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Introduktion: Den döende människan behöver bli sedd, hjälpt och känna sig bekräftad. För 
distriktssköterskor är palliativ vård vid livets slut en arbetsuppgift som innebär att genom 
omtanke och engagemang åstadkomma bästa möjliga förebyggande och lindrande 
behandling för den enskilde patienten. Syfte är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av 
palliativ vård av patienter i livets slutskede i hemsjukvård. Metoden är en kvalitativ studie 
med innehållsanalys. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio distriktssköterskor 
verksamma inom kommunal hemsjukvård i tre olika kommuner. Resultat: Studien 
resulterade i fyra huvudkategorier och nio underkategorier enligt följande: Ett välfungerande 
teamarbete i kommunen är värdefull med underkategorierna Samverkan med andra 
yrkesgrupper inom kommunen är vital och Kompetent personal och tid saknas. Den andra 
huvudkategorin var Samverkan med landstinget är viktig med underkategorierna Palliativa 
teamet skapar trygghet för patienten och Omvårdnaden är beroende av samarbetet med 
distriktsläkare. Den tredje huvudkategorin var Anhöriga är en betydelsefull del av vården 
med underkategorierna Viktigt att etablera relation att stödja anhöriga och Anhöriga kan 
svikta. Resultatets fjärde huvudkategori blev Viktig uppdrag att vårda vid livets slut med tre 
underkategorier enligt följande: Uppdraget kräver specifikt kompetens, Kan ge känsla av 
otillräcklighet och Att sätta den sjukes behov i centrum. Konklusion: I studien visades att 
distriktssköterskor i hemsjukvården efterstävar ett välfungerande samarbete med kommunens 
och landstingens yrkesgrupper för att etablera en god vård vid livet slut för patienter som dör 
i hemmet 
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Introduction: The dying human needs to be seen, helped and feel confirmed. For district 
nurses, palliative care at the end of life is a task that involves the care and commitment to 
achieve the best possible preventive and palliative treatment for the individual patient.  
Objective: To highlight the district nurses ' experiences of palliative care of patient’s end-of-
life at home nursing. Method: Qualitative study with content analysis. Semi-structured 
interviews were conducted by the ten district nurses working in the municipal home care in 
three different municipalities. Results: The study resulted in four major categories and nine 
subcategories as follows: A well-functioning team work in the municipality is valuable with 
its subcategories Collaboration with other professionals within the community is vital and 
Skilled staff time missing. The other main category was: Collaboration with the County 
Council is important in subcategories Palliative team provides security for patient and 
nursing care is dependent on cooperation with the local doctor. The third category was 
Family members are important part of treatment with subcategories Important to establish 
relationship to support relatives and Relatives can falter. The fourth main category became 
Important mission to care at life's end with three subcategories as follows The mission 
requires special expertise, Can give the feeling of inadequacy and putting the patient's needs 
in focus. Conclusion The study showed that district nurses in home care is to establish a well-
functioning team work with municipal and County Council professionals to establish a good 
care at the end-of-life for patients dying at home.  
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Introduktion  

En del av livet berör även döden och människor som dör har rätt att få lika mycket 
uppmärksamhet och kärleksfull vård som de som träder in i det (SOU2000:6). Den döende 
människan behöver bli sedd, hjälpt och bekräftad. För flera år sedan dog de flesta människor 
på akutsjukhus eller annan institution det vill säga särskilda boende. Detta har ändrats under 
de senaste åren och dödsplatsen har flyttat från sjukhusavdelningar till särskilda boenden men 
även till den döendes eget hem. Enligt en undersökning där människor fick svara på en enkät 
om vad de skulle vilja påverka vid en obotlig sjukdom visade sig att majoriteten önskade att 
de får bli vårdade där de själva vill och helst i sina hem (SOU 2000:6).  

Trots att en stor del av hälso- och sjukvårdens utgifter används till vård av människors sista 
tid vid liv får patienterna inte adekvat vård utifrån sina behov (Europa rådet, 2003). 
Planeringen för palliativ vård bör fokuseras på att kunna uppnå och bevara en så optimal 
livskvalité som möjligt för både patienter och deras närstående (Europa rådet, 2003; Munck, 
Fridlund & Mårtensson, 2011). Under de senaste 30 åren har kunskapen vuxit stort men det 
finns fortfarande behov av fortsatt forskning när det gäller döden och vård vid livets slut 
(Socialstyrelsen, 2007).  För distriktssköterskor är palliativ vård i hemmet en arbetsuppgift 
som innebär medicinsk och teknisk vård, men som också bör uppfylla sociala, psykologiska 
och andliga behov både hos patienter och närstående (Berterö & Apellin, 2004; Dunne, 
Sullivan, Kornohan,  2005) 

