013). Smärtlindring ses som ett 

högt prioriterat område och är därför intressant för författaren att fördjupa sig i. En ökad 

förståelse för distriktssköterskors erfarenheter kring att ge smärtlindring till patienter 

vid vård i livets slutskede kan utgöra en grund för förbättringar inom området (ibid).  
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2 Bakgrund 
 

Tillgången till palliativ vård, vård i livets slutskede är idag liten i jämförelse med 

behovet. I Sverige avlider ca 100 000 personer/år, och ca 80 % av dessa bedöms ha varit 

i behov av just denna vård. Tillgången till den palliativa vården är dessutom ojämnt 

fördelad över landet patientens bostadsort. Socialstyrelsen anser att det finns bristande 

kunskaper och därför är det särskilt angeläget med utbildning i regioner, kommuner och 

landsting. Etik och bemötande ses också som påtagliga problem (Nationellt 

kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, 2013; Socialstyrelsen, 2013).  

 

 

2.1 Vård i livets slutskede 
 

Vad är vård i livets slutskede?  

- Den tidsperiod då den döende patienten erhåller lindrande omvårdnadsåtgärder och 

medicinsk vård samtidigt som rehabiliterande åtgärder upphör (Socialstyrelsen, 2013; 

Vårdförbundet, 2011). 

 

Målet vid vård i livets slutskede, är att kunna lindra lidande utifrån en helhetssyn på 

patienten. God vård i livets slut bygger på fyra hörnstenar enligt nationella 

rekommendationer bör beakta: lindring av svåra symtom som t ex smärta, samarbete 

mellan olika professioner inom vården efter patientens behov, kommunikation och 

relation mellan samtliga personer och patienten, och stöd till anhöriga så att de får den 

informationen de behöver och får uppleva att deras närvaro samt medverkan är 

betydelsefull (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2013; Vårdhandboken, 2015; 

Socialstyrelsen, 2013). Kommittén om vård i livets slutskede deklarerade år 2000 att 

"Alla människor har rätt att förvänta sig en god och värdig vård till döden inträder".  

 

Fram till ca 1980-talet användes både nationellt och internationellt begreppet "terminal 

vård" i avseende för vård av döende. Successivt ersattes ordet "terminal" med "palliativ" 

(Riksföreningen för distriktssköterskor, 2006). Ordet palliativ härstammar från det 

latinska ordet "Pallium" som betyder mantel. Tanken bakom detta är att individen ska 

skyddas och vårdas i ett skede när bot och behandling inte längre är möjlig (Ernsth 

Bravell, 2013). 
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Kommittén om vård i livets slutskede ansluter sig till den allmänt vedertagna 

definitionen av palliativ vård som Världshälsoorganisationen (WHO) fastställt och som 

även gäller vård i livets slutskede. 

  

"Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten 

för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig 

upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom" (Andershed 

et al., 2013, s. 107).  

 

Vård i livets slut är en central del i palliativ vård och innebär att lindrande vård ges till 

de mest sjuka och döende patienterna (Socialstyrelsen, 2013). För många patienter (de 

äldre) är vården i detta skede en naturlig fortsättning på tidigare vård som de har 

erhållit. Palliativ vård kan ges under en lång tid parallellt med kurativ behandling 

(botande vård). När kurativ vård inte längre ger effekt, sker en brytpunkt och den 

palliativa vården övergår till vård i livets slutskede. Målet med vården är att patienten 

ska få den bästa möjliga livskvalitet den korta tid som finns kvar i livet (Nationella rådet 

för palliativ vård, 2014; Vårdförbundet, 2015; Vårdhandboken, 2015; Socialstyrelsen, 

2013). Den ska vara av högsta kvalitet där den enskildes personliga önskemål ska 

tillgodoses så långt som möjligt. Patienten har rätt till att få en värdig död, rätt att välja 

var han/hon ska vårdas och dö och patienten ska inte behöva dö ensam. Vård i livets 

slutskede kan se mycket olika ut och ibland kräva kvalificerade insatser dygnet runt 

(ibid).  

 

Palliativ vård indelas i en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen är ofta lång och övergår 

sedan till en kortare sen fas. Tidig palliativ fas kan vara en spridd långsamväxande 

cancer i bröst eller prostata, demens, svår hjärtsvikt eller obotlig neurologisk sjukdom. 

Vissa av dessa sjukdomar kan pågå i flera år. Målet i den tidiga fasen är att minska 

obehag, svåra symtom och hjälpa patienten att leva ett så aktivt och normalt liv så länge 

som möjligt (Ernsth Bravell, 2013; Kirkevold et al. 2013).  

 

Den sena fasen i palliativ vård  kallas vård i livet slut. Denna fas kan pågå från enstaka 

dagar till enstaka månader och målet med vården är att patienten ska få en god 

omvårdnad som kan bidra till en ökad livskvalitet för patienten, den korta tid som finns 
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kvar (Vårdförbundet, 2015; Socialstyrelsen, 2013). Den sena fasen är svårare att känna 

igen vid sjukdomar som exempelvis hjärt- och lungsjukdomar, demens och 

neurologiska sjukdomar än vid t ex cancer. Detta beror på att sjukdomsutvecklingen för 

icke-cancer patienter ofta sker i etapper med perioder av återhämtning där det upplevs 

att patienten blivit bättre. Ovanstående sjukdomsutveckling saknas vid cancerpatienters 

sista fas i livet. Om patienten med cancer hamnar i vård i livets slut så finns inga 

perioder av återhämtning, det går antingen långsamt eller snabbt nerför. Målet är inte att 

förlänga liv utan istället att lindra symtom som är vanligt förekommande i sen fas 

t ex. smärta, ångest, nedstämdhet, illamående, muntorrhet, orkeslöshet, förstoppning 

eller diarré (Andershed et al. 2013; Kirkevold et al. 2013; Vårdhandboken, 2015).  

 

Smärta är ett av de vanligaste symtomen vid svåra sjukdomstillstånd i livets slutskede. 

Smärta är multidimensionell, den kan upplevas och påverkas av erfarenheter, 

förväntningar, föreställningar, kunskaper, attityder och känslor. Den påverkas av 

kulturella faktorer både hos den som uttrycker smärta men också hos den som uppfattar 

och tolkar och ska ge adekvat smärtlindring. Kunskaperna kring smärta och 

smärtbehandling har ökat på senare år men trots detta så finns det flera hinder som 

måste överstigas (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Problemet med smärta vid vård i livets slutskede är att kompetensen varierar hos hälso- 

och sjukvårdspersonal. Bristande bedömningar av orsaken till smärtan förekommer och 

patienten erhåller inte den smärtlindring denne behöver. Socialstyrelsen kräver att all 

hälso- och sjukvårdspersonal måste ha grundläggande kunskaper om smärta och 

smärtbehandling och därmed bör mer forskning och utbildning ske inom området. 

Forskning visar att smärta ofta underbehandlas och därför bör detta ytterligare lyftas 

fram och högprioriteras. För att patienten ska få en likvärdig vård oavsett var i landet 

denne befinner sig så har Socialstyrelsen markerat behovet av att nationella riktlinjer 

bör innefattas i det kvalitetssäkringsarbete som hälso- och sjukvårdspersonal ska 

bedriva. Arbetet bör bedrivas enligt det som framgår i Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd. Vilka riktlinjer, föreskrifter och allmänna råd vad gäller smärtlindring vid 

vård i livets slutskede bör då distriktssköterskan arbeta efter? 
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2.2 Lagar, riktlinjer och rekommendationer 
 

Inom palliativ vård, vård i livets slutskede ska man ständigt arbeta med att förbättra 

kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. Distriktssköterskans arbete regleras efter de 

lagar, riktlinjer och rekommendationer som Sveriges riksdag, regeringen och 

Socialstyrelsens samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram 

(Socialstyrelsen, 2006). Patientens vård ska vara patientfokuserad, vetenskaplig, 

kunskapsbaserad, säker, effektiv och  jämlik. Trots detta så visar Socialstyrelsens 

undersökning att vården inte ges på lika villkor. Flera studier visar på att smärtlindring 

bör kvalitetssäkras och för att detta ska vara möjligt är det av stor vikt att 

distriktssköterskan får kunskap om de riktlinjer och rekommendationer som finns att 

arbeta efter (Bergman, 2012; Kaasalainen, Agarwal, Dolovich, Brazil & Papaioannou, 

2015). Nedan förklaras de lagar som åligger distriktssköterskan att arbeta efter.  

 

Statens offentliga utredning lyfte fram palliativ vård som ett prioriterat vårdområde och 

detta medförde att den palliativa vården blev ett föremål för parlamentarisk utredning 

"Döden angår oss alla, Värdig vård vid livets slut" (SOU 2001:6)”. Sedan dess har den 

palliativa vården förbättrats i Sverige men dessvärre finns det fortfarande brister och 

problem.  

 

Nationella vårdprogrammet för palliativ vård har utformats i nära samarbete med 

styrgruppen för Svenska Palliativregistret och i linje med Socialstyrelsen strävan för 

god vård i livets slutskede. Programmet avser att i första hand belysa sen fas, vård i 

livets slutskede. Vårdprogrammet innehåller riktlinjer om olika aspekter på allmän och 

specifik kunskap om vård i livets slutskede. Vårdprogrammet lyfter fram värderingar 

och etiska frågor vid vård i livets slutskede, förhållningssätt och även hur smärtlindring 

bör ske vid livets slutskede. En förutsättning för att kunna bedriva vården utifrån 

ovanstående är att distriktssköterskorna har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för 

det som sker vid vård i livets slutskede (Jarret, Church, Fancher-Gonzalez, Shackelford 

& Lofton, 2013). Det behövs även en beredskapsplan att handla efter (Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård, 2014).  

 

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen (1982:763) är en svensk lag som beskriver 

vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter där det framgår vad patienten kan 

förvänta sig av vården. Den innehåller de grundläggande reglerna för hälso- och 
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sjukvård och den reglerar det som kommunen, landstinget eller annan vårdgivare är 

skyldig att erbjuda patienten.  Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete med 

kunskap och beprövad erfarenhet utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Lagen har 

som mål att ge god hälsa och vård på lika villkor till alla. Vården ska vara av god 

kvalitet, bygga på respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans 

värdighet. Patienten ska ha rätt till självbestämmande och ska snarast ges en medicinsk 

bedömning. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde, och 

vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Patientsäkerheten ska ständigt uppdateras och utvecklas så att patienten får en 

individuellt anpassad vård. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är en utav de mest 

grundläggande i distriktssköterskans arbete. Patientens behov och önskemål ska 

tillgodoses enligt de riktlinjer och rekommendationer som finns. Det inkluderar även att 

ge adekvat smärtlindring till de patienter vid behov (ibid).  

 

Patientlagen (2014:821) som trädde i kraft januari 2015 innehåller de mest 

grundläggande bestämmelserna som tydliggör möjligheter till inflytande för patienterna. 

Syftet med patientlagen är att förtydliga och stärka patientens position, den ska även 

stärka och tydliggöra patientens integritet, självbestämmande och delaktighet 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

Mer specifika riktlinjer och rekommendationer vad gäller smärtlindring vid vård i livets 

slutskede har lyfts fram av Nationella kunskapsstödet för palliativ vård i livets slutskede 

(2013) och Socialstyrelsen (2013). Bakgrunden till att kunskapsstödet utformats är att 

tillgången till palliativ vård i livets slutskede är ojämlik över landet och kunskapsstödet 

ska stödja hälso- och sjukvårdspersonal att utveckla vården vid livets slutskede. Syftet 

är att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i genomförandet av uppföljningar och 

kvalitetssäkring samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna (Nationellt 

kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, 2013; Socialstyrelsen, 2013).  

 

Kommittén om vård i livets slutskede uttalade sig om att alla patienter i vård i livets 

slutskede skall erhålla palliativ vård på lika villkor i hela landet, oavsett diagnos eller 

var de vårdas. Socialstyrelsens rekommendation för hälso- och sjukvårdspersonal är 

även att man kontinuerligt bör genomföra samtal med patienten om vårdens innehåll 

och riktning i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013).  
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Enligt det nationella kunskapsstödet för palliativ vård i livets slutskede så finns 

rekommendationer som Socialstyrelsen bedömt som särskilt centrala och en utav dessa 

är smärt- och symtomlindring. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer (2013) bör 

hälso- och sjukvårdspersonal regelbundet analysera och skatta smärta hos patienter i 

livets slutskede. Användning av smärtskattningsinstrument ökar möjligheten för optimal 

smärtlindring och utvärdering av insatt behandling (Nationellt kunskapsstöd för god 

palliativ vård i livets slutskede, 2013; Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-

2014 ; Socialstyrelsen, 2013). Trots de samstämmiga rekommendationerna använder 

dock inte all hälso- och sjukvårdspersonal i hemsjukvården smärtskattningsinstrument. 

