
   

Örebro universitet 
Institutionen för hälsovetenskap och medicin 
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå 
Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng 
Höstterminen 2012 
 
 
 
 
 

 
 

Sjuksköterskors upplevelser 
av att vårda äldre patienter i palliativ fas 

i hemsjukvården- en intervjustudie 
 

Nurses’ experiences 
 of caring for elderly patients in palliative phase  

in the community home care - an interview study 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Författare: 
Malin Pålsson  
Kamilla Åvall 



   

Sammanfattning 
Vården av äldre sker alltmer i öppenvården med insatser av kommunen och nya studier 
uppvisar en växande tendens gällande den ökande vårdtyngden i palliativ vård. 
Sjuksköterskorna har en betydande roll i arbetet med patienter i palliativ fas och de möts 
ständigt av svår sjukdom, kris, sorg och död. I denna kvalitativa studie intervjuades sex 
sjuksköterskor i syfte att beskriva deras upplevelser av att vårda patienter i palliativ fas inom 
kommunens hemsjukvård. Efter analysen av det insamlade materialet kunde ett övergripande 
latent tema urskiljas, Att kunna ge den bästa vården, som presenteras i tre kategorier Viljan att 
göra gott, Komplex arbetssituation samt Behov av stöd i studiens resultat. Upplevelserna 
presenteras med olika variationer och nyanser med hjälp av sju underkategorier; Känsla av 
tillfredställelse, Sjuksköterskerollen, Känsla av otillräcklighet, Etiska dilemman, Stöd av 
teamet, Stöd till närstående och Stöd från organisationen. Slutsatsen var att sjuksköterskor 
upplevde tillfredsställelse i arbetet när de kunde bidra till en god död. För att åstadkomma 
detta upplevde sjuksköterskan att det var viktigt att ha erfarenhet och kunskap, stöd från 
teamet samt skapa en god kontakt med närstående. Centralt för sjuksköterskorna var att alltid 
ge den bästa palliativa vården. Om distriktssjuksköterskor får ta del av denna studie om 
palliativ vård och den reella kompetensen som finns beskrivet om upplevelser av att vårda 
patienter i palliativ fas, är det lättare att möta dessa patienter i sin yrkesroll. Önskan är att 
resultatet även kan förbättra och ge en fördjupad kunskap om hur vården av dessa patienter 
ska bedrivas för att ge det största möjliga vårdutbyte mellan patienter i palliativ fas och 
sjuksköterskor. 
 
Nyckelord: sjuksköterskor, upplevelser, palliativ vård, hemsjukvård, kvalitativ metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Abstract 
The care of elderly is increasingly taken care of in the homecare and new studies show a 
growing tendency regarding the increasing heaviness in palliative care. There are nurses who 
have a significant role in working with patients in the palliative phase and they meet 
constantly severe illness, crisis, grief and death. In this qualitative study, six nurses were 
interviewed to describe their experiences of caring patients in palliative phase in the 
community home care. After the analysis of the collected material was an overall latent theme 
distinguished, Being able to provide the best care, presented in three categories Will to do 
good, Complex work situation and The need for support in the study's results. Experiences are 
presented with different variations and differences using seven categories; Sense of 
satisfaction, Nursing role, Sense of inadequacy, Ethical dilemmas, Support from the team, 
Support the relatives and Support from the organization. The conclusion shows that nurses 
experience work satisfaction when she could help achieve a good death. To accomplish this, 
experienced nurse that it was important to have experience and knowledge, support from the 
team and create a good contact with relatives. Central to the nurses was always to provide the 
best palliative care. If the district nurses will take part in this study on palliative care and the 
authorized knowledge that is described on the experiences of caring for patients in the 
palliative phase, it is easier to respond to these patients in their professional role. The desire is 
that the results can also improve and provide a deeper understanding of how the care of these 
patients to provide the greatest possible care between patients in the palliative phase and 
nurses. 
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1. BAKGRUND 
1.1 Hemsjukvård  
Distriktssköterskor har sedan 1920 arbetat som professionella yrkesutövare med en lång 
tradition av självständigt arbete med olika åldersgrupper i patientens hem (Karlsson, Morberg 
& Lagerström, 2006). Vården av äldre lämnar alltmer slutenvården och tas om hand i 
öppenvården och då med insatser av kommunen. Sedan Ädelreformen inrättades 1 januari 
1992 har kommunen ansvar för all långvarig vård och omsorg när det gäller äldre. Det gäller 
hemsjukvård, alla olika servicehem och boenden (Dehlin & Rundgren, 2007; Åhsberg & 
Fahlström, 2012). Sverige har utarbetat socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) som reglerar den 
hjälp och stöd som människor har rätt till inom kommunens hemsjukvård. Det ska erbjudas 
nödvändig vård och stöd för att den äldre ska kunna bo kvar hemma och om denne önskar 
avsluta sitt liv där (SFS, 2001:453). I hemsjukvården har distriktssköterskan ett övergripande 
ansvar för omvårdnaden i hemmet och i det arbetet ingår dokumentation, delegering, 
medicindelning samt undervisning (Karlsson, Morberg & Lagerström, 2006). 
 
I hemsjukvården är många av patienterna äldre och när slutenvårdens vårdplatser minskar 
resulterar det i att äldre bor hemma allt längre. Studier visar att många äldre vill avsluta sitt liv 
i det egna hemmet och i dag avlider ungefär 20 procent i sina egna hem (Beck-Friis & 
Jakobsson, 2012; Socialstyrelsen, 2012). Andelen äldre i Sverige förväntas öka med 20-21% 
fram till år 2020 och detta sker i takt med att medellivslängden samtidigt ökar för både 
kvinnor och män (Beck-Friis & Jakobsson, 2012; Dehlin & Rundgren, 2007). I en ny studie 
publicerad 2012 av Åhsberg och Fahlström uppvisas det fortfarande en uppåtgående trend 
gällande den ökande vårdtyngden i palliativ vård som hemsjukvården kommer att utsättas för 
de kommande åren. 
 
Det är viktigt att respektera den äldres autonomi när det kommer till införande och utförande 
av vård i hemmet. Ingen utredning, behandling eller omvårdnadsåtgärd får i princip göras utan 
ett samtycke från den äldre. Ibland kan detta komma i konflikt med önskan att skydda då den 
äldre inte vill ta emot vård. Detta ska inte hindra att alltid respektera den äldres integritet. Det 
är viktigt att visa individuell hänsyn och behandla äldre med respekt (Dehlin & Rundgren, 
2007). 
 
1.2 Palliativ vård 
Vård i livets slutskede ska syfta till att ge så god livskvalitet som möjligt och patientens egna 
önskemål ska vara utgångspunkten för hur och var vården ska bedrivas. En värdig död utifrån 
var människa individuella önskemål är grunden för vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 
2004). Detta kräver en helhetsvård där fysiska, psykologiska och sociala behov samt 
existentiella dimensioner är tillgodosedda (Sandman & Woods, 2003).  
 
Världshälsoorganisationen (2012) har utarbetat en definition av palliativ vård och denna bör 
sjuksköterskan uppfylla för att utföra en god vård. Palliativ vård: 

• Provides relief from pain and other distressing symptoms; 
• Affirms life and regards dying as a normal process; 
• Intends neither to hasten or postpone death; 
• Integrates the psychological and spiritual aspects of patient care; 
• Offers a support system to help patients live as actively as possible until death; 
• Offers a support system to help the family cope during the patients illness and in 

their own bereavement; 
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• Uses a team approach to address the needs of patients and their families, including 
bereavement counselling, if indicated; 

• Will enhance quality of life, and may also positively influence the course of 
illness; 

• Is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that 
are intended to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and 
includes those investigations needed to better understand and manage distressing 
clinical complications (a.a). 

 
Palliativ vård är inte kurativt syftande utan inriktad på symtomlindring samt meningsfull 
livsuppehållande behandling som syftar till att gagna patienten. Vården genomförs i 
samförstånd med patienten och behandlingsframgång står i rimlig proportion till insatserna. 
Vinsten måste överstiga risker och biverkningar. Det är patientens uppfattning och värdering 
om sin egen livskvalitet som avgör vårdinsatserna (Glimelius, 2012). 
 