 

Bakgrund  

Palliativ vård  

Förr i tiden var terminal vård ett uttryck för vårda den döende (Strang & Beck-Friis 2012). 
Successivt har ordet ersatt med beteckningen palliativ, ett ord som betyder mantel, en djup 
symbolik där manteln står för lindrande åtgärder. Palliativ vård utförs i hemsjukvård och 
innebär att vården utgår från en helhetssyn och helhetsvård som bygger på en vårdfilosofi vars 
syfte är att ge livskvalitet till en patient där bot för sjukdomen inte längre är möjlig. Från 
början anses palliativ vård vara något som anslutet till vård av döende hos cancer patienter, 
men med tiden har det ändrats och utökats till att vårda alla döende människor oavsett diagnos 
(Berterö & Apellin 2004; Europa rådet, 2003). Världshälsoorganisationens (WHO, 2002. 
s.34) definition för palliativ vård är: ”En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom 
ett tvärfackligt sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att 
bota och när målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet. ”Denna definition kan 
jämföras med Socialstyrelsens definition (2013) vilket innebär att lindra och främja 
livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada genom att beakta 
patientens och närståendes behov.  

Palliativ vård bygger på en helhetssyn genom att vården stöder människan att leva med 
värdighet oavsett diagnos och ålder (Socialstyrelsen 2013). Palliativ vård innebär att genom 
omtanke och engagemang åstadkomma bästa möjliga förebyggande och lindrande behandling 
för den enskilde patienten. Det är viktigt att beakta också den andelen av befolkningen som 
har en annan kulturell bakgrund (ca 5 procent av befolkningen) vilka sedvanor och religiösa 
traditioner bör respekteras (Socialstyrelsen 2004) 

Skillnaden mellan kurativ vård och palliativ vård är att den kurativa behandlingen kan 
innebära risker och utsätta patienten för biverkningar om vinsterna kan leda till eventuellt 
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botande. Inom palliativ vård ses risker och biverkningar över om det är värt lidandet (Strang 
& Beck-Friis 2012). Omställningen från kurativ vård till palliativ vård är svår för alla 
inblandade, även för sjukvårdspersonal och därför är det viktigt att både läkare och 
sjuksköterskor är tydliga med information både till patient och närstående när kurativ 
behandling inte har vidare effekt och palliativ vård inleds (Melin-Johansson, 2010).  

Målet för palliativ vård är att ge bästa möjliga vård och livskvalitet för familjen och den sjuke 
patienten (Dunne et al. 2005). Det avser all vård, inte enbart nära förestående döden. Det kan 
sättas mål som överlevnadsförlängning genom förutsättningar som patienten är delaktig i, 
samt som är rimliga till insatserna (Strang & Beck- Friis 2012). Är behandlingsframgångarna 
begränsade så måste patienten få välja och kan då avstå om hen väljer detta. Patienten kan 
även avbryta en behandling om denne känner att hen inte klarar att fullfölja den.  Enligt hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL 3 a § och 6 kap. 7§ kan patienten inte kräva en behandling som inte 
anses vara vetenskapligt dokumenterad utan har endast rätt att avstå från den föreslagna 
behandlingen. Landstingen är dock, enligt samma lag, skyldig att erbjuda patienter med 
livshotande, allvarligt sjukdom eller skada en ny medicinsk bedömning så kallad ”second 
opinion” om det medicinska beslutet kan medföra risker för patienten eller ha stor betydelse 
för livskvalité.    

Vård i livets slutskede innebär sjukvård med stor risk för utbrändhet av personal. För att 
undvika detta är det viktigt att personalen får stöd och utbildning i dödsproblematik där ångest 
och rädsla är mycket vanligt skede för den sjuke. Vården av döende patienter måste få ta tid, 
personalens förståelse och erfarenhet samt kontinuitet är mycket viktig i palliativ vård (Strang 
& Beck-Friis 2012; Dunne et al. 2005; Walsh & Luker, 2010). Begreppet avancerad 
hemsjukvård har använts i Sverige i 25 år. Idén med konceptet är att patienter och deras 
närstående skulle få den vård som skulle kunna öka deras livskvalité, något som inte kan 
erbjudas på sjukhus (Berterö, 2002).  Avancerad hemsjukvård avser vård utgående från 
sjukhus som ges i hemmet under 24 timmar av dygnet till den sjuke/döende patienten och dess 
anhöriga (Bertrö 2002; SBU 1999). 