 

Trots utbildning och handledning under de senaste åren har det påvisats brister i både 

etik och bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen måste vara etiskt kompetenta för att kunna vårda. För att kunna ge 

patienten en optimal smärtlindring krävs ett etiskt förhållningssätt. De etiska principerna 

vad gäller smärta i livets slutskede som De etiska principerna som Socialstyrelsen 

(2013) lyfter fram, är viktiga vid vård i livets slutskede. Behandlingen som ges ska 

varken förlänga eller förkorta livet. Fokus är att främja en god livskvalitet den sista 

tiden som patienten har i livet (Socialdeparementet, 2001; Socialstyrelsen, 2013).   

 

 

2.3 Kommunal hemsjukvård 
 

Idag möter distriktssköterskorna många patienter i deras egna hem, där patienten själv 

bestämmer över den vård och hjälp som denne vill ta emot. Hemsjukvård är en växande 

verksamhet där man sett en kraftig ökning av patienter som vårdas i ordinärt boende 

(sitt eget hem). Sedan Ädelreformen (kommunerna fick viss hälso- och sjukvårdsansvar 

som tidigare legat på landstingen) genomfördes år 1992 har hemsjukvården blivit 

alltmer avancerad (Socialstyrelsen, 2008). Allt fler patienter behöver hemsjukvård och 

detta ökar kraven på hälso- och sjukvårdpersonalen runt patienten och även tillgången 

till vissa medicintekniska produkter för att kunna utföra en avancerad hälso- och 

sjukvård. Distriktssköterskor förväntas vara tillgängliga vid alla dygnets timmar, men så 

är inte fallet. Flera studier visar att ett vanligt hinder som t ex tidsbrist är en faktor som 

kan påverka vårdens kvaliet (Haycock-Stuart, Jarvis & Daniel, 2008; Pavlish & 

Ceronsky, 2009).  
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Den palliativa vården, vård i livets slutskede ses som avancerad vård som tidigare 

enbart kunde bedrivas på sjukhus. Hemsjukvård definieras enligt följande:  

"Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret 

för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden." (Socialstyrelsen, 2008, s. 

14). 

 

Enligt definitionen så ges hälso- och sjukvård till patienter i ordinärt boende och särskilt 

boende samt till patienter med omsorgbehov och funktionsnedsättning. När 

kommunerna fick ansvaret som tidigare legat hos landstingen så innebar detta att de 

skulle kunna erbjuda patienter hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvården ansvarar 

framförallt för medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad som 

utförs av legitimerad eller annan vårdpersonal som har tilldelats delegering. Delegering 

innebär att legitimerad personal (t ex distriktssköterska) har överlåtit en eller flera 

arbetsuppgifter till annan personal om det är förenligt med god och säker vård. Den 

legitimerade som överlåter en arbetsuppgift till någon annan ansvarar sedan för att 

denne har förutsättning att fullgöra arbetsuppgiften och att den är patientsäker 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Hälso- och sjukvårdpersonal behöver vara välutbildade och engagerade i patientens 

unika situation och livsvärld. Komplexa möten som att vårda patienter vid i livets 

slutskede är krävande. Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper om hur lidande ska 

lindras och välbefinnande ska främjas är av stor vikt för patienten som vill vårdas i 

hemmet. Det medför en möjlighet för patienten att kunna bo kvar i sitt hem och 

samtidigt erhålla den vård som patienten är i behov av. Genom att möjligheten finns att 

få palliativ vård, vård i livets slutskede i sitt eget hem främjas patientens förutsättningar 

att få vara med sina närmaste anhöriga den sista tiden. Detta leder till trygghet för både 

patienten och dess anhöriga då det kan bidra till att man i mindre utsträckning blir 

påmind om att slutet är nära (Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson, Olsson & 

Friedrich, 2012). Vad kan då distriktssköterskan göra för patienter i kommunal 

hemsjukvård vad gäller smärtlindring vid vård i livets slutskede? 
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2.4 Distriktssköterskans roll 
 

Kompetensbeskrivning för distriktssköterskan innehåller rekommendationer som 

omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt som bygger på ett etiskt och ett holistiskt 

förhållningssätt där respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet står i fokus. 

Arbetet ska utföras i enlighet med vetenskap, beprövad erfarenhet, samt rådande 

författningar och riktlinjer (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Distriktssköterskan ska 

ha en förmåga att stärka patienten till god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt, samt 

bedöma övergången från sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård, vård i livets 

slutskede för att patienten ska få en värdig död (Elovsson & Boström, 2011). Enligt 

Ferrell (2005) och Blondal och Halldorsdottir (2009) kan resultatet bli negativt om 

ovanstående inte beaktas. Om distriktssköterskan vid smärtbedömning lägger in egna 

värderingar och tycke så kan det medföra att patienten blir underbehandlad. Det bör i 

största mån vara fokus på att patientens individuella upplevelse når distriktssköterskan 

för att undvika underbehandling av smärta (Blomqvist, 2002).  

 

Enligt slutbetänkandet "Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut" från 

kommittén om vård i livets slutskede så är ett värdigt avsked från livet en av de högst 

prioriterade rättigheterna inom vården.  Distriktssköterskan har en central roll och 

fungerar som "spindeln i nätet". Distriktssköterskan arbetar nära patienten och har 

ansvar för planering, samordning, genomförande, utvärdering och dokumentation av 

insatta åtgärder. Distriktssköterskan har ett brett kontaktnät, en unik möjlighet att 

påverka, initiera till åtgärder samt utvärdera dessa (Distriktssköterskeföreningen, 2008; 

Socialstyrelsen, 2013; Socialdepartementet, 2001). Distriktssköterskan finns där för att 

möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda och ge trygghet till patienten och dennes 

familj.  Distriktssköterskan ska även hjälpa patienten och dennes familj i livets alla 

skeden utifrån fysisk, psykisk, kulturell, social och existentiell hälsa och sjukdom. 

Enligt Walczak et al. (2011) är det av stor vikt att samtala om livets frågor och döden 

med patienten när han/hon är redo. Detta kan leda till att rädsla försvinner och acceptans 

ökar. Kontinuitet av hälso- och sjukvårdspersonal bör bibehållas i den mån det går, det 

skapar trygghet och är nödvändigt vid vård i livets slut (Distriktssköterskeföreningen, 

2008; Kirkevold et al. 2013). Det är viktigt att skapa en förtroendefull relation till 

patienten där dennes upplevelser tas på allvar och bekräftas av distriktssköterskan 

(Ferrell, 2005; Blondal & Halldorsdottir, 2009). På så vis kan smärta fångas upp och 

behandlas utifrån patientens individuella behov.   
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2.5 Smärta 
 

Smärta är ett symtom, en upplevelse som kan förekomma även utan skada och sjukdom. 

Smärta kan beskrivas som en multidimensionell, subjektiv och individuell upplevelse 

som inte kan förstås helt och fullt ut av någon annan än patienten som upplever smärta. 

Det är av stor vikt att distriktssköterskan vet att smärta aldrig enbart är fysisk och 

definieras aldrig med ett enda ord. Patienter som vårdas vid livets slutskede kan uppleva 

smärta på olika sätt. International Association for the Study of Pain (IASP) definierar 

smärta på följande sätt:  

 

"En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

hotande vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada”. Oförmåga att 

kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller kan vara i behov av 

adekvat smärtlindring. Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egna 

erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet (Allvin, 2013, s.10).  

 

Inom palliativ vård, vård i livets slut så används ett begrepp: den totala smärtan som 

beskriver smärtans många uttryck. Den totala smärtan består av den existentiella, den 

sociala, den fysiska och den psykiska smärtan. Det kan vara svårt att urskilja de olika 

dimensionerna eftersom de  påverkar varandra (Riksföreningen för distriktssköterskor, 

2006; Andershed et al. 2013).  

 

Distriktssköterskan måste vara oerhört lyhörd och se helheten för att förstå patientens 

smärtproblematik. Den existentiella smärtan beskrivs uppkomma när existensen är 

hotad och kan vara förknippad med mening, meningslöshet, hopplöshet, frihet, ansvar, 

existentiell ensamhet men även rädsla för att dö. Döden är oerhört viktig ur en 

existentiell synpunkt då den sätter stopp för livet. Den sociala smärtan beskrivs 

uppkomma som en följd av förluster av relationer i samband med döendet, förluster av 

relationer eller framtid. Relationer kan vara oerhört viktiga vid vård i livets slutskede 

men dessa kan också vara smärtsamma. Den fysiska smärtan beskrivs som patientens 

subjektiva upplevelse av symtom. Vidare kan förluster av kroppsfunktioner leda till en 

fysisk smärta. Den psykiska smärtan beskrivs som den känslomässiga reaktionen på 

kroppen, sjukdom, förluster och lidande (Andershed et al., 2013).  
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Den totala smärtan är en subjektiv obehaglig och emotionell upplevelse som hälso- och 

sjukvårdpersonal enbart kan ta del av genom patientens egna berättelser och när detta 

inte fungerar så måste distriktssköterskan göra en smärtbedömning för att kunna erbjuda 

patienten effektiv smärtlindring (Andershed et al., 2013; Lenherr, Meyer-Zehnder, 

Kressig, Reiter-Theil, 2012).  

 

Smärta är ett omfattande folkhälsoproblem som medför ett stort mänskligt lidande när 

smärtan förblir obehandlad. Enligt Socialstyrelsen dör ca 20 000 patienter i 

cancersjukdom och av dessa har ca 70 % smärta som ett dominerande symtom. Sista 

levnadsveckan, vid vård i livets slut upplever ca 90 % av cancerpatienter svår smärta.  

En annan studie visar att patienter i livets slutskede oavsett diagnos upplever 

uppskattningsvis 50-100% smärta och många upplever otillräcklig eller bristfällig 

smärtlindring (Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede, 2013; 

Riksföreningen för distriktssköterskor, 2006; Socialstyrelsen, 2013).  

 

Patienter som får leva med smärta har begränsade möjligheter till ett aktivt liv då 

smärtan är kopplad till livskvalitet. Smärtan kan väcka andra symtom som t ex oro och 

ångest. Obehandlad smärta kan även leda till medicinska komplikationer. Vid vård i 

livets slut kan smärta även uppstå i samband med vårdsituationer. Vid sängläge till följd 

av tryck kan trycksår uppstå och på grund av inaktivitet kan patienten även få problem 

med stelhet (Kirkevold et al. 2013; Socialstyrelsen, 2013). Sammanfattningsvis är det 

angeläget att distriktssköterskan identifierar och analyserar smärta för att uppnå optimal 

smärtlindring vid vård i livets slutskede (Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i 

livets slutskede, 2013; Socialstyrelsen, 2013).  

 

 

2.6 Smärtlindring 
 

Det finns fyra etiska aspekter på smärta i livets slutskede. Nationellt kunskapsstöd för 

palliativ vård i livets slutskede (2013), Socialstyrelsen (2013) och Vetenskapsrådet 

(2002) lyfter fram dessa då de är av stor vikt för god smärtlindring. Godhetsprincipen är 

den första aspekten och är en av grunderna för den medicinska etiken. En moralisk plikt 

för hälso- och sjukvårdspersonal där lindring av smärta är ett påbud. Om hälso- och 

sjukvårdspersonal inte skulle utnyttja de kunskaper och behandlingsmetoder som kan 

lindra lidande hos en patient vid vård i livets slutskede skulle detta inte vara etiskt 
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försvarbart. Den andra aspekten är principen att inte skada och denna princip har 

olyckligtvis många gånger lett till underbehandling av smärtlindring. Anledningen till 

underbehandlingen har berott på tron att kraftfulla smärtlindrande läkemedel medför 

stor risk för allvarliga biverkningar. Hälso- och sjukvårdspersonal som har vetenskapligt 

grundad kunskap om smärtbehandling kan nyttja sådana läkemedel med försiktighet. 

Om smärtlindringen ger oönskade effekter så skall dessa åtgärdas. Det som principen att 

inte skada också säger, är att i hälso- och sjukvårdspersonal i största mån skall undvika 

att patienten får försämrad mental funktion och dåsighet till följd av smärtlindringen, då 

patienten och närstående kan ha ett behov av kontakt och kommunikation med varandra 

ända intill döden. Den tredje etiska aspekten är principen om dubbel effekt som innebär 

att hitta en balans mellan symtomlindring och negativa effekter av behandling. Vid 

exempelvis svår smärta kan priset för smärtlindring vara just symtom som försämrad 

mental funktion och dåsighet vid enstaka tillfällen men det ska inte vara något 

återkommande eller ett mål i sig. Som etisk princip så skall behandling vid vård i livets 

slutskede varken förlänga eller förkorta livet. Den sista principen som lyfts upp är 

autonomiprincipen. Patientens självbestämmande är en utav etikens främsta principer. 