Nya riktlinjer från Socialstyrelsen (2012) visar att palliativ vård skall utgå från fyra 
hörnstenar. Symtomlindring är den första hörnstenen som innefattar psykiska, fysiska, sociala 
och existentiella behov. Här betonas patientens autonomi och integritet. Den andra hörnstenen 
är ett gott samarbete i det multiprofessionella vårdteamet som kommer i kontakt med 
patienten i palliativ fas. Kommunikation och relation är hörnsten tre och den syftar till att 
främja välbefinnande för patienter i palliativ fas. Sista hörnstenen gäller stöd till närstående 
både under sjukdomen och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2012). 
 
1.3 Mötet med patienter i palliativ fas 
Sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård uttrycker ofta att arbetet känns meningsfullt 
och utmanande dock möter dessa ständigt svår sjukdom, kris, sorg och död. Situationen är 
komplex och arbetet kräver bred medicinsk kunskap men även kunskap om livsfrågor och 
vetskap om existentiella behov. Sjuksköterskans yrkesroll bör vara relationsskapande, 
stödjande, kommunikativ och koordinerande (Fredrichsen, 2012). Forskning visar att 
vårdpersonal även upplever svårigheter i vården av patienter i palliativ fas. Det är inte själva 
döendet som är det svåra utan osäkerhet inför samtal och förhållningsätt till patienten (Öhlèn, 
2001). Det ska finnas omsorg och respekt gentemot de psykologiska behov som 
sjuksköterskor har som arbetar inom palliativ vård (Fredrichsen, 2012). 
 
I en studie gjord i Sverige om god palliativ vård har det framkommit att när sjuksköterskan 
upplevde trygghet i sin yrkesroll, vilket innebar att hon bidrog till en lugn och god miljö för 
patienten. Tryggheten hos sjuksköterskan gjorde att hon kände sig närvarande i mötena och 
inte upplevde rädsla när patenten försämrades. En samhörighet med patienten uppstod och 
detta upplevas även som starkt existentiellt. Sjuksköterskan upplevde att lyhördheten hjälpte 
till att identifiera känslor och uppmärksamma omvårdnadsbehov. Att få vårda patienter i 
palliativ fas gav en tillfredställande känsla (Karlsson & Sandén, 2007). 
 
Tidigare forskning har visat att omvårdnadspersonal, som arbetar med patienter i palliativ fas, 
vill ha tydliga riktlinjer för vad palliativ vård innebär och när den fasen påbörjas. Personal 
önskar att få kunskap om palliativ vård och kunna involvera patienten och dess närstående i 
arbetet (Froggatt & Payne, 2006). Enligt en kvalitativ studie från 2011 gjord i Sverige visade 
att palliativ vård var en lärandeprocess för sjuksköterskan. Vården utvecklades av teamarbete, 
praktiskt reflekterande och konsulterade baserat på erfarenhet och evidens. Sjuksköterskorna 
skulle vara medvetna om vad vård i livets slutskede innebar för att identifiera dessa palliativa 
patienter och möjliggöra vården (Iranmanesh, Ghazanfari, Sävenstedt & Häggström, 2011). 
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1.4 Mötet med närstående  
Sjuksköterskor som arbetade med patienter i palliativ fas i hemmet hade även stor nytta av 
närstående och känna till deras behov eftersom de ofta har en betydande roll runt patienten. 
Socialstyrelsen (2012) definierar närstående som en person som den enskilde anser sig ha en 
nära relation till. Studier visar bland annat att information, kommunikation och 
vårdpersonalens attityd är centrala teman för närstående för att stödja den döende samt 
hantera den egna situationen. För närstående var det betydelsefullt att alla i vårdteamet kring 
den sjuke strävade mot samma mål, att patienten i palliativ fas skulle få en god död 
(Andershed, 1998; Borstrand & Berg, 2009). Det var även viktigt att sjuksköterskorna hade 
god kunskap om palliativ vård som de kan förmedla och ge undervisning till den närstående. 
När sjuksköterskor brast i information till närstående visade studier att de ibland kände sig 
överflödiga och hjälplösa när de inte visste hur eller vad de skulle göra i vårdandet 
(Andershed, 1998; Brobäck & Berterö, 2003; Borstrand & Berg, 2009). Viktig kunskap för 
sjuksköterskor var att närstående ville känna sig som en del i vårdteamet av dess sjuka 
anhöriga (Andershed, 1998; Brobäck & Berterö, 2003; Sandman & Woods, 2003, Borstrand 
& Berg, 2009). 

 
1.5 Omvårdnadsteori  
Ternestedt et al (2012) har utarbetat en omvårdnadsmetod de 6 S:n som utgår från en 
amerikanskpsykiatriker Avery Weisman och dennes formuleringar om en människovärdig 
död. Weisman skapade begreppet ”appropriate death” som kom att betyda mycket för vården 
av patienter i palliativ fas. Teorin om de 6 S:n sammanfattas; symtomlindring, 
självbestämmande, sociala relationer, självbild, syntes och strategier att dö. Teorin innebär ett 
personcentrerat arbetssätt som ska leda till att vårdpersonal söker kunskap om patientens 
självbild och livssituation. Patienten och vårdpersonalens kunskaper i vårdmötet kan vävas 
samman och bidra till att öka patientens välbefinnande i den palliativa vården. Syftet med 
teorin i praktiken är att den utifrån en helhetssyn, ska vara ett stöd vid planering, 
dokumentation, genomförande och utvärdering av vården. Teorin innebär ett nytt sätt att 
arbeta där personalen vågar bryta invanda tankemönster från en problembaserad vård till 
personcentrerad och det ska leda till att patientens ställning i vården stärks (Ternestedt et al, 
2012). Denna omvårdnadsmetod kommer att användas för att diskutera litteraturstudiens 
resultat. 
 
1.6 Problemformulering 
Sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård möter ofta patienter i palliativ fas. I litteraturen 
står det beskrivet om att det är av stor betydelse hur mötet mellan patienter och 
sjuksköterskorna utformas för patientens välbefinnande (Ternestedt et al, 2012). Därför är 
vetskapen om sjuksköterskornas upplevelser av stor vikt för att främja mötet med patienter i 
palliativ fas. Om sjuksköterskor utan erfarenhet av palliativ vård får ta del av denna studie och 
den reella kompetensen som finns beskrivet om upplevelser av den palliativa vården, är det 
lättare att senare möta dessa patienter i sin framtida yrkesroll. Kunskap om positiva och 
negativa erfarenheter som sjuksköterskan upplever kan eventuellt bidra till förändring och 
förbättring vården. Studiens resultat om upplevelser ger en inblick och kunskap om vad det 
innebär för sjuksköterskor att vårda patienter i palliativ fas. 
 
2. SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre patienter i palliativ fas 
inom kommunens hemsjukvård.  
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3. METOD  
3.1 Design 
En kvalitativ deskriptiv studie genomfördes för att få en fördjupad förståelse av 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativ fas i hemsjukvården. I kvalitativa 
studier söker forskaren efter kategorier, beskrivningar eller modeller och den deskriptiva 
aspekten syftar till att finna informantens nyanserade upplevelser av fenomenet (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012). Induktiv ansats användes då ingen förförståelse fanns 
om fenomenet (Elo & Kyngäs, 2007). 
 
3.2 Urval 
Urvalsmetoden som användes var ett strategiskt urval av informanter som stämde överens 
med inklusionskriterierna (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterier för deltagande i studien 
var att informanterna skulle ha arbetat som distriktssköterska eller sjuksköterska i kommunens 
hemsjukvård i minst ett år samt erfarenhet av att vårda patienter i palliativ fas i hemmet. Mail 
(bilaga 1) till verksamhetschefer skickades angående förfrågan om att genomföra studien. 
Verksamhetscheferna var verksamma på två arbetsplatser inom den kommunala 
hemsjukvården i en mellanstor svensk kommun. Den ena arbetsplatsen var belägen på 
landsort och den andra i stadskärnan. På arbetsplatserna fanns redan en etablerad kontakt 
genom tidigare arbete. Urvalet genomfördes utifrån inklusionskriterierna med hjälp av 
verksamhetscheferna på de berörda arbetsplatserna. Verksamhetschefen gav förfrågan samt 
informationsbrev (bilaga 2) till tre sjuksköterskor på varje arbetsplats och alla de tillfrågade 
sjuksköterskorna valde att delta i studien. Dessa kontaktades antingen per telefon eller mail av 
intervjuaren för planering av tid och plats för intervjun. Verksamhetscheferna godkände att 
intervjuerna genomfördes under arbetstid.  
 