 

God palliativ vård i livets slutskede 

En del av palliativ vård är vård vid livets slutskede (Melin-Johansson 2010). God palliativ 
vård utgår från fyra hörnstenar (Socialstyrelsen 2013; SOU 2000:6). Det första är att lindra 
den sjukes svåra symtom som smärta, illamående och oro. Det andra handlar om betydelsen 
av det multiprofessionella samarbete allt efter patientens behov. Den tredje betonas 
kontinuiteten i vården och bra kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal.  
Den fjärde hörnstenen handlar om att närstående får tillräckligt med stöd och deltagande i 
vården, såväl under patientens sjukdomstid som efter dödsfallet. Denna hörnsten kan handla 
om att respektera sedvanor och religiösa traditioner med annan kulturell bakgrund än den 
svenska (Socialstyrelsen 2004).  

I ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att vissa aspekter tas hänsyn till innan 
sjukvårdsteamet planerar vården för den enskilde patienten. Det är värdefullt att veta vilken 
religion patienten tillhör, vilka traditioner som finns inom det samt sociala nätverk. I en del 
kulturer vill inte familjen att patienten ska informeras om hur allvarligt sjukdomen är 
(Socialstyrelsen 2004).   

I en studie på en onkologklinik i USA har sjuksköterskorna som mål att omvårdnads 
interventioner ska leda till att den sjuke patienten ska må bättre och inte tvärtom där slutet är 
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ett hopp om ”en god död”. Istället för elektriska apparater, omgiven bland främlingar, uppleva 
smärta och lidande vill den sjuke patienten inget mer än att ha så bekvämt som möjligt, få 
göra vad hen vill, vara med sina nära och kära, kunna hantera sina symtom (Cramer 2009) 

 

Multiprofessionellt samarbete  

Kärnan i god palliativ vård är samarbetet i det multiprofessionella teamet. Palliativa teamets 
och det multiprofessionella samarbetets uppgift är att stödja anhöriga och patienten med 
samtal och rådgivning i dess skede hen befinner sig i. Detta team kan se olika ut i olika län 
men alla har ett gemensamt palliativt förhållningssätt. Medlemmarna i teamet har specifika 
och allmänna arbetsuppgifter och stor respekt för varandras kompetensområde. Nyckeln till 
framgångsrikt teamarbete är kommunikation (Strang & Beck- Friis 2012).  

Landstinget i Värmland har som mål att alla som har behov av palliativ vård ska känna sig 
trygga med vårdens helhetssyn (Moberg 2015). Vården insatser ska anpassas både till 
enskildes behov samt dess anhöriga. Här sker samarbete mellan landsting och kommun. 
Cancerpatienterna har specialistvård på sluten respektive öppenvårdsmottagningar. 
Onkologmottagningen har det övergripande ansvaret för de olika palliativa konsultteam som 
finns. Dessa team består av specialutbildade sjuksköterskor som stöttar och ger råd till patient 
och anhöriga, utför hembesök, samordnar olika vårdprofessioner för att erbjuda god vård för 
patienten. Den allmänna palliativa vården bedrivs av primärvården via landstinget.  Uppdraget 
sköts av kommunens hemsjukvård i ett nära samarbete, för att patienten ska kunna leva sin 
sista tid tillsammans med sin familj i sitt eget hem om hen så önskar. Här spelar palliativa 
teamet en viktig roll, då snabb handläggning mellan olika vårdprofessioner oftast krävs i 
hemmet med komplexa symptom (Moberg 2015). 

Det finns vissa kriterier som måste kunna uppfyllas för att bedriva vård i livets slut i hemmet. 
Det kan vara att patient och närstående önskar detta, att vårdteamet har läkarmedverkan och 
hög kompetens, att ha tillgång till hjälpmedel. Då behöver vården fungera sju dagar i veckan. 
Det bör vara lätt att kunna få akut hjälp, ekonomiskt stöd kan ges till anhöriga, att en 
välorganiserad hemtjänstorganisation finns (Strang & Beck- Friis 2012).  