Denna princip talar om vikten av att låta patienten komma till tals om sina önskemål 

med vården. Det är viktigt som hälso- och sjukvårdspersonal att respektera patientens 

önskemål och att inte sätta in behandling mot dennes vilja (Nationellt kunskapsstöd för 

palliativ vård i livets slutskede, 2013; Socialstyrelsen, 2013; Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Utöver att följa de fyra etiska principerna så bör smärta identifieras och analyseras för 

att uppnå en optimal smärtlindring. Smärta som är ett av de vanligaste symtomen i livets 

slutskede och många patienter upplever smärtbedömningen och smärtlindringen som 

bristfällig. Smärtbedömning/analys är det första steget mot en effektiv smärtlindring så 

att patienten får den smärtlindring som denne behöver (Anderstedt et al. 2013; 

Riksföreningen för distriktssköterskor, 2006; Socialstyrelsen, 2013; Torvik, Nordtug, 

Brenne & Rognstad, 2014). Det är viktigt att analysera vilken typ av smärta som 

patienten upplever. Olika smärttillstånd kräver olika typer av behandling och dessa kan 

även förekomma samtidigt. För att erhålla en effektiv och optimal smärtlindring bör 

samtliga behandlas. Smärtanalysen går ut på att ta reda på varför patienten har ont och 

hur smärtan påverkar patienten i det dagliga livet. En kartläggning av smärtan görs för 

att avgöra vilken typ av vävnad som är engagerad. Distriktssköterskan bör undersöka 

lokalisation, utbredning, mönster, karaktär och intensitet. Det man strävar efter är att 
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fastställa om smärtan uppkommit genom nociceptiv smärta (retning av smärtreceptorer), 

neurogen smärta (genom påverkan/förändringar i nervsystemet), idiopatisk smärta (utan 

påvisbar orsak) eller psykogen smärta (genom att de psykosociala problemen 

konverteras till fysisk smärta). Den funktionella hälsostatusen och psykosociala 

situationen kartläggs (Riksföreningen för distriktssköterskor, 2006; Socialstyrelsen, 

2013).  

 

Bedömningen av smärta ska göras kontinuerligt och dokumenteras väl av 

distriktssköterskan. Dokumentationen är viktig för att utvärdera effekten av given 

omvårdnad och behandling (Socialstyrelsen, 2011). Det är viktigt att patientens 

subjektiva skattning dokumenteras och respekteras eftersom att det inte går att se på en 

patient hur ont han/hon har. Flertalet studier visar att patienter skattar smärta högre än 

hälso- och sjukvårdspersonal och smärtlindring som är baserad på hur personal "läser 

av" patientens smärta är den vanligaste orsaken till att otillräcklig smärtlindring 

förekommer. Smärtskattning möjliggör för ett gemensamt språk och på så sätt undviks 

underdiagnostik av smärta (Läkemedelsverket, 2010). Även Sandh och Boström (2012) 

framför hur smärtan bedöms och skattas utifrån hälso- och sjukvårdspersonals egna 

upplevelser av smärta och inte patientens individuella upplevelse. Smärtans utveckling 

bör följas och för att göra bedömningen mer objektiv finns flera varianter av validerade 

smärtskattningsinstrument att tillgå (Riksföreningen för distriktssköterskor, 2006; 

Socialstyrelsen, 2013).  

 

Några smärtskattningsinstrument är mer förekommande i hälso- och sjukvården. Ett 

enkelt och vanligt förekommande validerat smärtskattningsinstrument är VAS - skalan 

"Visuell analog skala", en numerisk och verbal beskrivande skala som används om 

patienten är verbal. Ett annat instrument som är enkelt att använda är Abbey pain scale – 

ett skattningsinstrument för smärta hos patienter med nedsatta kognitiva funktioner eller 

som inte kan verbalisera sin smärta. Abbey pain scale är det instrument som oftast 

används för smärtskattning vid vård i livets slut (Läkemedelsverket, 2010; 

Palliativregistret, 2014; Vårdhandboken, 2014; Socialstyrelsen, 2011).  

 

Patienter med demenssjukdom kan t ex. inte alltid uttrycka sin smärta utan detta sker 

genom läten, ansiktsuttryck och kroppsrörelser (Blomqvist & Hallberg, 2001; Flo, Gulla 

& Husebo, 2014). Detta kan vara deras enda uttryck av smärta och som 
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distriktssköterska kan man bli osäker på vad detta betyder. Patienter med 

demenssjukdom löper därför risk för underbehandling av smärta. Enligt Blomqvist och 

Hallberg (2001) skattar ofta patienter sin smärta högre än hälso- och 

sjukvårdspersonalen gör. Smärta är vanligt förekommande hos dementa men denna 

identifieras sällan då hälso- och sjukvårdspersonal upplever detta som svårbedömt 

(ibid). Enligt Blomqvist (2002) är det viktigt att distriktssköterskan observerar 

beteendeförändringar hos patienten, t ex. för lite sömn. Det är av stor vikt att kunna 

avgöra vad som beror på sjukdomsförloppet och vad som beror på smärta. Genom att 

byta erfarenheter och tala öppet med varandra om svårigheter så kan det leda till 

förbättring. Om distriktssköterskan noterar och är lyhörd för patienter som inte har en 

förmåga att kommunicera så kan smärta upptäckas och behandlas (Blomqvist & 

Hallberg, 2001). Enligt Cousins, Brennan & Carr (2004) så finns det också andra 

anledningar till underbehandlad smärta hos patienter, inte bara dem med 

demenssjukdom. Hälso- och sjukvårdpersonalens attityder till smärta och lindring av 

smärta överlag kan vara en utav anledningarna.  

 

 Det krävs att distriktssköterskor även vågar be om hjälp och vet var kunskapen finns att 

inhämta om man själv är osäker på hur en smärtbedömning ska gå till för att ge 

patienten den smärtlindring denne behöver vid vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 

2001). Enligt Sandh och Boström (2012) så är det högst sannolikt att gamla etablerade 

rutiner följs än idag vad gäller smärtbedömning och smärtlindring. Brister i 

smärtskattning och behandling av smärta har uppfattats vara ett globalt problem 

(Kaasalainen et al., 2015). Med hjälp av en tydlig analys med ett 

smärtskattningsinstrument, tydlig dokumentation och utvärdering kan  vårdpersonalen 

kvalitetssäkra smärtlindringen. Sammanfattningsvis ses smärtlindring som en stor 

hälsofrämjande insats för patienter vid vård i livets slutskede och det framkommer ovan 

att en förbättring kan ske inom området, detta bör lyftas fram (Socialstyrelsen, 2008, 

2013). Om distriktssköterskorna tror på sina patienters uppfattningar av smärta så kan 

det leda till en relation uppbyggd av trygghet och där patienten känner att han/hon får 

den smärtlindring som behövs. Patientens individuella uppfattning måste stå i fokus 

(Bergman, 2012; Blondal & Halldorsdottir, 2009).  
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3 Teoretisk referensram 
 

Utgångspunkt och den mest grundläggande delen för denna studie är patientens 

välbefinnande vid vård i livets slutskede. Vid vård i livets slutskede är det av stor vikt 

att se helheten av patientens livsvärld. Smärtlindring är en central del vid vård i livets 

slutskede. En annan utgångspunkt för studien är vad distriktssköterskor kan göra för att 

ge så god smärtlindring som möjligt den sista tiden för patienten. Patientens upplevelse 

och situation är kärnan av allt vårdande och därmed är detta viktigt. Det är viktigt att 

distriktssköterskan vet hur man kan hjälpa patienten att upprätta, stärka eller 

vidmakthålla det som patienten upplever som hälsa och välbefinnande den sista tiden.  

 

Smärta som studien fokuserar på kan vara psykisk, fysisk men även existentiell. 

Smärtan är den som tar över patientens vardag och blir en del av det svåra, det som 

hindrar patienten från att uppleva välbefinnande. Därav är smärtlindringen en viktig del 

för patienter som upplever smärta. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) så kan 

livsvärlden se olika ut beroende på hur patienten upplever att hälsa, sjukdom, lidande 

och själva vårdandet kan påverka hans/hennes livssammanhang. Distriktssköterskan bör 

förstå kroppen utifrån ett vårdande perspektiv, en förutsättning för att smärtlindringen 

blir optimal. Smärtlindring som sker på rutin utan en noggrann analys, utan några 

validerade instrument eller dokumentation medför en risk för att patienten inte kommer 

att erhålla den smärtlindring som denne behöver. Det etiska patientperspektivet bör se 

till så att patientens integritet och värdighet respekteras och att god smärtlindring erhålls 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

 

4 Problemformulering 
 

Målet med palliativ vård, vård i livets slutskede är att patientens sista tid ska vara av 

god kvalitet, lindra lidande och främja välbefinnande. I detta skede handlar det om att 

lindra, då bota inte är en möjlighet. En av de grundläggande pusselbitarna är 

smärtlindring. En viktig sak att ha i åtanke är att varje patient har en subjektiv smärta 

som bara kan beskrivas av denne själv. När patienten inte kan förmedla något så finns 

hjälpmedel för att göra en noggran och utförlig bedömning (Socialstyrelsen, 2013). 

Författarens erfarenhet är att smärtlindring vid vård i livets slutskede kan förbättras. 

Distriktssköterskornas arbete med patienter vid vård i livets slutskede kan vara 
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utmanande. Det kan både vara skrämmande och ge upphov till frågor som är svåra att 

besvara/få svar på. Distriktssköterskan som vårdar patienter i detta skede bör ha hög 

kompetens och kunna förstå patienten för att kunna ge så god smärtlindring som 

möjligt.  

 

Smärtbedömning/analys, smärtskattning med validerade smärtskattningsinstrument och 

dokumentation är många gånger bristande bland hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns 

ett behov av fördjupad kunskap och förståelse kring ämnet smärtlindring vid vård i 

livets slutskede. Det kan underlätta och stödja distriktssköterskornas arbete och deras 

bemötande av patienter med smärta i detta skede (Andershed et al., 2013).   

 

Tidigare forskning visar att brister i smärtskattning och behandling av smärta är ett 

globalt problem där erfarenheten är att hälso- och sjukvårdspersonal observerar och ger 

smärtlindring utifrån egna erfarenheter/uppfattningar (Kaasalainen et al., 2015; Sandh & 

Boström, 2012). Författaren vill därför utforska erfarenheter hos distriktssjuksköterskor 

som jobbar med vård i livets slutskede dagligen för att få veta deras erfarenhet kring 

smärtlindring, om de upplever att det finns några brister som bör lyftas fram och i 

vilken utsträckning man använder sig utav smärtskattningsinstrument. Vad behöver 

förbättras vid vård i livets slutskede för att smärtanalys ska genomföras och god 

smärtlindring ska erhållas av patienten enligt de lagar/riktlinjer och rekommendationer 

som åligger distriktssköterskan att arbeta efter? 

 

 

5 Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av smärtlindring 

vid vård i livets slut i kommunal hemsjukvård.  

 

 

6 Metod 

6.1 Design 
 

Studien är upplagt enligt en kvalitativ ansats. Detta upplägg brukar vara mest lämpligt 

att använda sig utav när människors erfarenheter studeras (Polit & Beck, 2015). 

Induktiv ansats innebar att författaren analyserade det insamlade datamaterialet 

förutsättningslöst vilket innebar att ingen förutbestämd tolkning fanns hos författaren, 
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utan denna utgjordes utav det manifesta innehållet så att deltagarnas erfarenheter skulle 

stå i fokus (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012). Denna studie strävade efter att göra 

en beskrivning av området: smärtlindring vid vård i livets slutskede av patienter som 

vårdas av kommunal hemsjukvård.  

 

 

6.2 Urval 
 

Urvalet i studien var att erbjuda distriktssköterskor i tre mellanstora kommuner i södra 

Sverige att delta i studien. Inklusionskriterier var att distriktssköterskorna skulle arbetat 

i kommunal hemsjukvård och ha erfarenhet av vård i livets slutskede. I denna studie 

gjordes ett strategiskt urval, författaren skulle även ha gjort ett bekvämlighetsurval om 

antalet som ville ställa upp och delta i studien blev fler än förväntat. Detta behövdes 

inte. Exklusionskriterier: den kommun som författaren själv jobbar i exkluderades, 

sjuksköterskor utan distriktsspecialisering samt de distriktssköterskor som inte hade 

någon erfarenhet av det aktuella området. För övrigt var det önskvärt att det blev en 

bred variation vad gäller kön, ålder, antal år inom yrket, och detta för att kunna 

undersöka fenomenet utifrån alla olika synvinklar. Författaren valde därför tre 

kommuner och inte enbart en eller två, då det kunde ge större variation och även en 

chans till allt det ovannämnda. Kontakt togs med verksamhetschef /MAS i varje 

kommun för samtycke (bilaga A), och vidare information skickades från 

verksamhetschefen/MAS:en till deltagarna, de som var intresserade av att delta i studien 

svarade tillbaka till respektive chef/MAS och därefter fick författaren datum och tid då 

samtliga distriktssköterskor hade fått avsatt tid för att delta och då intervjun kunde ta 

form.  

  

 

6.3 Datainsamling 
 

Målet med studien var att få 8-12 deltagare. Författaren intervjuade 11 deltagare. Alla i 

urvalet fick information om studien innan själva intervjuerna tog fart (bilaga B). 

Datainsamlingen tog form i fokusgrupper där deltagarna sattes samman i grupper om 3-

6 deltagare per grupp. Samtliga som visade intresse till intervjun fick möjlighet att delta 

då grupperna aldrig översteg sex deltagare per grupp. Det blev en grupp per kommun. 