3.3 Undersökningsgrupp 
Informanterna som deltog i studien var två distriktssjuksköterskor och fyra sjuksköterskor 
som arbetade i hemsjukvården i två kommundelar. Samtliga informanter var kvinnor mellan 
34-65 år och de hade arbetat med patienter i palliativ fas inom kommunen mellan ett och 
tjugotvå år. Ingen av informanterna hade någon vidareutbildning inom palliativ vård förutom 
det som ingår i respektive utbildning samt fortbildning via verksamheten. 
 
3.4 Datainsamling 
Intervjuer som datainsamlingsmetod valdes för att undersöka informanternas personliga 
erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck, 2012). En semistrukturerad intervju utifrån en 
intervjuguide (bilaga 3) genomfördes för att samla in data. Frågorna i intervjuguiden 
formulerades att svara på syftet i studien. Den översiktliga intervjuguiden utarbetades med 
bakgrunds-, intervju- och stödfrågor. Bakgrundsfrågorna bidrog till att få basfakta om 
informanten. Alla frågorna var öppna och intervjuerna började med samma öppningsfråga 
”vad innebär palliativ vård för dig?”, för att få intervjun till ett samtal och ge informanterna 
möjlighet till att tala fritt om  upplevelserna. Frågorna i intervjuguiden var även utformade på 
så sätt att frågorna kom i en logisk följd för ett naturligt flyt i intervjun. Stödfrågorna var till 
hjälp för att ge riklig och detaljerad information om upplevelserna.  
 
Innan alla intervjuerna påbörjades signerades ett samtyckesformulär (bilaga 4) för att 
säkerställa att informanten har förstått innebörden av sin medverkan i studien. Vid det första 
intervjutillfället genomfördes en pilotintervju där båda författarna medverkade. Detta sågs 
som en övning inför de fortsatta intervjuerna. Informanten lämnade efter pilotintervjun 
konstruktiv kritik gentemot intervjuarna och intervjuguiden. Kritiken gjorde att intervjuguiden 
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och intervjutekniken förbättrades och korrigerades inför de fortsatta intervjuerna. 
Pilotintervjun höll god kvalitét och inkluderades i studien.     
 
Efter pilotintervjun gjordes intervjuer med resterande informanter. Den ena författaren gjorde 
tre intervjuer och den andra gjorde två intervjuer. Informanterna hade möjlighet att välja plats 
för intervjun och samtliga intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats. Intervjuerna 
pågick 20-35 minuter och dessa spelades in på ljudfiler med hjälp av mobila 
inspelningsapparater som sedan överfördes som ljudfil till datorerna. Allt insamlat material 
behandlades konfidentiellt.  
 
3.5 Databearbetning och analys  
Vid bearbetning och analys av det insamlade materialet användes kvalitativ innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundman (2004) som metod, ofta använd i omvårdnadsforskning. De 
inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av intervjuaren. Båda författarna lyssnade på 
de inspelade intervjuerna och godkände transkriberingen. Texten motlästes även ett flertal 
gånger för en ökad förståelse av helheten i vad som framkommit i intervjun. Text ur den 
transkriberade intervjun som svarade på syftet plockades ut och benämndes meningsbärande 
enheter. Det vill säga liknande upplevelser, som till exempel positiva upplevelser, färglades i 
samma färg och klipptes ut från pappret och lades ihop för en bättre översyn av upplevelserna. 
Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna i syfte att korta ner texten men bevara 
kärnan i innehållet. De kondenserande meningsenheterna återspeglade det uttalade manifesta 
innehållet av sjuksköterskornas upplevelser och helheten i texten beaktades genom hela 
analysen för att inte förlora viktig information. Därefter kodades de kondenserade 
meningsenheterna, koderna jämfördes och de med liknande innehåll kopplades ihop med 
varandra och bildade underkategorier. Underkategorier med liknande centrala innehåll bildade 
tillsammans en kategori. Temat formulerades utifrån kategorierna där det underförstådda 
latenta innehållet i intervjuerna framkom. Exempel på analysprocessen enligt Graneheim & 
Lundman (2004) visas i följande tabell (tabell 1).  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Ja, det är ju väldigt 
skönt när någon 
som är gammal och 
sjuk får dö och det 
blir precis som vi 
har tänkt oss. 
… det ger mig en 
positiv känsla att 
man kan hjälpa 
dem få ett värdigt 
slut. 

Väldigt skönt, 
precis som vi 
tänkt oss, positiv 
känsla, får ett 
värdigt slut.  

Upplevelser 
om 
patienter i 
palliativ fas 

Tillfredställelse Sjuksköterskans 
vilja att göra 
gott 

Jag borde sitta där, 
men jag har många 
andra också. 
… för att ge den 
bästa vården ska 
man ju känna 
patienten. 

Borde sitta där 
men andra 
också, för bästa 
vård bra att 
känna patienten. 

Upplevelser 
av svåra 
situationer i 
den 
palliativa 
vården 

Känsla av 
otillräcklighet 

Komplex 
arbetssituation 



   

6 

Informerar man 
från början då 
förstår de 
(närstående) oftast, 
men är man dålig 
på att informera har 
de oftast mer frågor 
och oro. 
De kan ju vara en 
väldigt stor del i 
arbetet. De kan ju 
hjälpa till och vara 
ett stöd. 

Information 
annars mer oro, 
stor del i arbete, 
kan hjälpa till, 
vara stöd. 

Upplevelser 
av 
närståendes 
behov och 
känslor 

Tillgodose stöd 
till närstående  

Behov av stöd 

 
3.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2003) beskriver de grundläggande etiska riktlinjer för humanforskning i 
Helsingforsdeklarationen. Deklarationen betonar vikten av deltagarnas integritet och att 
deltagarnas intresse går före samhällets och forskningens. Forskning på människor i yrkesroll 
ska alltid godkännas av verksamhetschefen och i informationen ska det tydligt framgå att 
informanten när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 
2003). Omvårdnadsforskningen följer olika etiska principer. Dessa är principen om autonomi, 
som innebär respekt för respondenters integritet och självbestämmande. Principen om att göra 
gott, sträva efter att göra väl och ny kunskap ska utvecklas och bli bättre. Principen om att inte 
skada, forskning får aldrig skada och utgångspunkten ska vara respekt för informanterna. 
Principen om rättvisa, alla människor ska behandlas lika (Olsson & Sörensen, 2007). 
 
För att uppfylla ovanstående krav fick verksamhetscheferna och informanterna ett 
informationsbrev där syftet för studien tydligt framgick. Verksamhetschefen godkände 
muntligt medverkande och informanterna fick även skriva under ett formulär om informerat 
samtycke. Information till deltagarna om frivillighet och om rätten att avbryta medverkan i 
studien gavs både skriftligt och muntligt innan intervjun påbörjades. Materialet behandlades 
genom hela arbetsprocessen strikt konfidentiellt.    
 
4. RESULTAT 
Efter bearbetning och analys av materialet från samtliga intervjuer framkom ett övergripande 
tema som namngavs att kunna ge den bästa palliativa vården. Temat innehöll tre olika 
kategorier som benämndes sjuksköterskans vilja att göra gott, komplex arbetssituation samt 
behov av stöd. Ur dessa uppstod sedan sju underkategorier (tabell 2). I resultatet presenterades 
kategorier samt underkategorier och dessa kompletterades med citat från intervjuerna.  
 
Det latenta temat i sjuksköterskornas samlade upplevelser var att kunna ge den bästa palliativa 
vården. Sjuksköterskorna ville alltid göra det bästa för patienten och de prioriterade alltid 
dessa högst. När inte alla delar av vården runt patienten i palliativ fas fungerade optimalt, 
utryckte sjuksköterskorna en känsla av otillräcklighet och misslyckande. De hade en strävan 
att vilja utföra den bästa vården för att patienten i palliativ fas ska få ett gott slut och där 
stödet fungerade så närstående alltid kände sig nöjda.  
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 Tabell 2. Tema, kategorier och underkategorier. 
Tema Kategori Underkategori 
 
 
Att kunna ge 
den bästa 
palliativa vården 
 

 

Viljan att göra gott Känsla av tillfredställelse   
Sjuksköterskerollen 

Komplex arbetssituation Känsla av otillräcklighet 
Etiska dilemman 

Behov av stöd Stöd av teamet 
Stöd till närstående 
Stöd från organisationen 

 
4.1 Viljan att göra gott 
4.1.1 Känsla av tillfredställelse  
Sjuksköterskorna upplevde att palliativ vård oftast fungerade väl och att de flesta patienterna i 
palliativ fas som valde att dö hemma var nöjda med det beslutet. Att få arbeta med dessa 
patienter upplevdes som en tillfredställande och viktig arbetsuppgift. Sjuksköterskorna 
uttryckte att det var positivt när en gammal människa som levt sitt liv till slut får dö och att 
vara med att göra det bästa av den situationen kändes fint. En sjuksköterska menade att det 
fanns en förutfattad mening om att döden enbart var ledsamt men hon ansåg att den även 
kunde vara glädjande och ibland innehålla stunder av tillfredställelse, både för patienten och 
för de som vårdar patienten. Sjuksköterskorna hade mött många patienter i palliativ fas som 
var trygga med döden. De upplevde att arbetet med patienter i palliativ fas ibland kunde vara 
svårt och utmanande men det gav också mycket positiva upplevelser tillbaka.  
 