Ett multiprofessionellt arbete gynnar alla inblandade parter, inklusive den sjuke patienten och 
dess anhöriga. En studie från Sverige visar att en bra vårdplanering är värdefullt den dagen 
patienten planeras hem från sjukhuset, och att alla professioner vet vad som planeras 
(Rydeman & Törnkvist 2009). Ett möte kan initieras av sjukhusets avdelning och berörda 
personer från kommunen kallas. Behövs sjukvårdsinsatser medverkar även en 
distriktsköterska/sjuksköterska för att få information och träffa patienten. Stor oro kan finnas 
bland patient och anhöriga om hur det kommer att bli och hur detta ska gå när den sjuke 
kommer hem. Resultatet visar att patienten och anhöriga blir tryggare och känner sig bättre 
förberedda vid hemkomst om vårdplaneringen följs och den enskildes behov blir 
tillgodosedda. Tre områden som tydligt framkom var att anhöriga och patient fick information 
om sjukdomsförlopp, vilken behandling som utförts, och vad patienten kan behöva hjälp med 
i hemmet (ibid). Ett annat område som framkom var dagliga aktiviteter, nutrition och 
hygienrutiner samt var man vänder sig ifall något skulle hända. Studien ger ny kunskap om 
hur patienterna med hemsjukvård upplever planeringsmodellen. Förberedelse är viktigt för 
patient och anhörig vilket säkerhetsställer vårdkvaliteten för personen som ska åka hem. 
Resultatet visar att patienten och dess anhöriga känner sig bättre förberedda för att vårdas i 
hemmiljö om planeringen följs och allt är klart vid hemkomst (Rydeman & Törnkvist 2009). 
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Ett bra samarbete mellan olika vårdkedjor är viktigt för att lyckas med den optimala vården 
för den enskilda patienten (Moir, Roberts, Martz, Perry, Tivis, 2015). Samarbetet leder till 
ökad kunskap och ökad förståelse för alla parter, och den individuella planen eller målet för 
patienten följs. Professioner som onkologsjuksköterskor och läkare arbetar från sjukhuset och 
gör hembesök för att utvärdera hur patienten mår. De är specialutbildade på att föra samtal 
med patient och anhöriga som befinner sig i en svår situation samt specialutbildade på 
palliativa sjukdomar.  Studier visar att vårdgivarna behärskar situationen bättre ju mer 
utbildning samt erfarenhet de har inom ämnet. Kvaliteten blir högre vilket resulterar till en 
ökad förståelse för patient och anhöriga. 

 

Stöd till närstående 

Personer som vårdar en närstående med långvarig sjukdom eller äldre ska erbjudas stöd som 
syftar till att underlätta vårdandet, förebygga ohälsa och främja deras förmåga att hantera 
svårigheter under vårdtiden och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013).  

I en rapport av Socialdepartementets (SOU 2000:6) beskrivs att patienten ska så länge hen 
orkar själv få vara aktör och bestämma om sina beslut eller i samråd med de personer hen 
väljer att samtala med. Flera studier har visat att anhöriga och närstående känner sig dåligt 
informerade om hur nära döden är. Därför är det viktigt att närstående har en större 
delaktighet i den palliativa vården än i annan vård. Det kan vara så att närstående väljer att ta 
rollen som vårdare eftersom många vill tillbringa den avsatta tid som finns kvar att ta hand 
och vara nära sina nära och kära (Dunne et al. 2005). Däremot kan det även hända att 
närstående inte är säkra på sig själva om att de kan hjälpa till eller ta hand om den sjuke och 
många väljer att förlita sig helt åt sjukvårdsinsatser istället (Jack & O’Brien 2010).  Trots att 
den sjuke oftast har tillsammans med närstående planerat att få leva i hemmet tills livets sista 
stund kan det vara så att de ångrar sig eller tänker till om detta verkligen är rätt beslut. För de 
som står närmast kan det vara påfrestande att kunna tänka sig bo kvar i samma hus efter att 
den sjuke har avlidit. Det händer även att den sjuke upplever sig själv som belastning för sina 
närstående. Risken för utbrändhet hos närstående är mycket stor särskild när 
sjukdomsförloppet och den sjukes sista tid vid liv blir längre än det som var beräknad (Jack & 
O’Brien 2010).   

Det kan ibland vara mycket svårt att acceptera situationen framför allt för anhöriga som oftast 
vill hjälpa till, medan den sjuke vill försöka klara sig själv (Strang & Beck- Friis 2012). Det 
dagliga livet påverkas, behandlingar som kanske pågår eller som blivit avslutade. Den sjuke 
börjar förstå vad sjukdomen innebär och betyder för hela familjen. Närstående har även 
funderingar om hur de kan stödja den sjuke på bästa möjliga sätt. Kurator kan vara ett bra stöd 
och få råd som t.ex. att bara finnas till, att lyssna, finnas bredvid, vara lyhörd. Båda genomgår 
en krisreaktion och genomgår olika faser beroende på vilket stadie de befinner sig i (Strang & 
Beck-Friis 2012). När patienten har stor familj har hon/han oftast större möjligheter för stöd 
och resurser än för hon/han som har få eller inga alls, men det kan även leda till konfliker om 
allt för många blir involverade (Jack & O`Brian 2010).  