Två utav grupperna hade fyra deltagare  i vardera grupp och en grupp hade tre deltagare. 

Denna datainsamlingsmetod var befogad då erfarenheter skulle studeras och passade 
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därför till denna studies syfte (Kreuger & Casey, 2015). Författaren hade även gjort en 

egen intervjuguide med frågeställningar (bilaga C). Det ökar trovärdigheten för studien 

enligt Polit och Beck, (2015). Författaren ställde frågor under intervjuerna och såg till 

att alla kom till tals. Tiden för varje intervju var beräknad till max 1-1,5 timme och 

under denna tid gick frågorna från generella till mer specifika inom området. En fördel 

med denna metod var att det fanns utrymme för oväntade svar och diskussioner, sådant 

som deltagarna utifrån att berätta varandras erfarenheter kom att tänka på (Kreuger & 

Casey, 2015).  

 

 

6.4 Dataanalys 
 

Intervjuerna spelades in digitalt via författarens mobil, därefter transkriberades (skrevs 

ut) det insamlade materialet. Den transkriberade texten lästes igenom av författaren ett 

flertal gånger för att få en helhetsuppfattning över det insamlade materialet. När detta 

var gjort började en innehållsanalys att ta form. Detta innebar att författaren valde ut de 

meningsbärande enheterna ur all nerskriven text, de enheter som svarade till studiens 

syfte. Texten kondenserades och kodades. Koderna jämfördes sinsemellan utifrån 

likheter och olikheter. Därefter grupperade författaren koderna så att de blev 

subkategorier som också jämfördes utifrån likheter/olikheter. Slutligen skapades 

kategorier. Sammanhanget var tvunget att kvarstå och därför var det viktigt att relevant 

information för frågeställningarna plockades ut. Ovanstående innebar att författaren 

analyserade materialet med hjälp utav en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman, (2004). Under hela förfarandet har författaren läst hela 

materialet flera gånger. Citat har lyfts fram i resultatet och det framförs även ett 

exempel från analysen för att bekräfta varifrån kategorierna har sitt grund (ibid).  

 

 

6.5 Etiska överväganden 
 

Författaren hade yttersta ansvaret för att se till att forskningen var av god kvalitet och att 

den var moraliskt acceptabel. Inför studien hade författaren gjort en egengranskning via 

http://www.bth.se/esydost där det inte ansågs behov av ett godkännande från en 

forskningsetisk nämnd för att genomföra denna studie (bilaga D). "Etikprövning för 

forskning av förberedande studier som utförs på människor av studenter på avancerad 

nivå utgör inte forskning i Etikprövningslagens mening", (SFS 2003:460).  
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De forskningsetiska principerna utgjorde riktlinjer för etikkommitténs granskning av 

forskningsprojekt men de var också avsedda till att vägleda författaren/forskaren. 

Forskning är både viktig och nödvändig för samhällets utveckling. Det finns därför ett 

berättigat krav för samhällets medlemmar. När forskning bedrivs är det viktigt att den 

inriktas på väsentliga frågor samt att den håller god kvalitet. Kravet kallas i detta fall för 

forskningskravet och innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas, fördjupas och att 

metoder förbättras. Deltagarna får inte utsättas för psykisk, fysisk skada, förödmjukelse 

eller kränkning av något slag. Inför varje vetenskaplig undersökning så ställs 

forskningskravet och individskyddskravet mot varandra, och dessa bör övervägas 

ordentligt. Det som kan ses som oetiskt är att avstå från att bedriva forskning som kan 

komma att förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja 

människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser på 

ett ännu bättre sätt (Helsingforsdeklarationen, 2016; Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Det finns fyra huvudkrav som kan specificeras i ytterligare ett antal regler och dessa är 

av stor vikt vid forskning. Författaren utgick utifrån dessa under studiens gång. Det är 

individskyddskravet som konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. De är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet: författaren ska informera deltagarna av studien om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 

Samtyckeskravet: deltagarna till studien har rätt till att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet: samtliga uppgifter om deltagarna i studien skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Nyttjandekravet: alla insamlade uppgifter om deltagarna får endast användas för 

forskningsändamål.  
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Författaren har följt de etiska principerna och satt dessa i åtanke för denna studie. Viljan 

att göra gott och inte skada, respekt för deltagarnas värdighet och rättvisa följs enligt 

Polit och Beck (2015), Vetenskapsrådet (2002) men även på likande sätt enligt 

Helsingforsdeklarationen (2016). Deltagarna kan även avbryta deltagandet till denna 

studie när de vill utan att uppge orsak (bilaga B).  

 

 

7 Resultat 
 

 

 Studiens resultat presenteras i kategorier med tillhörande subkategorier (figur 1). 

Utifrån analysen framkom totalt tre kategorier och sex subkategorier. Den första 

kategorin är "Svårt att bedöma", med tillhörande subkategorier "Smärtbedömning och 

smärtlindring på känsla", "Svårigheter" och "Resursbrist". Kategori två är "Smärtan har 

olika skepnader" med tillhörande subkategori " Fysisk och existentiell smärta". Den 

sista och tredje kategorin är "Inga riktlinjer och rekommendationer för smärtlindring vid 

vård i livets slutskede", med tillhörande subkategorier "Otillräcklig kunskap" och 

"Utbildning inom smärtlindring vid vård i livets slutskede". Resultatet beskrivs nedan i 

löpande text med citat från intervjuerna.  

 

  

Figur 1 – Kategorier och subkategorier i resultatet 
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7.1 Svårt att bedöma 
 
7.1.1 Smärtbedömning och smärtlindring på känsla 

 

I studien framkom det att distriktssköterskorna hade olika erfarenheter av 

smärtbedömning och smärtlindring. Distriktssköterskornas personlighet och erfarenhet 

hade betydelse för hur smärta och smärtlindring bedömdes. Distriktssköterskor med 

längre erfarenhet upplevde att de kände sig trygga i sina bedömningar, men att det 

kunde ske en förbättring. De flesta utav distriktssköterskorna tyckte att smärta och 

smärtlindring var ett komplext område där det inte alltid var ett läkemedel som gav 

smärtlindring. De flesta upplevde däremot att de till största del av tiden lindrade fysisk 

smärta med morfininjektioner. 

 

Andra distriktssköterskor tyckte att smärta och smärtlindring fungerade bra på så vis 

som det var i nuläget. De upplevde inte att de behövde använda sig utav 

smärtskattningsinstrument för att bedöma smärta. Distriktssköterskorna gick då oftast 

på erfarenhet av hur det varit tidigare hos patienter som de mött, eller på deras känsla. 

Därefter gav man den smärtlindringen som man tyckte sig passa patienten. Enligt 

distriktssköterskorna hade man också fått lära sig via sina kollegor när man började på 

sin arbetsplats. Vissa distriktssköterskor kände att de arbetade enligt rutiner som 

tidigare distriktssköterskor utarbetat (som inte följde de rutiner för smärtbedömning och 

smärtlindring enligt Socialstyrelsen) men eftersom de andra gjorde enligt det utarbetade 

sättet sedan tidigare, så fortsatte även man själv att göra så.   

 

"...mm, jag skulle vilja påstå att jag lär mig av kollegor (kort paus) faktiskt. (Deltagare 

6) 

 

"...man går på sin erfarenhet (kort paus)...naturligtvis ska man använda denna, men 

ibland så går man bara på sin erfarenhet. Jämrar de sig, är oroliga så är det bara att 

ge. Jag är inte återhållsam när det gäller morfin, därför har det blivit mycket lättare att 

ge idag än tidigare när man varit begränsad" (Deltagare 6).  

 

Vid frågan från intervjuaren om uppföljning och utvärdering så erhölls det olika svar på 

hur man gör som distriktssköterska.  
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"Intervjuaren - Hur gör ni med utvärdering av smärta och smärtlindring? Stannar ni 

kvar för att se om det ni givit/åtgärdat gett effekt? 

Deltagare 5 - Oftast är det personalen. Känner jag (kort paus)...det kan man vara rätt 

dålig på själv att göra faktiskt. 

Deltagare 6 -  Ja ska man se det krasst så är det väl oftast så att jag ger dem här 

injektionerna och jag stannar inte heller kvar och på något sätt så. Sen är det kanske 

inte riktigt rätt men hör inte personalen av sig så upplever jag att personen blir 

smärtlindrad. De ringer inte tillbaka och återkopplar (kort paus)...det kan man ju 

diskutera om det ska göras eller ej men det gör de inte utan hör jag inte från dem så 

brukar jag göra en egen tolkning att det har hjälpt." 

 

De flesta utav distriktssköterskorna upplevde en brist på utvärdering av smärtlindring 

och såg detta som något att arbeta med framöver.    

 

Utvärdering sker i låg utsträckning i nuläget men distriktssköterskorna diskuterade om 

att de skulle dokumentera mer, följa upp och utvärdera de åtgärder som utförts. På så vis 

kan distriktssköterske kollegor som jobbar arbetspasset efter en chans att få en bra 

uppfattning om vad man gjort och om det har gett effekt. Detta var man idag inte så 

noga med enligt de flesta, man gav oftast muntliga rapporter om det var något särskilt 

som hänt, t ex ett förändrat tillstånd hos patienten.  

 

7.1.2 Svårigheter  

 

De flesta av distriktssköterskorna kunde uppleva smärtbedömning och smärtlindring vid 

vård i livets slutskede som svårt, på olika sätt. Ett skäl som framkom var att läkaren 

ordinerade morfininjektioner när patienten hamnade i vård i livets slutskede (VILS). 

Morfin är ett läkemedel som en del patienter inte tål. Distriktssköterskorna upplevde då 

att det blev svårt och utmanande och det skapade en känsla av otillräcklighet och stress 

för stunden.  

 

"... jag skulle ge morfin en gång. Stod och drog upp och så frågade en anhörig där om 

vad det var för något (kort paus)...jag svarade och han blev fullständigt rasande över 

att vi inte visste, vi borde vetat och (kort paus)...han var rasande arg över att jag skulle 

ge morfin men mamman inte tålde detta (kort paus)...vad gör man när det är det enda 

som finns att ge" (Informant 10) 
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Andra svårigheter som diskuterades var när det kretsade kring olika patientgrupper. En 

särskilt känslig patientgrupp var barn. Flera distriktssköterskor upplevde att det blev 

jobbigt och att de inte orkade gå på flera besök efter varandra till en och samma patient. 

De fick då avlasta och byta av varandra, ventilera och bearbeta tuffa saker på kontoret 

vid sådana tillfällen. Barn medförde känslosamma reaktioner för många utav 

distriktssköterskorna, speciellt om de kunde koppla det till sina egna liv.  

 

"...usch, det är orättvist. Dem små liven får det tufft medan en 90plus:åring längtar men 

aldrig får lämna." (Deltagare 9) 

 

"...man känner med familjen, [kort paus]... klart man jämför med sin egen och hoppas 

det aldrig händer något. Men man kan ligga där en kväll och fundera på det hemska 

ändå." (Deltagare 11)  

 

Fler svårigheter framkom under intervjuerna. Distriktssköterskorna hade erfarenhet utav 

att det saknades tillräckligt med kunskap om patienternas tidigare smärtproblematik. 

När läkaren då ordinerar 0,5-1 ml Morfin 10 mg/ml så kunde detta vara otillräckligt. 

Patienten kunde ha haft denna dosen innan och behövde nu mer smärtlindring för fysisk 

smärta i detta skede.  

 

"...om en ordination finns på 0,5 ml - 1 ml så brukar man oftast börja med 0,5 ml" 

(Deltagare 7) 

 

När det gällde den fysiska smärtan hade några distriktssköterskor erfarenhet av att 

läkare ibland ordinerade för små doser för att lindra patientens smärta. I och med de små 

doserna så vågade inte alla distriktssköterskor att smärtlindra fullt ut och gav istället 

minsta möjliga dos smärtlindring.  

 

Ibland förekom det att ordinationerna på injektionerna för smärtlindring inte gav effekt 

oavsett om man gett med täta mellanrum, och detta upplevde distriktssköterskorna som 

ett nederlag och lidande för patienterna men även anhöriga. Distriktssköterskorna 

menade att det också hade med andra faktorer att göra, t ex att distriktssköterskor med 

längre erfarenhet generellt vågade ge mer smärtlindring än de som jobbat under en 

kortare tid. Patienter med kronisk smärta sedan tidigare upplevdes som svåra att 
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smärtlindra då man ibland kände att det man gjorde inte gav god effekt. En annan 

patientgrupp som var svår att bedöma och smärtlindra var patienter som inte kunde  

uttrycka sig verbalt.  

 

Flertalet av distriktssköterskorna använde sig ibland utav smärtskattningsskalan Abbey 

pain scale. Denna smärtskattningsskala använde sig inte alla utav, men det kunde hända 

vid olika tillfällen. Enligt några distriktssköterskor användes denna i bästa fall 50% av 

gångerna i deras kommun, vilket upplevdes vara tillfredställande. De övriga tillfällena 

man smärtlindrade patienterna gjordes bedömningar utan någon smärtskattningsskala. 