”Jag som sköterska får en positiv känsla att kunna hjälpa dem att få ett värdigt slut. Det är 
tillfredställande att få se att de blir lugna och nöjda.”(Informant 1) 
 
Sjuksköterskorna strävade alltid efter att minimera alla symtom som var besvärliga för 
patienter i den palliativa fasen att hjälpa till en god död. De upplevde det positivt och tryggt 
med de generella medicinordinationerna och dessa bidrog till att sjuksköterskan snabbt kunde 
påbörja eller öka symtomlindring utan ytterligare kontakt med läkare. Känslan att kunna 
symtomlindra, hjälpa till att i möjligaste mån uppnå ångest och smärtfrihet, upplevades som 
mycket tillfredställande. 
 
”Det är klart att palliativa patienter ibland har ångest men det kan vi hjälpa dem 
med.”(Informant 2) 
 
4.1.2 Sjuksköterskerollen 
En viktig uppgift i sjuksköterskerollen och som omvårdnadsansvarig var att leda arbetet med 
patienter i palliativ fas. Sjuksköterskorna som intervjuades berättade att de prioriterade 
patienter i palliativ fas högst. Det var alltid deras behov som blev tillgodosedda först när det 
fanns andra arbetsuppgifter att göra samtidigt. Det ansågs viktigt att vara tillgänglig för 
patienten och erbjuda en regelbunden kontakt via telefon och besök för att skapa trygghet.  
 
”Många har sagt att det är en trygghet att de har mig och att det är lätt att komma i kontakt 
med en sköterska och då en speciell sköterska. Det har sagt flera gånger att det är tryggt att 
ha mig och de känner mig. Det är roligt för mig som sköterska att få den 
responsen.”(Informant 5) 
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För att hjälpa patienten till en god död underlättade det om den som vårdade hade vissa 
personliga egenskaper, exempel på dessa var; empatisk, lugn, professionell och trygg. Andra 
menade att det inte fanns några speciella egenskaper som är bättre än andra, den viktigaste 
egenskapen var att tycka om sitt arbete, vara empatiskt och tycka om människor. Det ansågs 
även viktigt att kunna känna av olika personer och situationer eftersom alla människor är 
unika individer och har olika tankar och viljor inför döden. Att våga tala om döden med 
patienter beskrevs av sjuksköterskorna som positivt då de upplevde att patienter som 
accepterade döden var mer lugna och trygga än de patienter som förnekade och inte ville tala 
om den. En sjuksköterska ansåg att det viktigt att tala i konkreta termer och inte gå runt 
ämnet. En annan sjuksköterska menade tvärtom att hon inte använde ordet döden i samtalen 
utan lät patienten själv bestämma uttrycken. En gemensam uppfattning var att inte blanda in 
sina egna känslor och åsikter i existentiella samtal då detta kunde påverka patientens 
föreställning av döden och därmed orsaka onödig oro och ångest. 
 
Sjuksköterskorna upplevde att det var en förutsättning att vara medveten om de själsliga och 
existentiella behoven som kunde finnas hos patienter i den palliativa fasen för att hjälpa till en 
god död. En sjuksköterska menade att den kunskapen inte går att läsa sig till i någon bok utan 
kräver stor erfarenhet av palliativ vård. Det var viktigt att anpassa sig till patienten och 
tillgodose de olika behov som kunde uppstå i livets slut. En sjuksköterska berättade att alla 
arbetade olika inom arbetsgruppen och en annan menade vidare att sjuksköterskor kunde ha 
olika förhållningssätt till vården.   
 
Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna ansåg att det var den reella kunskapen och 
erfarenheten som var grunden till att ge kunna rätt vård och stöd till patienten. En 
sjuksköterska berättade om en situation där hon som ny och oerfaren sjuksköterska upplevde 
osäkerhet inför en arbetsuppgift som bidrog till otrygghet i sjuksköterollen. En annan 
sjuksköterska menade att det kunde vara en fördel att ha några års arbetslivserfarenhet innan 
de började arbeta med patienter i palliativ fas. 
 
”Det är jobbigt, det är skitjobbigt i början. Jag kan bara tala för mig själv men jag tycker ju 
mer erfarenhet man har och om man varit med om liknande situationer vet man hur man kan 
reagera och agera. Det gäller att känna av situationen mycket.”(Informant 5) 
 
Sjuksköterskorna beskrev att det var deras ansvar att alltid se till patientens egen vilja och 
behov kom i första hand. Många av sjuksköterskorna hade även erfarenhet av vård i 
sjukhusmiljö och de upplevde den palliativa vården i hemmet som lugnare och där fanns 
större möjligheter att som sjuksköterska tillgodose patientens behov i en högre grad. I 
intervjuerna beskrevs det att den allmänna tron att det var ensamt att dö i hemmet, tvärtom 
menade sjuksköterskorna, som upplevde att de kunde bidra till mer stöd och trygghet i 
hemmet än på sjukhus.  
 
En sjuksköterska beskriver följande upplevelse: 
”Man anstränger sig ganska mycket och jobbar för det här, det kan vara under väldigt lång 
tid, flera månader som man intensivt har fått behandla och då känner man sig väldigt nöjd 
med sig själv när det har blivit ett gott slut.”(Informant 3) 
 
4.2 Komplex arbetssituation 
4.2.1 Känsla av otillräcklighet  
Sjuksköterskorna upplevde att arbetet med patienter i palliativ fas innehöll många svåra 
moment som kunde leda till en känsla av otillräcklighet. Det kunde vara problematiskt att 
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räcka till ibland och ett sådant exempel var när sjuksköterskan under kvällar och helger fick ta 
hand om ett stort antal patienter som inte var kända för sjuksköterskan sedan tidigare. I en 
sådan situation upplevde sjuksköterskan stress och otillräcklighet att inte ha full kunskap om 
patienten och kände inte säkerhet i att kunna tillgodose alla patientens behov. Vidare utryckte 
några att det ibland vid oväntade händelser i arbetet kunde bli svårt att hinna med alla 
patienter. En sjuksköterska ansåg att hon borde sitta mer vid patienterna i palliativ fas men 
upplevde otillräcklighet när andra arbetsuppgifter skulle göras och uttryckte följande: 
 
”Ja smärta och ångest, det kan hända att man får ge en spruta då istället för att sitta 
där.”(Informant 4) 
 
Symtomlindring sågs som en viktig del i vården med patienter i palliativ fas. En sjuksköterska 
uttryckte en känsla av otillräcklighet när det var svårt att få patienter helt symtomlindrad men 
i de flesta fall fungerade det bra. Sjuksköterskorna kunde även känna sig ensamma och 
otillräckliga i arbetet när det inte fanns tillgång till läkare. 
 
4.2.2 Etiska dilemman  
Sjuksköterskorna upplevde att arbetet med patienter i palliativ fas innebar många etiska 
dilemman. De upplevde ibland svårigheter att bedöma vad som var den bästa palliativa vården 
för patienten olika situationer. Sjuksköterskorna ville att de handlingar som de utförde 
åstadkom mest nytta och minst obehag för patienten. En sjuksköterska nämnde alltför 
frekvent vändning av patienter som ett sådant exempel som kunde leda till en osäkerhet över 
vad som gagnade patienten mest.   
 
Sjuksköterskorna upplevde ett etiskt dilemma då de i vissa fall var tvungna att vidta åtgärder 
som gick mot patientens egna önskemål om vården i hemmet. En sjuksköterska berättade om 
ett läge där det krävdes ändringar i hemmet som inte patienten önskade, detta för att kunna 
fortsätta vården där. 
 
”Det blev en problematik, för att personalen skulle klara av att sköta honom behövde han ju 
en vårdsäng för att han skulle få rätt hjälp, vi var tvungna att lösa det. Det är ju ändå hans 
hem men samtidigt var det hans val att vara hemma och då var vi tvungna att lösa det på det 
viset.”(Informant 6) 
 
De upplevde det svårt att vårda patienter som gick emot vad sjuksköterskornas föreställningar 
om hur en god död skulle vara. Det var även problematiskt när patienter, som sjuksköterskan 
ansåg behövde hjälp, nekade denna. Detta kunde innebära att sjuksköterskan i speciella 
situationer blev tvungen att gå över patientens egen vilja för att säkerställa god vård och detta 
upplevdes som mycket arbetsamt och etiskt svårt.  
 
”Jag tror att vi är så inpräntade att de inte ska lämnas ensamma och det ska vara vak, och då 
när någon säger nej, då blir det liksom fel så tror jag att det är... och sen tror jag man målar 
upp en bild… tänk att ligga där ensam, kanske får panik och tänk om man skulle ångra sig 
sen.”(Informant 4) 
 
4.3 Behov av stöd  
4.3.1 Stöd av teamet  
Sjuksköterskorna förklarade att det multiprofessionella teamet som tillsammans stöttade 
patienten i livets slut bland annat bestod av omvårdnadspersonal, läkare och arbetsterapeut. 
Sjuksköterskan upplevde att en stor del i hennes arbete var att sammanhålla och vägleda 
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teamet i omvårdnadsarbetet hos patienten i palliativ fas. Arbetet i teamet upplevdes positivt 
när allt fungerade tillfredställande, alla strävade mot samma mål och stöttade varandra att nå 
detta. Det var viktigt att alla i teamet var införstådda med i vilket skede patienten i palliativ 
fas befann sig i och då vilken vård som skulle bedrivas. Sjuksköterskorna upplevde det 
värdefullt att känna sig delaktig i teamet och upplevde sin roll där som en spindel i nätet. 
 
”När man har ett sådant här inskrivningssamtal i den palliativa vården då känner man att nu, 
nu måste vi ge allt för att det här ska bli bra, och då har vi ju liksom ett teamarbete och då 
ger vi allt. Det blir liksom en morot.”(Informant 4) 
 
Läkaren i teamet hade som uppgift att göra ett hembesök i samband med att patienten gick in i 
palliativ fas. Detta moment fungerade olika bra i de två kommundelarna och det förklarades 
bero på läkarresurser. Sjuksköterskorna i den ena kommundelen upplevdes det att bristen på 
läkare gjorde att de ofta stod med stora beslut själva och det var svårt att få med läkare på 
hembesök. I den andra kommundelen hade de god tillgång till läkare och det upplevdes som 
tryggt och välfungerande. 
 
”Det vi kan missa är teamsamverkan mellan läkare och sjuksköterska. Det är dels eftersom 
läkarsituation är under all kritik, så många beslut får man stå med själv. Läkare kommer och 
går och de vet inte hur man informerar om palliativ vård. Då är det bättre att jag gör det 
själv nästan. De har ingen koll på hemsjukvården utan är mest bara medicinsk inriktade.” 
(Informant 5) 
 
Några av sjuksköterskorna menade att omvårdnadspersonal ibland hade bristande kunskaper 
och utbildning när det gällde palliativ vård och detta kunde medföra en svaghet i teamet. En 
annan sjuksköterska ansåg istället att omvårdnadspersonal hade goda kunskaper i omvårdnad 
och bidrog med stor hjälp i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna i intervjuerna upplevde att 
de hade en viktig uppgift i teamet att vägleda och undervisa i omvårdnad för att det var 
hennes ansvar att säkerställa god omvårdnad för patienten. Sjuksköterskorna upplevde det 
som en nödvändighet att både ge och få stöttning av teamet runt patienten för att kunna 
bedriva den palliativa vården. 
 
4.3.2 Stöd till närstående 
Sjuksköterskorna upplevde att arbetet innehöll mycket kontakt och stöd till närstående under 
den palliativa fasen med patienten i hemmet och att den många gånger var positiv och 
fungerade väl. Några sjuksköterskor menade att det oftast var närstående som mådde sämst 
och därför var stödet till dessa viktiga i arbetet med patienter i palliativ fas. En sjuksköterska 
ansåg att det var viktigt, trots närståendes svåra situation, att ändå behålla största fokus på 
patientens behov. Sjuksköterskorna menade att närstående kunde vara till god hjälp för 
sjuksköterskorna och bidrog till värdefull information om den sjuke. Det var viktigt att vara 
medveten om att närstående kunde befinna sig i kris och klara av att bemöta detta. 
Sjuksköterskorna berättade om att mötet med närstående till en början kunde vara kaotiskt 
men att det till slut genom sjuksköterskornas stöd blev en positiv upplevelse. 
 
”När patienten har gått bort och anhöriga kommer och säger hur fantastiskt bra de tyckte de 
var, och att de aldrig hade trott att det kunde vara så här bra i hemmet med sådan stöttning, 
och att vi alltid fanns där. Det har man ju ofta hört.”(Informant 3) 
 
Sjuksköterskorna betonade vikten av en god och tydlig information till närstående vilket de 
menade var grunden för en väl fungerande relation och kommunikation. De upplevde att 
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bristande information kunde leda till mer oro och frågor gällande den sjuke. Några 
sjuksköterskor tog upp närståendes vilja att ge anhöriga ett näringsdropp som ett vanligt 
exempel på en sådan situation och en sjuksköterska förklarar det som följande. 
 
”Det kommer ju ofta på tal, hon måste ju vara så törstig. Det ju något man liksom, de är ju 
ingen konstig fråga egentligen, det är så man tänker.”(Informant 6) 
 
Att vara noga med att främja en god kommunikation ansåg sjuksköterskorna var betydande 
och bidrog till att närstående blev delaktiga i vården av den sjuke. En sjuksköterska beskrev 
en känsla av misslyckande när hon inte lyckades nå fram med värdefull information till 
närstående. Sjuksköterskorna menade att närstående ibland ställde orimliga krav och det blev 
arbetsamt och svåra diskussioner kunde uppstå när inte närstående hade samma bild av hur 
patienten i palliativ fas skulle vårdas. Sjuksköterskorna upplevde stor tillfredställelse när 
informationen togs emot av närstående och de accepterade situationen som den sjuke befann 
sig i. Sjuksköterskorna upplevde att närstående uppskattade stödet de fick och att det kändes 
tillfredställande för sjuksköterskorna när de fick det bekräftat. 
 
4.3.3 Stöd från organisationen 
Sjuksköterskor upplevde att organisationen kring patienten i palliativ fas var väl fungerande. 
Det ansåg att de hade tillräckligt stöd så som resurser med arbetstid, möjlighet till fortbildning 
och tydliga palliativa riktlinjer. Sjuksköterskorna menade att verksamheten tog palliativ vård 
på största allvar och frågan om till exempel vak blev aldrig en resursfråga utan tilläts 
frikostigt när sjuksköterskorna ordinerade detta. Sjuksköterskorna tog under intervjun upp de 
palliativa samordnarna, som organisationen satsade på, dessa upplevdes som en stor resurs 
och bollplank i svåra frågeställningar.  
 
Arbetet med patienter i palliativ fas upplevdes ibland psykiskt påfrestande och några av 
sjuksköterskorna efterlyste mer konkret handledning från organisationen som extra stöd vid 
svåra situationer. Andra sjuksköterskor upplevde trots avsaknad av handledning att de hade 
tillräckligt kollegialt stöd av chefer och sjuksköterskekollegor inom organisationen för att 
klara att vårda patienter i palliativ fas. 
 