Några distriktssköterskor använde sig inte utav någon smärtskattningsskala 

överhuvudtaget utan gick enbart på känsla, tittade på patienten för att bedöma smärta.  

 

"...De här smärtskattningsskalorna som Abbey pain scale som man då kan gradera om 

dem är oroliga och den här biten utifrån ett poängsystem, men det är som jag säger det 

svåra (kort paus)... när dem inte kan prata och säga om det är oro, ångest eller smärta 

så att säga (kort paus)... då kan man kombinera och ge både och men till 100% kan 

man inte riktigt utesluta vad det är ändå" (Deltagare 6).  

 

"...Sen följs den kanske inte riktigt. Den ska väl vara vid all bedömning den här Abbey 

pain scale och egentligen, är dem VILS:ade ska man köra igång (kort paus)...den ska 

gås igenom både morgon och kväll då tror jag faktiskt" (Deltagare 6).  

 

"...Jag känner ändå att vi är bra på att sätta in den hos patienten, ganska snabbt 

faktiskt. Sen kanske den inte används varje dag direkt..." (Deltagare 5) 

 

"...nej jag använder inte heller någon smärtskattningsskala, utan jag tittar på patienten. 

Man ser att de inte mår bra helt enkelt..." (Deltagare 4).  

 

Patienter med cancersjukdomar upplevdes som "lättare" att smärtlindra vid vård i livets 

slutskede än patienter med icke-cancersjukdomar. Med detta menade 

distriktssköterskorna att cancerpatienter blev dåliga snabbare och levde kanske några 

veckor där det inte fanns några perioder av någon större återhämtning. Patienter med 

icke-cancersjukdom kunde vara dåliga ett tag för att sedan komma till en bättre period. 

Dessa perioder gick till och från men kunde upprepas innan patienten till slut blev så 

dålig att det sedan inte längre fanns någon bra period. 
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"... Det är lite svårt i hemsjukvården att veta när det är livets slutskede (paus) till 

skillnad från när det är en cancerpatient för dem är bra, bra och bra, sedan blir dem 

jättedåliga och har några veckor/månader kvar... Våra patienten går upp och ner och 

sen upp igen och sen ner (paus)... alltså det är svårt att veta när dem hamnar i vård i 

livets slutskede" (Deltagare 2) 

 

Enligt vissa distriktssköterskor kunde det ibland vara svårt att göra en smärtbedömning 

och ge smärtlindring om anhöriga inte ville detta. Distriktssköterskorna såg ofta i dessa 

fall på patienterna att de hade fysisk smärta eftersom de var svettiga, plockiga, jämrade 

sig men anhöriga ville absolut inte att patienten skulle erhålla någon smärtlindring. 

Detta medförde en påfrestning för distriktssköterskorna. Man satt kvar länge och 

engagerade sig, men sedan fick distriktssköterskan som var där i värsta fall inte ge 

någon smärtlindring.  

 

"... jag vet inte (paus)... det verkade som att de var helt emot det. De påstod att han 

skulle bli bättre och att morfin dödar (kort paus)... de var nog i förnekelse för patienten 

var väldigt sjuk och dog två dagar senare" (Deltagare 9) 

 

Flera utav distriktssköterskorna hade till viss del stött på anhöriga som var emot 

smärtlindring under deras yrkesverksamma liv, men oftast hade det gått att förklara så 

att anhöriga förstod vikten av att ge smärtlindring.  

 

Enligt distriktssköterskorna så kunde även patienterna själva vara emot smärtlindring. 

De hade erfarenhet av att patienterna kunde tycka att det var bättre att känna av smärtan 

än att bli påverkade av läkemedlet negativt, men det kunde även vara utav andra skäl 

som inte alltid framkom. Ibland uppfattade distriktssköterskorna det som att vissa utav 

patienterna tyckte att det skulle vara en viss mängd med smärta i livet som de skulle stå 

ut med, oavsett om hjälp fanns att få. Andra patienter ville inte vara till besvär och 

antingen sa de inget om sin smärta eller så tackade de nej och ville avvakta istället. 

Detta gjorde distriktssköterskorna maktlösa då de såg behovet men där de inte fick ge 

någon smärtlindring till patienten.  
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"... men ibland vill man ge ändå för man ser att patienten har ont (kort paus)... man gör 

ju såklart inte det men man hade nog velat" (Deltagare 5) 

 

Ett fåtal distriktssköterskor kände att de var återhållsamma med morfininjektioner då de 

inte ville vara den första eller sista distriktssköterskan som gav en injektion precis innan 

patienten tog sina sista andetag. De upplevde att de kunde bli ifrågasatta av 

omsorgspersonalen eller anhöriga vid tillfällen om detta hade hänt. På så sätt var man 

noga med att ge först när man kände att behovet var stort, men även här oftast utan 

smärtskattningsskala som i sin tur kunde varit till hjälp för att styrka bedömningen. 

Paracetamol fick ges av omsorgspersonalen fram till dess att distriktssköterskan 

bedömnde att starkare smärtstillande läkemedel behövdes t ex. morfininjektion. Under 

en intervju diskuterades detta djupt och man skulle gå tillbaka till sina arbetsplatser med 

en ny syn på bedömningar med smärtskattningsskalor, vilket var positivt.  

 
7.1.3 Resursbrist 

 

Distriktssköterskorna beskrev även att organisatoriska faktorer påverkade deras arbete 

vad gäller smärtlindringen vid vård i livets slutskede. En smärtbedömning krävde 

resurser i form av tid och personal. Tid och personal som de inte alltid hade att tillgå. 

Dessa faktorer påverkade smärtbedömningen enligt distriktssköterskorna. De menade 

att det krävdes mer än ett kort möte mellan distriktssjuksköterska och patient för att 

kunna identifiera smärta. För att distriktssköterskorna inte skulle objektifiera smärta 

krävdes det tid för att lyssna och bedöma utifrån patientens individuella situation och 

för att få fram den faktor som smärtan utlöstes ifrån.  

 

"... allt fler patienter vill ha hemsjukvård och då är det klart att vi får mer att göra (kort 

paus)... ja, vi blir inte många fler. Det märker vi för varje år nu" (Deltagare 9) 

 

Distriktssköterskorna diskuterade även under intervjuerna, vikten av att hålla 

kontinuiteten. Detta erfars som svårt med tanke på resurser och att områdena var stora. 

Tiden räckte inte alltid till för att kontinuitet skulle bistå.  

 

"...då det är så ibland så är det nästan bättre att en och samma distriktssjuksköterska 

åker till den patienten (kort paus)... för annars gör alla olika och tolkar på sitt sätt (kort 

paus) men det fungerar inte så i praktiken" (Deltagare 9) 
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"...ja, ibland var jag 5 km bort men ibland var jag 3 mil bort, då fick en annan kollega 

som var närmre åka dit och ge smärtlindring (kort paus)... annars hade patienten inte 

fått någon på en bra stund" (Deltagare 11)  

 

"...man har ju flera patienter och inte bara en enda hela dagen. Kommer man inte på 

studs eller i alla fall inom en 10-15 min kan man mötas av väldigt uppgivna och ledsna 

patienter och anhöriga" (Deltagare 8) 

 

Ett annat organisatoriskt problem var just de långa avstånden mellan patienterna. 

Distriktssköterskorna berättade om sina erfarenheter av att ibland komma försent och att 

smärtlindringen inte gav god effekt när den väl var given. Detta tog i sin tur tid och 

andra patienter fick då vänta. Detta kunde öka lidande för många då det blev en ond 

cirkel enligt distriktssköterskorna. Distriktssköterskekollegor blev satta i en sits där de 

ibland fick åka runt och göra tillfälliga lösningar hos patienter  för att distriktssköterskan 

som egentligen hade ansvar över det området denna dag hade fastnat hos en patient som 

krävde mer tid än vad man tänkt sig från början.  

 

"... jag själv hamnade efter med mina arbetsuppgifter men (kort paus)... vårt arbete är 

att prioritera och VILS:ade patienten prioriteras alltid på vårt område" (Deltagare 7) 

 

Praktiska kunskaper diskuterades också bland vissa distriktssköterskor. De flesta utav 

distriktssköterskorna ansåg det vara viktigt att i hemsjukvård kunna de praktiska 

delarna, som t ex hur man sätter och sköter infarter. Kunskaper om läkemedel och dess 

påverkan på patienternas kropp var också viktigt för att kunna smärtlindra patienter vid 

vård i livets slutskede.  

 

"...en del kommer hem med en smärtpump, man måste veta hur man sköter sådana (kort 

paus) och vet man inte så bör man i alla fall veta var man hittar informationen" 

(Deltagare 10) 

 

Distriktssköterskorna diskuterade hur det var förr när man var fler kollegor på ett 

område som man numera var hälften på. Det diskuterades även om distriktssköterskans 

arbetsuppgifter och hur de hade ändrat sig över tiden. Det var mycket som hade ändrats 



  
 

28 

och mycket som ändrade sig fortfarande, det var av stor vikt att hålla sig uppdaterad, 

enligt de flesta distriktssköterskorna.  

 

 

7.2 Smärtan har olika skepnader 
 
7.2.1 Fysisk och existentiell smärta 

 
Några utav distriktssköterskorna diskuterade att förtroendet för dem var högt från både 

läkare, patienter och anhöriga när det kom till smärtlindring. Distriktssköterskornas 

erfarenhet var att de kunde ge smärtlindrande läkemedel efter deras bedömning men det 

var av stor vikt att veta hur läkemedlet påverkade patientens kropp och 

medvetandegrad. En del patienter ville vara delaktiga och vakna så mycket som möjligt 

och då fick man se över hur mycket och vilken smärtlindring som skulle ges. Ibland var 

det inte enbart fysisk smärta utan det kunde även vara existentiell smärta. Ett fåtal 

distriktssköterskor påtålade existentiell smärta och hur viktigt det var att 

uppmärksamma den. 

 

"... ibland sätter jag mig bara bredvid och håller en hand på patientens hand. Man ser 

om det ger effekt" (Deltagare 11) 

 

"...poängtera den existentiella smärtan och vikten av vak känner jag. Det är inte bara 

den fysiska smärtan, ensamhet kan vara en stor smärta också" (Deltagare 2) 

 

"...man måste försöka bilda sig en uppfattning om anledningen till smärta (kort 

paus)...det kanske inte alltid slutar med att man ger en injektion liksom" (Deltagare 1) 

 

Distriktssköterskorna kunde ibland få uppfattningen om att patienten hade smärta, 

fysisk smärta. Men efter att ha samtalat en stund med patienten så visade det sig vara 

rädslan av att känna smärta som var orsaken till patientens beteende. Enligt flertalet av 

distriktssköterskorna så kunde många gånger ett besök lugna patienten och även 

anhöriga, utan några vidare åtgärder. Distriktssköterskorna diskuterade att patienterna 

säkert kände mer av den existentiella smärta än vad de själva kunde föreställa sig. Det 

upplevdes vara svårt för distriktssköterskorna att bedöma denna typ av smärta om 

patienterna själva inte pratade om det eller om anhöriga inte kunde berätta mer om 

patienternas liv.  
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"...jag hade ingen aning. men han tyckte inte om att vara ensam, tydligen alltid folk runt 

om (kort paus)... här blev det viktigt för oss att sätta in vak så fort anhöriga sa att dem 

inte kunde sitta (kort paus)... och ja, det var lugnt hela tiden sen" (Deltagare 7) 

 

Distriktssköterskorna enades om att smärtlindring var det viktigaste för patienternas 

livskvalitet, och där lyfte man även fram smärtans olika former. Fysisk smärta var den 

mest "självklara" men man fick inte glömma de andra som t ex den existentiella 

smärtan. Detta togs upp utav distriktssköterskorna under samtliga intervjuer.  

 

 

7.3 Inga riktlinjer och rekommendationer för smärtlindring vid vård i 
livets slutskede 
 
7.3.1 Otillräcklig kunskap 

 

En del av distriktssköterskorna upplevde att de inte visste något om några riktlinjer eller 

rekommendationer kring smärtlindring vid vård i livets slutskede. Det borde gått ut 

information om detta menade distriktssköterskorna, då hade risken varit högre att 

informationen hade lästs igenom. Men eftersom att varken information skickats ut eller 

givits på möten, så kände distriktssköterskorna att de gjorde sitt ytterst bästa för 

tillfället. Samtliga kände att de kunde bli bättre på förfarandet, och de ville bli bättre på 

smärtlindring vid vård i livets slutskede. Samtliga distriktssköterskor uttryckte att de var 

nöjda med hur de jobbat hittills och deras erfarenhet var att patienterna fick bra 

smärtlindring. Många utav distriktssköterskorna avslutade intervjun med att säga att de 

skulle gå och beställa en liten Abbey pain scale och ha den i fickan framöver. Dels för 

all framtida bedömning av smärta hos patienter, inte enbart dem inom vård i livets 

slutskede, men framförallt den patientgruppen. Inom yrket ansågs det vara viktigt att 

hålla sig ajour med nyheter och att få den senaste informationen för att kunna ge en god 

och säker vård. Flertalet av distriktssköterskorna diskuterade även vikten av att arbeta 

efter de riktlinjer och rekommendationer som gäller då det också var av stor vikt att 

skydda sin yrkeslegitimation. 