Sjuksköterskorna som arbetade på landsorten berättade om att det stora distriktet kunde 
orsaka långa körsträckor som ibland tog tid från vården av patienter i palliativ fas. Avstånden 
kunde upplevas som stressande för sjuksköterskorna när patienter fick vänta på vård. Detta 
var dock något som sjuksköterskorna inte vilja förändra utan detta var den verklighet och 
utmaningen i arbetet med patienter på landet. En sjuksköterska beskrev följande frustration 
över organisationen när målen inom palliativ vård inte alltid följs: 
 
”Man ska få så få människor som möjligt hos sig under dygnet och då har det varit en patient 
som det sprang alldeles för många människor hos. De kunde vara så mycket som tio olika 
personer per dag. Målet är ju att minimera antalet. Det kan jag inte påverka utan det är ju 
chefen för omvårdnadspersonalens sak.”(Informant 6) 
 
4.4 Syntes 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde det tillfredställande att arbeta med 
patienter i palliativ fas men det innehöll även många svårigheter. Arbetet var utmanande men 
gav framförallt mycket positiva upplevelser i gengäld. Erfarenhet och reell kunskap ansågs 
viktigt och låg till grund för en god palliativ vård. För att ge den bästa palliativa vården var 
sjuksköterskorna ledande i omvårdnaden och prioriterade alltid patienter i palliativ fas högst. 
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Sjuksköterskorna beskrev arbetet komplext, med många etiska dilemman och svåra 
situationer, där en känsla av otillräcklighet kunde uppstå. Kontakten med närstående var en 
stor och viktig del i arbetet och resultatet betonar betydelsen av att ge information till 
närstående. Sjuksköterskorna beskrev en välfungerande organisation och menade att 
delaktighet i teamet var nödvändigt för en god och välfungerande palliativ vård. 
 
5. DISKUSSION 
5.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 
palliativ fas inom kommunens hemsjukvård. En kvalitativ studie med innehållsanalys valdes 
som metod eftersom den är lämplig vid omvårdnadsforskning samt då författarna ville 
undersöka upplevelser av ett känsligt ämne. Induktivt förhållningsätt användes då författarna 
hade en liten förförståelse om ämnet som studerades (Elo & Kyngäs, 2007). Ingen tidigare 
kunskap fanns inom det studerade området och därför kom inte resultat att påverkas och 
vinklas av egna tidigare kunskaper och erfarenheter. För att få fram sjuksköterskans 
upplevelser kunde även en litteraturstudie gjorts men detta uteslöts då materialet inte skulle 
basera på redan gjord forskning i ämnet. Semistrukturerade intervjuer användes i studien för 
att få information som svarade på syftet och enligt Polit & Beck (2012) används metoden då 
frågorna är formulerade men svaren inte går att förutsäga. Känslor och upplevelser 
framkommer tydligare i intervjuer än vid till exempel enkätundersökningar och därför valdes 
inte denna metod (Bell, 2005).  
 
Intervjuplatser valdes där en redan etablerad kontakt med verksamhetscheferna i 
kommundelarna fanns. Detta sågs som en fördel då det hjälpte till att snabbt få ett 
godkännande om deltagande i studien men kunde vara en nackdel om de svarade ja utan att ha 
sjuksköterskor med goda kunskaper inom ämnet. Två olika kommundelar var en fördel då det 
gav upplevelsers från olika verksamheter. Ett strategiskt urval av informanter tillämpades då 
denna urvalsmetod gjorde det möjligt att inkludera de informanter som hade den erfarenhet 
och kunskap att kunna svara på studiens syfte. Andra urvalsmetoder gav inte samma 
möjlighet att säkerställa att informanter med kunskap och erfarenhet att svara på studiens 
syfte blev utvalda. Enligt Polit och Beck (2012) finns det ingen bestämd uppfattning om hur 
många som ska ingå i en studie men fler deltagare ger större trovärdighet, sex informanter 
ansågs i denna studie som genomförbart inom denna tidsram.  
 
I studien inkluderades både distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor då deras 
arbetsuppgifter inte skiljer sig åt gällande patienter i palliativ fas. Det var deras upplevelser 
som ansågs intressant oavsett profession, men för att få ett resultat som var mer riktat till 
distriktssjuksköterskor och deras arbete, hade det varit önskvärt att endast haft dessa som 
informanter.  
 
Frågorna i intervjuguiden arbetades fram att svara på syftet med bakgrund, intervjufrågor och 
stödfrågor. Öppna frågor och stödfrågor var positivt att använda då författarna var 
intresserade av riklig och detaljerad information. Intervjuers omfattning ska enligt Elo & 
Kyngäs (2007) vara så att författarna kan bibehålla sammanhanget av intervjun under hela 
analysprocessen utifrån detta begränsades intervjufrågor och intervjutiden.  
 
För att öka trovärdigheten i studien reflekterade författarna över sin tidigare kunskap i ämnet 
och sina erfarenheter som sjuksköterskor så att inte förförståelsen skulle påverka 
intervjufrågorna eller/och styra intervjuerna och i sin tur studiens resultat (Polit & Beck, 
2012). Frågorna visades inte för informanterna innan intervjun då deltagarna inte skulle 



   

13 

diskutera frågorna sinsemellan. Detta kan ha resulterat i att viktiga upplevelser inte framkom 
då informanterna inte fick möjlighet att förbereda svaren dock kan mer spontana och ärliga 
svar framkommit.   
 
Eftersom intervjuerna gjordes var och en för sig valde författarna att först genomföra en 
pilotintervju, detta för att säkerställa god intervjuteknik samt försäkra resterande intervjuer 
genomfördes på liknande sätt. Pilotintervjuer bidrar till att öka trovärdigheten av studier och 
säkerställer god intervjuteknik, samt är en prövning av relevansen av frågorna, det vill säga 
hur väl svaren på frågorna besvarar syftet i studien (Bell, 2005). Efter genomförd pilotintervju 
korrigerades vissa frågor och säkerställde samstämdhet inför resterande intervjuer. Hade 
istället författarna valt att tillsammans delta under samtliga intervjuer hade eventuellt 
intervjuerna hållit bättre kvalite och innehållit andra diskussioner. Risken fanns att 
informanterna skulle känna sig obekväma och uppleva ett maktförhållande med två 
intervjuare och därför valdes denna metod (Bell, 2005).  
 
Ljudupptagningar ibland kan hämma informantens svar, men detta ansågs ändå nödvändigt då 
ljudupptagningar användes vid transkriberingen till en otolkad utsaga (Bell, 2005). Samtliga 
informanter valde att genomföra intervjun på den egna arbetsplatsen och enligt Curtin och 
Fossey (2007) och Jacobsen (2003) är det lättare att få uttömmande svar om intervjun sker på 
en för informanten trygg och bekant omgivning. Informanterna blev störda vid ett par 
tillfällen av telefonsamtal under intervjuerna vilket gjorde att de kom av sig vilket kan ha 
påverkat engagemanget och koncentrationen hos deltagarna i intervjuerna. Det ansågs viktigt 
att informanterna fick välja intervjuplats själva och de störningar som kunde uppstå fick då 
accepteras trots att detta kan påverkat resultat genom den ökade stressen som de eventuellt 
kunde uppleva.     
 
Eftersom intervjuerna genomfördes enskilt ansågs det extra viktigt att de transkriberade 
texterna motlästes ett flertal gånger av båda författarna för att få en förståelse av helheten 
samt insyn i vad som framkommit i alla intervjuer. Det var av stor vikt att båda kände sig väl 
inarbetade och inlästa i alla intervjuer innan analysen kunde genomföras för ett trovärdigt 
resultat (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Syftet med innehållsanalysen var att få en översikt över uttalanden och upplevelser för att 
finna samband i skillnader och likheter samt sammanställa dessa genom en bearbetning till ett 
resultat och därför användes Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Hela 
analysprocessen genomfördes gemensamt, detta ansågs nödvändigt då författarna var ovana 
vid att analysera och ville säkerställa en god analysprocess. Elo och Kyngäs (2007) menar att 
genom att tydligt beskriva analysprocessen och subjektivt reflektera över val av kategorier 
och teman ökas trovärdigheten av resultatet och det genom att visa arbetsgången i exempel på 
analysen, kategorier och teman i tabeller. 
 
Genom hela studiens arbetsgång behandlades materialet konfidentiellt och de etiska 
grundläggande riktlinjerna. Deltagarnas integritet beaktades, godkännande av 
verksamhetschefen och tydlighet i att medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta 
utan att behöva ange orsak beaktades arbetet igenom. Informanterna fick muntlig och skriftlig 
information samt konkret beskrivning av studiens syfte och upplägg (Jacobsen, 2003). Detta 
gjorde att informanterna var väl medvetna om vad deras medverkan innebar och detta bidrog 
till att inga bortfall förekom.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 
palliativ fas inom kommunens hemsjukvård och ur resultatet framkom följande huvudfynd 
som diskuteras nedan. Sjuksköterskorna i studien framhävde betydelsen av att få hjälpa och 
känna sig nöjd med sin insats i patientens i palliativ fas sista del i livet. Detta styrktes även av 
sjuksköterskor i en annan studie där det beskrevs att få vårda patienter i palliativ fas gav en 
tillfredställande känsla (Karlsson & Sandén, 2007). Sjuksköterskorna i studien hade en positiv 
inställning och stort engagemang i arbetet. Deras yrkesstolthet och vilja att göra gott syntes 
tydligt i intervjuerna och det framkom även att sjuksköterskorna var trygga och hade en 
finkänslighet i vårdandet av patienter i palliativ fas. Det är intressant att arbetet med patienter 
som står inför döden kan upplevas så samstämt positivt av sjuksköterskorna.  
 
En annan viktig aspekt som sjuksköterskorna framhöll var att det var den reella kunskapen 
och erfarenheten som var grunden till att ge rätt vård och stöd till patienten. Studien av 
Karlsson och Sandén (2007) visade att sjuksköterskor som upplevde trygghet i sin yrkesroll 
bidrog till en lugn och god miljö för patienten. Föreliggande resultat belyste att osäkerhet av 
sjuksköterskerollen ledde till oro hos patienten i palliativ fas. Med tanke på denna kunskap 
och det ansvar och ensamarbete som hemsjukvården kräver bör sjuksköterskor som arbetar 
där besitta en erfarenhet och en trygghet i sin sjuksköterskeroll. Sjuksköterskorna i studien 
ansåg att några års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska var en fördel. 
 
Sjuksköterskorna önskade en fungerande organisation och beskrev olika tankar om denna. Det 
var intressant att sjuksköterskorna i studien ansåg att de hade tillräcklig utbildning via 
verksamheten trots att ingen av informanterna hade gått någon vidareutbildning inom palliativ 
vård utan endast erbjudits utbildningsdagar inom området. Detta kan bero på organisationens 
låga krav på sjuksköterskornas utbildningsnivå eller att sjuksköterskorna anser att de redan 
har den kunskapen som krävs för att kunna bedriva god palliativ vård. Fredrichsen (2012) 
skriver att en förutsättning för att kunna utföra en god palliativ vård är att det ges möjlighet 
till fortbildning i arbetet. Hon menar vidare att sjuksköterskor även ska erbjudas handledning 
men sjuksköterskorna i studien erbjöds ingen handledning (a.a). I en av kommundelarna ska 
det dock införas vilket sjuksköterskorna välkomnar då de efterfrågat detta. Med tanke på att 
de ofta möter patienter i palliativ fas kan det vara viktigt att sjuksköterskorna i kommunens 
hemsjukvård får kontinuerlig och professionell handledning där de kan ventilera svåra möten. 
Resultatet tyder på att sjuksköterskorna i nuläget använder varandra som stöttepelare och 
handleder varandra i svåra situationer. Detta fungerar på många sätt bra men för att avlasta 
varandra är det önskvärt med professionell handledning istället.  
 
Patientens egen önskan, ansåg sjuksköterskorna, skulle vara i fokus för att värna om 
patientens självbestämmande och integritet. Ternestedts et al (2012) teori om de 6 S:n, 
beskriver vikten av att arbeta personcentrerat och se till patientens självbestämmande i 
vården. Studien visade på att sjuksköterskorna hade en välvilja och en ständig strävan efter att 
tillgodose patientens behov samt få dessa delaktiga i alla beslut i vården. Enligt Dehlin och 
Rundgren (2007) och Socialstyrelsen (2012) riktlinjer ska hänsyn tas till äldres autonomi och 
ingen utredning, behandling eller omvårdnadsåtgärd får göras utan ett samtycke från denne. 
Även om sjuksköterskorna hade kunskap om detta visade resultatet att de upplevde 
svårigheter när patienter gick emot sjuksköterskans föreställning om hur en god död skulle 
vara. Även Dehlin & Rundgren (2007) beskriver att denna föreställning ibland kan komma i 
konflikt med sjuksköterskans önskan att skydda den äldre då denne inte vill ta emot vård. En 
hypotes är att sjuksköterskor som har en alltför utpräglad bild av hur en god död ska vara, kan 
påverka stödet negativt då patienten egen vilja kanske inte kommer i fokus.     
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En sjuksköterska uttryckte att teamsamverkan mellan läkare och sjuksköterska var under all 
kritik och ansåg att hon fick stå med många och svåra beslut helt själv. De nya riktlinjerna 
från Socialstyrelsen (2012) visar att palliativ vård skall utgå från fyra hörnstenar där en 
hörnsten visar på att det multiprofessionella samarbetet, där läkare ingår, är viktigt kring 
patienter i palliativ fas (a.a). Det är angeläget att det även finns en tydlighet i teamarbetet 
(Fredrichsen, 2012). Detta framkom även i studien att då sjuksköterskorna ansåg stödet och 
arbete i teamet som välfungerande och tillfredsställande. Resultatet visade dock att samarbetet 
mellan sjuksköterska och läkare skiljde sig åt i olika kommundelar och det anses något att 
arbeta vidare med. När alla i teamet är delaktiga och stöttar varandra känner sjuksköterskan 
sig trygg med arbetsuppgiften och kan då ge den bästa vården till patienter i palliativ fas.  
 
Sjuksköterskorna i studien berättade om sina upplevelser av arbetet med närstående och under 
intervjuerna diskuterades deras behov av stöd och hur det skulle tillgodoses på bästa sätt. Det 
är förvånande att en så stor del av sjuksköterskornas arbete består i att stötta de närstående. 
Tidigare forskning visade att närstående hade en central roll i vården runt patienterna i 
palliativ fas samt att det var viktigt att sjuksköterskorna gav information och arbetade fram en 
god kommunikation med närstående (Andershed, 1998; Borstrand & Berg, 2009). 
Socialstyrelsens (2012) riktlinjer om god palliativ vård betonar vikten av stöd till närstående 
både under sjukdomen och efter dödsfallet av anhörig. Sjuksköterskorna i studien beskrev att 
de upplevde svåra situationer med närstående och deras krav ansågs stora samt svåra att 
bemöta. Sjuksköterskorna behöver mer kunskap om hur de ska stötta och överföra 
information till närstående samt hur de kan bemöta svåra diskussioner för att inte känna att de 
hamnar i ett utsatt och trängt läge. 
 
En förutsättning i vårdandet var en medvetenhet om tillexempel själsliga och existentiella 
behov menade sjuksköterskorna i studien och detta beskrivs även av både Sandman och 
Woods (2003) och Fredrichsen (2012). En del i detta var att våga tala om döden med patienter 
i palliativ fas och detta ansågs viktigt men det framkom i studien att sjuksköterskorna 
samtalade om detta på olika vis, vissa talade i konkreta termer och andra ville inte gärna 
använda ordet döden i samtalen. Dessa skillnader kan grunda sig i att sjuksköterskor har olika 
förhållningssätt och erfarenheter vilket speglar hur de väljer att samtala med patienterna. För 
svävande termer kan leda till missförstånd medan burdusa termer kan skrämma, men 
medvetenhet kring detta kan göra att sjuksköterskorna genom erfarenhet kan läsa av patienten 
och anpassa samtalet därefter. 
 
Det var svårt att få sjuksköterskorna att tala om svåra och negativa upplevelser av att vårda 
patienter i palliativ fas. De ville berätta om palliativ vård i stort och belyste främst positiva 
upplevelser och hade svårt beskriva känslor av otillräcklighet. Detta kan ha påverkat resultatet 
i studien då det är få otillräcklighetskänslor som uppkommit. Med tanke på att studien tar upp 
ett känsligt ämne är det troligt att fler negativa känslor finns att inhämta. Det är viktigt att 
kunna tala om komplexa arbetsuppgifter och negativa upplevelser i den palliativa vården för 
att identifiera eventuella problemområden och i sin tur kunna förbättra dessa.  
 
Sjuksköterskorna i studien upplevde att de hade tillräckliga resurser och att deras situation var 
hanterbar för att bedriva en god palliativ vård. Det var kvällar och helger som arbetet ibland 
kunde upplevas som stressigt och arbetsbördan stor. Det fanns dock en uppåtgående trend 
gällande den ökande vårdtyngden i palliativ vård som kommunens hemsjukvård kommer att 
utsättas för (Beck-Friis & Jakobsson, 2012; Dehlin & Rundgren, 2007; Åhsberg & Fahlström, 
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2012). För att förbereda vården inför den kommande utmaningen krävs det att hemsjukvården 
utvecklas och förbereder sig så inte kvalitén på vården påverkas negativt.  
 