 

"...hade vi alla fått information och mer utbildning så hade vi varit duktigare på det. 

Det tror jag. Det briser ju i information" (Deltagare 2) 
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"...det är ingen som ens sagt att detta finns till mig. Borde inte arbetsgivare eller MAS 

gå ut med information om dessa" (Deltagare 2)  

 

"... kan inte direkt påstå att jag vet vad som står i dem" (Deltagare 3) 

 

"...hade man fått mer (kort paus)...ja, vad ska man säga "stöd" om hur vi ska göra så 

hade vi nog gjort det men nu har vi fått klara oss själva och hitta ett sätt att jobba på. 

Det är inte det enda, vi ska ju kunna en massa om andra saker som.. (kort paus)... ja, 

detta borde vi kanske själva hitta men man letar ju inte om ingen säger något om att det 

finns där" (Deltagare 11) 

 

En del distriktssköterskor blev upprörda över att information om riktlinjer och 

rekommendationer som Socialstyrelsen tagit fram, inte hade nått dem från deras 

arbetsgivare eller medicinskt ansvariga sjuksköterskor. De menade på att om 

information inte gavs så letade ingen efter något som de inte visste fanns.  

 
7.3.2 Utbildning inom smärtlindring vid vård i livets slutskede 

 

Distriktssköterskorna belyste hur värdefullt det var att det fanns 

smärtskattningsinstrument trots att användningen av de var låg. Majoriteten av 

distriktssköterskorna framförde att Abbey pain scale var lämpligast och lättast att 

använda vid vård i livets slut. 

 

"...(skratt), det är den bästa utav de vi har kan vi säga " (Deltagare 2) 

 

I slutet av ett par intervjuer diskuterades framtiden.. Distriktssköterskorna menade att 

det var viktigt att utbildning gavs till nyanställda, och även de som jobbat länge. Med 

jämna mellanrum borde viktiga delar tas upp. Sådana saker som t ex 

smärtskattningsinstrument och checklistor för att fånga upp smärta som kan uttrycka sig 

på olika sätt. Området vård i livets slutskede ansågs vara bland det viktigaste inom 

distriktssköterskornas arbete. Betydligt fler patienter valde att få dö hemma och för att 

de skulle kunna göra det så ansågs det vara viktigt med utbildning och information, inte 

enbart till distriktssköterskorna utan till hela teamet som jobbar runt patienten.  
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Distriktssköterskorna menade att det var teamet som gjorde det hela tillsammans och 

utan varandra så hade det varit svårare att smärtlindra patienter vid vård i livets 

slutskede.  

 

"...jag vet inte vad som står där men jag hade gärna velat veta (kort paus) det ingår i 

min profession, men borde inte denna information komma uppifrån så att alla får en 

och samma" (Deltagare 7) 

 

"...jag tänker att jag ska bli bättre hela tiden men tiden försvinner för mig (kort paus). 

Då fortsätter man som man alltid gjort för det har funkat det med men om dem går ut 

med information så kanske det blir av" (Deltagare 5) 

 

Utbildning om riktlinjerna och rekommendationerna från Socialstyrelsen och vad dessa 

tog upp intresserade de flesta av distriktssköterskorna. En del av distriktssköterskorna 

var också intresserade av utbildningen av de olika patientgrupperna som de arbetade 

med och vad som identiferades som smärta hos dem.  Det upplevdes som svårt att ta 

efter från någon annans område t ex handikapp och funktionsnedsättning. Patienter 

inom området handikapp och funktionsnedsättning visade smärta på olika sätt, andra 

sätt som distriktssköterskorna inte var vana vid. Det var en helt ny patientgrupp för 

vissa distriktssköterskor. Den kunskapen tyckte distriktssköterskorna att de inte alls 

hade men ändå hamnade de på dessa områden, kvällar/nätter och helger. 

 

"...ibland har vi hela området själva med både äldre, yngre cancerpatienter och 

handikappade barn. Det är tufft och mycket olika saker som vi måste tänka på. Kanske 

inte alla som egentligen vet vad dem gör men bara gör något ändå" (Deltagare 1) 

 

Distriktssköterskorna framförde även att det var viktigt att be varandra om hjälp, 

framförallt om man var relativt ny i yrkeskläderna. Distriktssköterskorna diskuterade 

om vikten av att ta tillvara på varandras erfarenheter när ingen annan information eller 

utbildning gavs inom de berörda områden.  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

 
8.1.1 Design 

 

Författaren valde en kvalitativ ansats vilket enligt Polit och Beck (2015) är att föredra 

när erfarenheter ska studeras. Författaren studerade erfarenheter och därför gjordes detta 

val till design. Kvalitativ forskning ger författaren möjlighet att lyfta fram olika 

synvinklar på fenomenet som studeras och får erfarenheter att framgå tydligt, vilket är 

en styrka i den här studien.  

 

Trots många styrkor med kvalitativ ansats så finns det ändå begränsningar (risker och 

brister) då mänskliga faktorer kan påverka förfarandet. Trots att författaren försökte 

hålla sin egen förförståelse åt sidan så kan det ändå finnas en risk att detta inte blir fullt 

genomförbart. Designen upplevdes som positiv enligt deltagarna, detta uttrycktes i 

slutet av ett par intervjugrupper. Genom kvalitativ forskning ges även möjlighet för en 

djupare förståelse av det som studien undersöker, både för deltagarna men också för 

författaren. En kvalitativ studies kvalitet och tillförlitlighet bedöms utifrån tre viktiga 

begrepp och dessa belyser Graneheim och Lundman (2004) : pålitlighet, trovärdighet 

och överförbarhet.  

 
8.1.2 Urval 

 

Syftet var det avgörande för hur urvalet skulle gå tillväga. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är urvalet av stor vikt för studiens trovärdighet. Deltagarna fick 

information om urvalsförfarandet vilket också stärker trovärdigheten (Polit & Beck, 

2015). Författaren upplevde att rekryteringsunderlaget var litet i studien. Tanken från 

början var att intervjua i två kommuner, därför la författaren till en tredje kommun.  

 

Tre mellanstora kommuner i södra Sverige valdes ut till att delta i studien.  Kommunen 

som författaren själv jobbar i exkluderas för att undvika att författarens kollegor skulle 

påverkas av relationen till författaren och där av sedan påverka deras svar. Även 

författarens tolkningsförmåga av svaren skulle innebära en risk. Exkluderingen stärker 

därför studiens trovärdighet. Strategiskt urvalsförfarande gjordes då 

fokusgruppsintervju användes som metod. Enligt Kruger och Casey (2015) var ett 

strategiskt urvalsförfarande mest passande till denna metod. Studien erhöll en bred 
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variation av deltagare vad gäller kön, ålder, antal år inom yrket, utbildningsnivå samt 

erfarenhet inom området som studien ville belysa. Detta var önskvärt av författaren. 

Författaren ansåg även att kontakten med enhetscheferna/MAS:arna bidrog till att de 

mest lämpliga deltagarna inkluderas utifrån studiens syfte och inklusionskriterier.  

 
8.1.3 Datainsamling 

 

Författaren ville studera erfarenheter och därför valdes fokusgruppsintervjuer (Kruger 

och Casey, 2015). En annan metod som skulle vara lämplig att använda är att intervjua 

deltagarna i enskilda intervjuer (Polit & Beck, 2015). Fokusgrupper bidrar emellertid 

med många positiva fördelar såsom att det finns utrymme för oväntade svar och 

diskussioner, och även sådant som deltagarna kommit fram till efter att ha hört de andra 

deltagarna berätta om sina erfarenheter. Enligt Kruger och Casey (2015) är mindre 

grupper att föredra när människors erfarenheter studeras, och detta har man följt enligt 

författaren. Om känsliga ämnen diskuteras så bör gruppen bestå av ca fem deltagare 

enligt Polit och Beck (2015) och det har författaren också tänkt på i denna studie. 

Grupperna var inte för stora men inte heller för små.   

 

En intervjuguide togs fram av författaren innan fokusgruppsintervjuerna. Intervjuguiden 

borde enligt Kruger och Casey (2015) ha testats innan i form av en pilotstudie där man 

såg vilka brister som fanns, hur väl frågorna besvarade syftet, om frågorna var enkla att 

ställa och förstå. En pilotstudie gjordes inte utav författaren och detta är en svaghet i 

studien, det kan ha påverkat studiens pålitlighet. Intervjuguiden skapades då författaren 

var en ovan intervjuare men också för deltagarnas skull. Samtliga grupper fick frågor 

ställda efter samma intervjuguide och på så sätt gavs samma förutsättning till samtliga 

deltagare.  

 

Författaren hade ingen erfarenhet av att genomföra intervjuer sedan tidigare. Hade 

författaren haft större erfarenhet så kunde det kanske lett till ett ännu rikligare 

datamaterial som i sin tur skulle öka trovärdigheten. Detta kan ha påverkat studiens 

resultat negativt. Intervjuguidens frågor bedömdes ändå varit av god kvalitet då de gav 

ett resultat där syftet kunde besvaras. Fokusgruppsintervjuerna och tillvägagångssättet 

pågick under en relativt kort period vilket medförde att all insamlad data var aktuell och 

detta stärkte pålitligheten i studien.  
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8.1.4 Dataanalys 

 

Studiens datainsamling analyserades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Via denna dataanalys ansåg författaren få en 

röd tråd där det manifesta innehållet framkom och blev lättläst för läsaren. Citat som var 

representativa från intervjuerna kunde skrivas ut i resultatet vilket sedan kunde bidra till 

att det upplevdes mer verkligt av läsaren. Detta ökar trovärdigheten för studien. Citat 

förstärker trovärdigheten genom att dem återkopplas till källan av analysen och på så 

sätt kan man försäkra sig om att författaren försökt att vara så objektiv som möjligt. 

Delar av intervjuerna citerades för att läsaren själv skulle kunna bilda sig en egen 

uppfattning, och sedan kunna bedöma om författaren gjort en korrekt tolkning samt om 

det är överförbart (Polit & Beck, 2015). Då hela förfarandet är noggrant beskrivet så 

finns möjligheten för läsaren att göra denna bedömning. Citaten finns också där för att 

läsaren ska kunna se skillnader och likheter mellan kategorierna (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Författaren har även redovisat exempel från analysmetoden i en tabell (bilaga E) som är 

en styrka i studien. Enligt Polit och Beck (2015) är även det digitalt inspelade materialet 

och transkriberingen en del i analysen som stärker studiens trovärdighet. Svaghet vad 

gäller dataanalysen i denna studie är att författaren ensam gjort innehållsanalysen, detta 

kan ha medfört brister såsom feltolkningar. Resultatet kan heller inte ses som helt 

oberoende, då författaren är en del av resultatet i samspel med deltagarna.  

 

8.1.5 Etiska övervägande 

 

Etiska övervägande har författaren tagit hänsyn till under studiens gång. Information har 

getts både muntligt och skriftligt innan intervjuerna tog fart. Deltagarna informerades 

om följande delar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Författaren belyste och lyfte fram de delar som var presentabla och 

avsedda att studeras för att i slutändan kunna svara på studiens syfte. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) bidrar detta med giltighet i studien, detta eftersom 

studiens resultat svarar på syftet.  Resultatet överensstämmer med tidigare utförda 

studier vilket också kan styrka giltigheten. Vad gäller fokusgrupperna så kunde 

författaren gett en mer detaljerad information till deltagarna. T ex om att det inte finns 

en garanti där författaren kan garantera konfidentialitet mellan samtliga deltagare i 

gruppen under intervjun. Detta är en svaghet i studien.  
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8.1.6 Förförståelse 

 

Författarens förförståelse kommer från erfarenheter av att arbeta som sjuksköterska i 

kommunal hemsjukvård, även särskilt boende. Med tanke på ovanstående kan detta ha 

påverkat fokusgruppsintervjuernas genomförande, intervjuguidens uppbyggnad och 

även resultatet. Styrkan kunde ses i att deltagarna i studien kunde ha upplevt en trygghet 

i att författaren visste vad de diskuterade om och kunde även bidra till nya synvinklar.  

 

I en kvalitativ innehållsanalys ingår det en egen tolkning som kan påverkas av 

författarens förförståelse (Graneheim & Lundman, 2004). Det viktiga under en analys är 

att författaren låter texten och citaten tala för sig själva, och avstå från egna tolkningar. 

Det är omöjligt att författaren sätter sin förförståelse helt åt sidan, detta är heller inte 

önskvärt då en förförståelse ger författaren möjlighet att stimulera till en djupare 

diskussion under intervjutillfällena. Det kan bidra till ett rikligare och djupare innehåll 

men det kan också påverka studien till viss del.  

 

Författaren har under studiens gång varit medveten om sin förförståelse, diskuterat med 

andra studerande kollegor om sin förförståelse och försökt till det yttersta för att minska 

risken för feltolkning. Detta stärker studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2015). 