6. KONKLUSION 
I studien framkom det att sjuksköterskorna upplevde arbetet som mycket tillfredsställande, 
trots att den palliativa vården innehåller svåra situationer. En slutsats av studien var att 
sjuksköterskor som erhöll erfarenhet och kunskap kunde känna en trygghet i 
sjuksköterskerollen som var nödvändig för att bedriva en god palliativ vård. Sjuksköterskorna 
hade ibland svårt att våga tala om situationer och händelser som hade påverkat den palliativa 
vården negativt. Om detta görs kan det leda till att problemområden synliggörs och på så sätt 
skapa en medvetenhet för de eventuella brister som förekommer. I resultatet framkom att 
sjuksköterskorna önskade kontinuerlig och professionell handledning och det var nödvändigt 
och värdefullt för att stödja sjuksköterskan i arbetet och de svåra situationer som kunde 
uppstå. I denna komplexa arbetssituation ville ett välfungerande teamarbete runt patienten 
belysas som en förutsättning för att kunna bedriva god palliativ vård. I studien framkom att 
närstående var en stor del av arbetet och slutsatsen är att stöttning samt god information är 
centralt för att skapa en god kommunikation och relation till denna. Sjuksköterskornas känsla 
av att kunna ge den bästa vården till patienter i palliativ fas anses sammanfatta resultatet och 
är den mest betydande och viktigaste slutsatsen. Slutsatsen är att ge den bästa vården är målet 
för att känna sig nöjd med sin arbetsinsats och stolt i sin yrkesroll.  
 
7. KLINISK IMPLIKATION 
Palliativ vård är ett ämne som är viktigt och angeläget att diskutera inom kommunens 
hemsjukvård eftersom sjuksköterskorna möter många patienter i palliativ fas. Insikt i hur 
sjuksköterskorna upplever vården av patienter i palliativ fas kan leda till en förbättrad 
arbetssituation för sjuksköterskorna samt leda till en bättre kvalité på palliativa vården. Denna 
studie kan i praktiken vara till nytta för nyexaminerade distriktssjuksköterskor och 
sjuksköterskor då det kan underlätta deras arbete när de tar del av denna studie om mer 
erfarna kollegors kunskaper och erfarenheter. 
 
8. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 
De upplevelser som framkom i studien kan dels ge klinisk nytta i praktiken samt utveckla 
arbetet framåt i vården av patienter i livets slutskede samt hjälpa till att påvisa eventuella 
behov av framtida forskning. Fortsatt forskning behövs för att studera fler upplevelser hos 
sjuksköterskorna för att får mer kunskap om hur de på bästa sätt kan bidra till en god palliativ 
vård. Förslag på framtida forskning är att jämföra sjuksköterskors upplevelser av den 
palliativa vården i olika delar av landet för att kunna ta del av varandras erfarenheter och 
genom dessa utveckla den palliativa vården framåt.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om förmedling av informationsbrev till sjuksköterskor i 
kommunen  

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor vid Örebrouniversitet. Under 
hösten 2012 kommer vi att skriva vår magisteruppsats.  

Eftersom antalet vårdplatser har minskat de senaste åren vilket resulterat i att den palliativa 
vården allt mer förflyttats till hemmet är vi intresserade av att undersöka hur sjuksköterskorna 
i kommunen upplever den palliativa vården i hemmet. Vi vill därför med hjälp av en 
intervjustudie med sammanlagt sex sjuksköterskor i kommunen besvara detta syfte.  

Vi vill med detta brev fråga Dig som enhetschef om du kan förmedla förfrågan om deltagande 
samt informationsbrev till tre sjuksköterskor inom din enhet. Informationsbrevet bifogas som 
en fil. Vi söker distriktssköterskor eller sjuksköterskor som arbetar i kommunen och har minst 
ett års erfarenhet att arbeta i kommunen samt erfarenhet av att arbeta med palliativa patienter i 
hemmet. Vid intresse av deltagande var vänlig återkoppla snaras till någon av oss.  

Kursen startar 120903 alltså vecka 36 och vi har en önskan att intervjuerna kan planeras in 
under denna vecka vid passande tillfällen. 

För mer information samt återkoppling vid deltagande kontakta: 

Malin Pålsson  tel. xxx-xxxxxxxx, mail. xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx 
Kamilla Åvall  tel. xxx-xxxxxxxx, mail. xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: 
Anne-Marie Wallin, Universitetslektor Örebro Universitet 
Tel: xxx-xxx xxx, e-post: xxxxxxxxxxx@xxx.xx 
Inga-Lill Källström-Karlsson, Universitetslektor Örebro Universitet 
Tel: xxx-xxx xxx, e-post: xxxxxxxxxxx@xxx.xx 
 
 



   

Bilaga 2 
 

Informationsbrev 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor vid Örebro Universitet. Under 
hösten ska vi skriva vår magisteruppsats. Eftersom antalet vårdplatser har minskat de senaste 
åren vilket resulterat i att den palliativa vården allt mer förflyttats till hemmet är vi 
intresserade att undersöka distriktssköterskor upplevelser av palliativ vård i hemmet. Vi 
kommer därför göra en intervjustudie i syfte att utforska distriktssköterskors upplevelse av 
palliativ vård i hemmet. Vår önskan är att intervjua 6-8 distriktssköterskor med erfarenhet av 
palliativ vård i hemmet med minst ett års yrkeserfarenhet. 
 

Du tillfrågas därför om att medverka i denna intervjustudie. Medverkan är frivillig och du kan 
när som helst välja att avbryta din medverkan utan att behöva ange orsak. Intervjun beräknas 
att ta cirka en timme och efter ditt samtycke spelas in på band. Dina upplevelser kommer att 
behandlas så att obehöriga ej kan ta del av dem. Materialet kommer inte att innehålla något 
som kan identifieras till Dig och bandinspelningen kommer att förstöras så snart studien är 
färdig.  

Resultatet kommer att redovisas i form av en uppsats som Du vid intresse kan ta del av.  

Intervjun kommer att äga rum 3-7 september och Du kommer att kontaktas per telefon för 
närmare information om tid och plats.  

Vi tackar för visad uppmärksamhet.  

 
 
Malin Pålsson  tel. xxx-xxxxxxxx, mail. xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx 
Kamilla Åvall  tel. xxx-xxxxxxxx, mail. xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: 
Anne-Marie Wallin, Universitetslektor Örebro Universitet 
Tel: xxx-xxx xxx, e-post: xxxxxxxxxxx@xxx.xx 
Inga-Lill Källström-Karlsson, Universitetslektor Örebro Universitet 
Tel: xxx-xxx xxx, e-post: xxxxxxxxxxx@xxx.xx 
 
 
 



   

Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor. 
Namn: 
Ålder: 
Arbetsplats: 
Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 
Hur länge har du arbetat här? 
 
Intervjufrågor. 
Vad innebär palliativ vård för dig?  
Vad upplever du som positivt i mötet med palliativa patienter? 
Kan du berätta om ett bra möte? 
Vad upplever du svårigheter i mötet med patienter i palliativ vård? 
Kan du berätta om ett möte som du upplevde som svårt? 
Brukar ni tala om döden med palliativa patienter? Om ja, hur talar ni om den? 
 
Hur upplever du som positivt i mötet med anhöriga? 
Hur upplever du som svårigheter i mötet med anhöriga i palliativ vård? 
 
Vad ställer det för krav på dig att vårda palliativa patienter? 
Hur upplever du det stöd du får från organisationen? 
Beskriv de resurser du/ni har för att bedriva god palliativ vård? Tid? Utbildning? 
Personaltäthet? 
 
 
Stödjefrågor. 
Kan du berätta mer om det?  
Hur kände/upplevde du då? 
Vad var det som var bra/svårt? 
Är det ett vanligt fenomen? 
 
Avslutning 
Finns det något som du skulle vilja tillägga?  
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Samtyckesformulär 
 

o Jag vill delta i studien och har fått tillräcklig information om denna. Jag är medveten 
om att intervjun spelas in på band och informationen kommer att behandlas med 
sekretess. Jag är också införstådd med att jag när som helst under studiens gång kan 
välja att avbryta min medverkan. 
 

o Jag vill ha mer information om studien. 
 

 
Datum: 
 
Underskrift: 
 
 
Vänligen fyll i följande. 
 
Namn: 
Adress: 
Telefon: 
Mejladress: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