Författaren har dock gått igenom hela förfarandet själv vilket kan bidra till en svaghet i 

studien.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkom och presenterades tre kategorier, Svårt att bedöma, Smärtan har 

olika skepnader och  Inga riktlinjer och rekommendationer för smärtlindring vid vård i 

livets slutskede. Studiens resultat diskuteras i texten nedan.   

 
8.2.1 Svårt att bedöma 

 

Deltagarna i studien menade att smärtlindring vid vård i livets slutskede var en stor del i 

deras arbete. I studiens resultat framkom det att distriktssköterskorna arbetade med 

smärtlindring vid vård i livets slut på olika sätt utifrån de förutsättningar de hade. 

Smärtlindring vid vård i livets slutskede visade sig påverkats av distriktssköterskans 

erfarenheter, känslor, personlighet, kunskap och inställning till smärtlindring. Studiens 
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resultat visade också att distriktssköterskor var medvetna om att smärtlindring kunde 

förbättras och utföras på ett sätt där patientens individuella smärta uppmärksammades 

och lindrades t ex med smärtskattningsinstrument. Distriktssköterskans arbete och 

förutsättningar som fanns att utföra en god smärtbedömning och smärtlindring 

diskuteras.  

 

Distriktssköterskorna i studien var medvetna om att patienternas smärta var individuell 

och att den inte kunde behandlas likadant på något sätt. Samtidigt fanns en egen 

värdering satt i arbetet kring smärtlindring vid vård i livets slutskede. Etablerade rutiner 

som var satta sedan tidigare följdes utav både nya distriktssköterskor men framförallt 

utav de som arbetat länge. Detta kunde bidra till en viss konflikt för vissa 

distriktssköterskor. Ett fåtal distriktssköterskor upplevde sig gå i gamla mönster utan att 

använda rätt teoretisk och praktisk kunskap för att ge god smärtlindring (Sandh & 

Boström, 2012). Distriktssköterskorna i studien lät ofta sin egen personliga uppfattning 

om smärta vara till grund för smärtbedömningen. De kände att erfarenheter inom 

området hade gett dem möjligheten att göra så. Tidigare studier har visat att hälso- och 

sjukvårdspersonal bedömer smärta lägre än vad patienter själva skulle ha bedömt sin 

smärta. Smärtbedömning, smärtskattning och smärtlindring har uppfattats vara ett 

problem enligt många studier. Dels för att distriktssköterskor upplever det svårt att 

bedöma, men även för att smärtbedömningen inte sker med hjälp av en tydlig analys 

med smärtskattningsinstrument, dokumentation och utvärdering (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Distriktssköterskor borde inte göra en egen bedömning av patientens subjektiva 

upplevelse av smärta, detta kan ligga till grund för en förstörd relation mellan 

distriktssköterskan och patienten. Negativa upplevelser och vårdlidande kan vara en 

konsekvens av att distriktssköterskan lägger in sina egna upplevelser till bedömningen 

(Blondal & Halldorsdottir, 2009; Dahlberg & Segesten, 2010; Ferrell, 2005).  Det är av 

stor vikt att distriktssköterskorna reflekterar över de etiska delarna som smärtlindring 

vid vård i livets slutskede medför och de riktlinjer som Socialstyrelsen (2013) tagit fram 

för att patienter ska få en chans till att bli smärtlindrade utifrån individuella behov och 

de rättigheter som denne har. När den subjektiva upplevelsen ligger till grund för 

smärtbedömningen och inte distriktssköterskans egen upplevelse så kan det leda till 

förtroende och tillit hos patienter och anhöriga (Dahlberg & Segesten, 2010; Ferrell, 

2005). I studien framkommer även de svårigheter som fanns för distriktssköterskor vid 
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smärtlindring vid vård i livets slutskede. Erfarenhet och personlighet hos 

distriktssköterskorna påverkade smärtbedömningen och smärtlindringen enligt studiens 

resultat men även andra faktorer stod till grund för detta som t ex tidsbrist och långa 

avstånd mellan patienterna.  

 

Patienten och anhöriga kunde påverka smärtlindringen både positivt och negativt. Detta 

är något som också framkommit i tidigare studier (Blondal & Halldorsdottir, 2009; 

Ferrell, 2005). Anhöriga ville ibland inte att patienten skulle erhålla smärtlindring och 

ibland ville patienten själv inte ha någon smärtlindring. De upplevede att de kunde stå ut 

med viss smärta och att detta var något att föredra oavsett om hjälp fanns att få. 

Studiens resultat visade också på att patienter ibland var rädda för biverkningar eller att 

de avstod från smärtlindring pga andra okända anledningar. Detta medförde ett etiskt 

dilemma för distriktssköterskorna då de önskade att lindra smärta men patienterna själva 

motsatte sig den möjligheten  (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Läkemedelsverket, 

2010).  

 

I studien framkom även att distriktssköterskorna ibland använde sig utav Abbey pain 

scale vid smärtbedömning. En utav kommunerna använde smärtskattningsinstrument 

mer flitigt i jämförelse med de andra kommunerna i studien. Att inte använda 

smärtskattningsinstrument kolliderar med de riktlinjer och rekommendationer som 

Socialstyrelsen (2013) tagit fram för smärtlindring vid vård i livets slutskede. Även 

Läkemedelsverket (2010) belyser hur en smärtbedömning och smärtlindring ska gå 

tillväga. I resultatet framkommer dock att det fanns hinder som t ex erfarenhet, 

personlighet, tid och långa avstånd mellan patienterna som gjorde ovanstående till ett 

hinder, men även informationsbrist var en anledning enligt studiens resultat.    

 

Distriktssköterskorna i studien upplevde att det fanns en del hinder med att göra en fullt 

noggrann smärtbedömning då det fanns faktorer som påverkade arbetet utifrån. Tidigare 

studier visar precis som föreliggande studie att mer kunskap och resurser bidrar till 

mindre hinder för en väl utförd smärtbedömning och smärtlindring efter patientens 

individuella behov vid vård i livets slutskede (Johansson & Lindahl, (2011); Pavlish & 

Ceronsky, (2009). Om distriktssköterskorna har kunskaper om hur smärtlindring vid 

vård i livets slutskede ska bedömas, skattas och behandlas enligt riktlinjer och 

rekommendationer för smärtlindring vid vård i livet slut kan det medföra en stor 
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trygghet för patienten och anhöriga. Patienten och anhöriga bör ses som en naturlig del, 

ett team som vårdas tillsammans av distriktssköterskan. Smärtlindring är en process där 

målet är att lindra patientens smärta och ge både patienten och anhöriga välbefinnande 

(Ibid; Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Studiens resultat visade på att distriktssköterskorna även upplevde att vårdandet av 

patienter som befann sig i vård i livets slutskede tog tid. Distriktssköterskorna upplevde 

att de inte alltid hade så mycket tid till sitt förfogande då de hade andra patienter som 

också väntade på besök. Tid och avstånd var en stor faktor som påverkade 

distriktssköterskornas arbete enligt studiens resultat. Liknande resultat har framkommit 

i andra studier där distriktssköterskors svårigheter belyses vad gäller pressad tid 

(Haycock-Stuart, Jarvis & Daniel, (2008); Johansson & Lindahl, (2011); Pavlish & 

Ceronsky, (2009). Föreliggande studie visade att tidsbristen var en orsak som medförde 

att distriktssköterskorna inte prioriterade att använda sig utav smärtskattningsintrument 

vid varje bedömning. De upplevde att det var tidskrävande. Användning av 

smärtskattningsinstrument är av stor vikt enligt det som riktlinjerna och 

rekommendationerna för smärtlindring vid vård i livets slutskede säger (Socialstyrelsen, 

2013).  

 

En annan faktor som påverkade distriktssköterskornas arbete var barn. 

Distriktssköterskorna upplevde det som tungt och jobbigt att vårda barn, framförallt om 

de kunde identifiera sig själva med barnets situation, t ex om de hade barn i ungefär 

samma ålder själva.  Detta resultat har framkommit i tidigare studier och är en känd 

svårighet inom området palliativ vård, vård i livets slutskede (Iranmanesh, Axelsson, 

Sävenstedt & Häggström, (2010). 

 
8.2.2 Smärtan har olika skepnader 

 

Det finns olika typer av smärta som var av stor vikt att uppmärksamma enligt 

distriktssköterskorna i studien. Existentiell smärta kan ge patienter lika stora besvär som 

fysisk smärta. Detta poängterades av ett flertal distriktssköterskor. Det kunde vara svårt 

att urskilja vilken smärta patienten led av då de påverkade varandra. 

Distriktssköterskorna upplevde att detta bland var det svåraste att bedöma oavsett om 

bedömningen utfördes med smärtskattningsinstrument eller utan. Svårigheten att 

bedöma existentiell smärta styrks även av andra studier (Andershed et al. 2013; Blondal 
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& Halldorsdottir, 2009). Vikten av att distriktssköterskorna ska ha tid för att samtala 

med patienten eller göra en bedömning av existentiell smärta tas upp av Lenherr et al., 

(2012) men även i Jones, Chan och Wong (2013).  Studierna belyser hur t ex tidsbrist 

kan bidra till att patienten inte får tillfälle till ett samtal eller en noggrann bedömning av 

distriktssköterskan. Det kan leda till att patienten inte får den smärtlindring som denne 

behöver mot sin existentiella smärta. Enligt tidigare studier har det visat sig att det 

ibland kan vara ren ovilja från distriktssköterskor att prata med patienter om djupa 

samtalsämnen, detta står då som hinder för själva samtalet, men detta framkom inte i 

föreliggande studies resultat (Ibid). Distriktssköterskorna upplevde att de gjorde allt de 

kunde för att ge patienterna den smärtlindring som de behövde. 

 
8.2.3 Inga riktlinjer och rekommendationer för smärtlindring vid vård i livets 
slutskede 

 

Sista stora fyndet i studiens resultat handlade om riktlinjer och rekommendationer från 

Socialstyrelsen (2013) vad gäller smärtlindring vid vård i livets slutskede. Det är av stor 

vikt att distriktssköterskorna har kunskap om vad som står i riktlinjer och 

rekommendationer från Socialstyrelsen (2013). I riktlinjerna och rekommendationerna 

står det hur distriktssköterskorna bör arbeta med smärtlindring i livets slutskede.  

Distriktssköterskorna ville använda smärtskattningsinstrument mer och de ville göra 

noggrannare smärtbedömning men upplevde att de fått prioritera sin tid hittills. Flertalet 

distriktssköterskor upplevde dock vård i livets slut som positivt vad gäller 

smärtlindringen och de möjligheter som det medförde. Patienterna blev prioriterade men 

själva förfarandet kunde bli bättre. Flertalet distriktssköterskor upplevde att en ökad 

kunskap och en ökad användning av smärtskattningsskalorna var en positiv del i deras 

arbete men skulle bli ännu bättre i framtiden. Det framkom en önskan om att vilja lära 

sig och hålla sig ajour med nyheter inom området.  

 

Smärtlindringen borde enligt många studier kvalitetssäkras och det framkom i 

inneliggande studie att kunskapen om riktlinjer och rekommendationer inte var kända 

för distriktssköterskorna. Om smärtlindring inte gavs och bedömdes utifrån de riktlinjer 

och rekommendationer som fanns, kunde detta medföra konsekvenser för att god vård 

inte upprätthölls, patienten kunde gå miste om den smärtlindring som denne behövde 

(Bergman, 2012; Burns & McIllfatrick, 2015; Kaasalainen et al. 2015; Socialstyrelsen, 

2013).  
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Att förbättra smärtbedömning och smärtlindring för patienter vid vård i livets slutskede 

kan leda till ökad hälsa och reducerad smärta. Det ger patienten välbefinnande. 

Patienters livsvärld kan se olika ut beroende på olika faktorer som t ex hur patienten 

upplever hälsa, lidande och sjukdom. Genom att distriktssköterskan gör en noggrann 

analys, med validerade instrument och en utvärdering utifrån patientens kropp och 

perspektiv kan patienten erhålla den smärtlindring som är adekvat för den enskilde 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Socialstyrelsen, 2013). Flertalet av distriktssköterskorna 

upplevde palliativ vård, vård i livets slut som en del där möjlighet för utveckling alltid 

fanns. Samtliga distriktssköterskor i intervjuerna upplevde vården i livets slutskede som 

en stor del i deras arbete de hade möjlighet att hjälpa patienter och anhöriga under en 

tung period.  

 

Resultatet i föreliggande studie kan på så vis bidra med ett bakgrundsmaterial till ett 

framtida förbättringsarbete för att underlätta för distriktssköterskorna i deras arbete 

inom området.  Detta kan i sin tur leda till förbättring av patienters smärtlindring vid 

vård i livets slutskede. Riktlinjer och rekommendationer kan uppmärksammas och följas 

då vetskapen når de som läser studien.  

 

 

8.3 Slutsats 
 

Slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att smärtbedömning och smärtlindring 

hanterades på olika sätt. Distriktssköterskornas erfarenheter av att arbeta med palliativ 

vård, vård i livets slutskede varierade och det fanns olika faktorer som påverkade 

förfarandet. Distriktssköterskorna kände sig dock säkra i att patienterna som vårdades 

fick bra smärtlindring men de upplevde ändå att förfarandet kunde bli bättre. Det som 

framkom i resultatet var att distriktssköterskorna hade önskat att riktlinjerna och 

rekommendationerna från Socialstyrelsen hade förmedlats av chefen eller medicinskt 

ansvarig sjuksköterska i deras kommun. De kunde då ha varit mer pålästa vad gäller att 

använda sig utav smärtskattningsinstrument vid smärtbedömningarna. I ett par av 

intervjuerna framkom att distriktssköterskorna skulle börja använda 

smärtskattningsinstrument mer vid sina bedömningar efter studiens förfarande.  
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8.4 Klinisk implikation 
 

Studien tillför en ökad kunskap om hur smärtlindring vid vård i livets slutskede erfars 

av distriktssköterskor som jobbar i kommunal hemsjukvård. Studien kan leda till en 

ökad förståelse för vilken betydelse smärtlindring har för patienter och hur denna bör gå 

till. Smärtlindring utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer belyses och 

kan bidra till att distriktssköterskor börjar arbeta mer utifrån dessa. Det kan i sin tur 

bidra med ökad patientfokuserad vård och en säker vård för både dem som erhåller vård 

men även de som ger vård. Författaren hoppas på att studien kan skapa möjligheter för 

förbättring inom området smärtlindring vid vård i livets slutskede.  

 

8.5 Förslag till vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att utöka studien med fler deltagare, med 

fokusgruppsinjtervjuer eller med enskilda intervjuer. Det skulle vara intressant att göra 

en liknande studie där man belyser anhöriga och deras erfarenhet av smärtlindring vid 

vård i livets slutskede. Det skulle också vara intressant om en undersökning gjordes på 

utbildningen för distriktssköterskor, och även sjuksköterskor för att se vilken och hur 

mycket information som ges inom det berörda ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev till enhetschef och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

 
 

Hej 

Mitt namn är Aida Skopo och jag jobbar som sjuksköterska i Växjö kommun. Jag 

studerar för närvarande på avancerad nivå till specialistsjuksköterska med inriktning 

distrikt vid Linnéuniversitetet. I utbildningen ingår det ett examensarbete i form av en 

magisteruppsats. Jag har valt att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av 

smärtlindring vid vård i livets slut i kommunal hemsjukvård.  

 

Vård i livets slut är ett komplext område som kräver mycket från all vårdpersonal. Jag 

har inom vård i livets slut valt smärtlindring som fokus då jag har erfarenhet av att 

smärtlindring och smärtskattning kan förbättras. Jag önskar sedan med denna studie att 

kunna tillföra ökad kunskap om smärtlindring och dess vikt för hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

Datainsamlingen kommer att ske via intervjuer i fokusgrupper, där jag önskar grupper 

med 3-6 distriktssköterskor/grupp. Jag tänker att det blir en grupp/kommun. Tre 

mellanstora kommuner i södra Sverige är utvalda utav författaren. Intervjuerna beräknas 

ta ca 1-1,5 h/tillfälle. Materialet kommer att spelas in, skrivas ut ordagrant, analyseras 

och sedan presenteras i en magisteruppsats. Allt deltagarna säger kommer att behandlas 

konfidentiellt.  Materialet kommer att förvaras på ett säkert ställe under studiens gång 

och något som enbart författaren har tillgång till. Efter att magisteruppsatsen blivit 

godkänd och publicerad så kommer allt material att förstöras.  

 

Jag skulle vilja be er att tillfråga distriktssköterskor inom er verksamhet om intresse 

finns för att delta i denna studie. Medverkan är helt frivillig och deltagaren kan när som 

helst avbryta sin medverkan utan att ange någon anledning.  

Om det finns intresserade så bifogar jag även ”Informationsblankett till deltagare” som 

ni kan vidarebefordra till dem. Mejla gärna tillbaka till mig om vilka som är 

intresserade.  

 

När magisteruppsatsen är godkänd så kommer jag att skicka en kopia till er så att även 

er verksamhet får ta del av resultatet.  

 

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna mig på följande: 

 

Telefonnummer: 076 560 86 93  

E-mail adress: aida.skopo@hotmail.com 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B Informationsbrev till deltagare 

 

 
 

Hej 

Mitt namn är Aida Skopo och jag jobbar som sjuksköterska i Växjö kommun. Jag 

studerar för närvarande på avancerad nivå till specialistsjuksköterska med inriktning 

distrikt vid Linnéuniversitetet. I utbildningen ingår det ett examensarbete i form av en 

magisteruppsats. Jag har valt att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av 

smärtlindring vid vård i livets slut i kommunal hemsjukvård.  

 

Vård i livets slut är ett komplext område som kräver mycket från all vårdpersonal. Jag 

har inom vård i livets slut valt smärtlindring som fokus då jag har erfarenhet av att 

smärtlindring och smärtskattning kan förbättras. Jag önskar sedan med denna studie att 

få en förståelse för era erfarenheter kring det valda ämnet. Jag önskar också med denna 

studie att kunna tillföra ökad kunskap om smärtlindring/smärtskattning för hälso- och 

sjukvårdspersonal överlag. Det skulle också vara intressant att se om det skiljer sig i 

olika kommuner.  

 

Kontakt har tagits med verksamhetschef för distriktssköterskor i din kommun och du 

tillfrågas att delta då du arbetar inom kommunal hemsjukvård som distriktssköterska 

med erfarenhet av palliativ vård, vård i livets slut.  

 

Datainsamlingen kommer att ske via intervjuer i fokusgrupper, där jag önskar grupper 

med 3-6 distriktssköterskor/grupp. Jag tänker att det blir en grupp/kommun. Tre 

mellanstora kommuner i södra Sverige valdes ut av författaren. Intervjuerna beräknas ta 

ca 1-1,5 h/tillfälle. Materialet kommer att spelas in, skrivas ut ordagrant, analyseras och 

sedan presenteras i en magisteruppsats. Allt material kommer att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt.  Materialet kommer att förvaras på ett säkert sätt under 

studiens gång och något som enbart författaren har tillgång till. Efter att 

magisteruppsatsen blivit godkänd och publicerad så kommer allt material att förstöras.  

 

När magisteruppsatsen är godkänd så kommer jag att skicka en kopia till er så att även 

er verksamhet får ta del av resultatet.  

 

Medverkan i denna studie är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan att ange någon anledning.  
 

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna mig på följande: 

 

Telefonnummer: 076 560 86 93 

E-mail adress: aida.skopo@hotmail.com                            

 

 

 

 

 



  
 

III 

SAMTYCKE 
 
 

 

Jag har fått information:  

 

 om studien och den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 om att jag har rätt till att själv bestämma över min medverkan och kan avbryta 

denna när som helst utan att uppge orsak.  

 om att samtliga uppgifter är konfidentiella, avidentifierade och förvaras på ett 

sätt där obehöriga inte kan ta del av dem. 

 om att alla insamlade uppgifter endast får användas i forskningsändamål. 

 

 

 

Härmed ger jag mitt informerade och skriftliga samtycke till deltagandet i 

studien. 
 

 

Titel: 

 

 

Underskrift:  

 

 

Namnförtydligande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lämnas till författaren vid intervjutillfället.  

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C Intervjuguide 
 

Frågeställningar 
 

* Vilka erfarenheter har ni av smärtlindring vid vård i livets slutskede? 

 

- Vad tolkar ni som smärta vid vård i livets slut? 

- Hur bedömer ni smärta vid vård i livets slut? 

- Använder ni smärtskattningsinstrument vid bedömning av smärta? 

- Är smärtlindringen individanpassad vid vård i livets slut? 

- Sker det att smärtlindring ges även om det saknas smärtsymtom vid tillfälle? 

- Hur utvärderar ni smärta? 

 

* Vilka erfarenheter har ni av de riklinjer/rekommendationer som finns vad gäller 

smärtlindring vid vård i livets slutskede? 

 

* Har ni erfarenhet av några svårigheter vad gäller smärtlindring vid vård i livets 

slutskede? 

 

* Hur skulle ni vilja förbättra smärtlindring vid vård i livets slutskede? 

 

 

 

 

Exempel på följdfrågor: 

 

* Hur menar du då? 

 

* Hur känner du kring det? 

 

* Intressant det där, vad tycker ni andra? 

 

* Vill du utveckla det mer? 

 

* Kan du ge ett exempel? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga D Etikkommittén Sydost : Etisk egengranskning 
 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

   

 

Projekttitel: Distriktssköterskors erfarenheter av smärtlindring vid vård i livets slut i kommunal hemsjukvård. 

Projektledare: Aida Skopo  

 Handledare: Marcus Granmo  

     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/


  
 

VI 

Bilaga E Exempel från analysmetod 
 

 

 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Jag tycker nästan vi är bättre på att 

smärtlindra när vi kommer till livets 
slutskede än vad vi är innan... då kan 

dem alltså, ja..bara gå och ha ont 

någonstans, men när dem väl är i 
livets slutskede så tycker jag att det 

är allmänt här i alla fall att man ska 

ge injektion så fort man misstänker 
att dem har ont...// 

Bättre på smärtlindring 

när patienten kommer till 
livets slutskede. 

Injektioner ges vid 

misstanke om att 
patienten har ont.  

 

 

Bättre smärtlindring 

vid vård i livets 
slutskede 

 

 
 

 

 

 
   

 

 
 

 

Smärtbedömning 
på känsla 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Svårt att bedöma 

Går på känsla 

Ska använda Abbey pain 

scale men går oftast på 
känslan. 

Vi ska ju använda Abbey pain [paus] 

har dem ju sagt till oss många gånger 
men [paus] jag själv går ofta på 

känslan om dem är plockiga eller 

så..// 

Det är lite svårt i hemsjukvården att 

veta när det är livets slutskede...//  
 

 

 

Svårt att bedöma när en 

patient hamnar i vård i 
livets slutskede.  

 

Svårbedömt  

 
 

Svårigheter 

Patienter med cancer går 

åt ett håll medan icke-
cancer patienten kan gå 

upp och ner under en 

längre tid innan dem 
hamnar i livet slut. Svår 

bedömning. 

//..till skillnad från när det är en 
cancerpatient för dem är bra, bra och 

bra, sedan blir dem jättedåliga och 

har några veckor/månader kvar. Våra 
patienten går upp och ner och sen 

upp igen och sen ner [paus]... alltså 

det är svårt att veta när dem hamnar i 
vård i livets slutskede...// 

Svårbedömt 

 

 

 
Resursbrist 

//...alltså jag skulle önska att jag hade 

mer tid för att göra en grundlig 

bedömning men sen ska man köra en 
bra bit till nästa igen [paus] och då 

ger man ju oftast i all hast [paus] 

kanske för att det är lättast så, jag vet 
inte. 

I brist på tid och långa 

körsträckor så ges 

läkemedel utan att en 
grundlig 

smärtbedömning.   

Utan smärtbedömning 

Tycker vi kan poängtera den 

existentiella smärtan och vikten av 
vak känner jag.  

Existentiella smärtan och 

vikten av vak. 
 

Bedömning av 

existentiell smärta kan 
bli bättre 

 

 
Fysisk, psykisk 

och existentiell 

smärta 

 

 
 

Smärtan har olika 

skepnader 

 

 

 

Det är inte bara den fysiska smärtan, 

ensamhet kan vara en oerhört stor 

smärta också men den ligger inte lika 

mycket i fokus som den fysiska...// 

Patienten ska inte behöva 

vara ensam då detta 

också kan ge smärta, 

precis som den fysiska. 

Ensamhet kan ge 

smärta  

//...kan inte direkt påstå att jag vet 

vad som står i dem, har inte fått 

någon information under mina år som 
jag jobbat här [paus] nej, det har jag 

dålig erfarenhet av, vad säger dem 

[paus]... man  gör som man alltid har 
gjort, sitt bästa. men vill ju att 

patienten inte ska ha ont [paus] man 

ger hellre en gång för mycket än för 
lite...// 

 

 

Vad har vi för riktlinjer 

och rekommendationer 

för smärtlindring vid 
vård i livets slut? Dålig 

erfarenhet av dessa, man 

gör sitt bästa för att  
patienten inte ska ha ont. 

 

 

Vikten av att ha 

kunskap  

 
 

 

 

 

 
Otillräcklig 

kunskap 

 

 

 

 
 

 

Inga riktlinjer och 
rekommendationer för 

smärtlindring vid vård i 

livets slutskede 

Utbildning och 

information 

 
Utbildning inom 

smärtlindring vid 

vård i livets 
slutskede 

 Vill få information om 
vad som står i riktlinjerna 

och rekommendationerna 

för smärtlindring vid 
vård i livets slutskede. 

//...ja har aldrig hört talas om dessa 
riktlinjer men det hade varit bra om 

vi fått utbildningar då och då eller 
[kort paus] i alla fall information om att 

det finns...// 

 

 