Ibland kan det vara så att den anhörige själv är sjuk och att erfarenhet saknas om att vårda 
svårt sjuka (Strang & Beck- Friis 2012). Då vill hen inte vara till besvär för personalen och 
känner osäkerhet när hjälp ska påkallas. Anhöriga anser att det behövs sjukhusvistelse, vilket 
patienten inte vill. Anhöriga upplever ofta hjälplöshet och ser sin kära livspartner under 
många år tyna bort och ätas upp av sjukdomen inifrån och att inte kan göra något åt detta. 
Många anhöriga upplever situationen påfrestade inför möten med bekanta på offentliga platser 



 

7 
 

och kontakten med gamla vänner minskas. Oftast blir anhöriga personen som istället stöttar 
vännen (Strang & Beck- Friis 2012).  

För närstående är psykisk stöd mycket viktigt, lika viktigt som för patienten, då det mesta 
fokuserar kring honom eller henne och i vilken fas man befinner sig i slutskedet. Viktigt är att 
tillgodose psykiska, fysiska, emotionella, etiska, sociala och andliga behov, och att palliativ 
vård utgår från en individuell plan för patienten och dess familj. Andra professioner behöver 
vara inblandade och att olika yrkesgrupper som kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
läkare, dietister, specialistsjuksköterskor inom onkologi ingår (Strang & Beck- Friis 2012).  

Studier visar att närstående känner sig oroliga och får en känsla av att förlora ”kontrollen” när 
de inte får det professionella stödet som de är bekanta med t.ex. efter kontorstid (Munck et al., 
2008; Rydeman & Thörnkvist 2009). Att närstående känner sig trygga och vet vart de kan 
vända sig för snabb kunna få hjälp är mycket viktigt. Distriktssköterskan är ”nyckelpersonen” 
och ser till att närstående vårdare känner sig trygga när de vårdar sina närmaste som önskar att 
få dö i hemmet även när vårdpersonal inte är på plats (Eyre 2010). 

  

Distriktssköterskans roll i palliativ vård inom hemsjukvård  

Med hemsjukvård menas sjukvård som bedrivs i hemmet med eller utan anhörigas 
medverkan, med antingen professionellt stöd från primärvård eller närsjukhus (Strang & 
Beck- Friis 2012).  

Mötet med människor i alla åldrar och hälso- sjukdomstillstånd är grunden till 
distriktssköterskans dagliga arbete (Distriktsköterskeföreningen 2008). I distriktsköterskans 
kompetens ingår det att hen har förmåga att stärka patienten till god hälsa genom ett 
hälsofrämjande synsätt. I det ingår även att kunna bedöma övergång från 
sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård som leder till en värdigt död. Distriktssköterskor 
i Berterös studie (2004) beskriver sin roll som professionella vårdgivare inom palliativ vård 
och att deras arbetsuppgifter anses vara strukturerade men även utmanande. Studien visar att 
det är en utmaning att både hantera sjukvårdsuppgifter och samtidigt ge god palliativ vård till 
den äldre. En annan studie visar att det också är en utmaning att kunna hantera patientens 
symtom-lindring under det palliativa slutskedet (Dunne et al. 2005). En annan stressfaktor 
visade sig vara att både planera samt att hålla sig uppdaterad för medicinsk tekniska uppgifter 
vilket innebär att distriktssköterskor är tvungna att göra nya prioriteringar (Munck et al. 
2011). 

Tidsbegränsningar gör att hemsjukvårdens distriktssköterskor känner att de har mindre 
kontroll (Stajduhar, Funk, Roberts, Mcleoud, Cloutier-Fisher, Wilkinson,  & Parkis, 2011).   
Det kan bero på förseningar, brist på vårdplatser på sjukhus eller korttidsplatser men även att 
det saknas medicinsk utrustning och rätt tillbehör i hemmet.  Det händer ofta att 
distriktssköterskorna arbetar i underbemannade miljöer och att resurserna som är avsatta för 
patienter med palliativ diagnos delas med de andra kroniska sjuka patienter och att 
vårdbehovet är stort i båda grupperna. 
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Problemformulering  

Studier visar att allt fler människor vill dö i sina egna hem. Vården tillhandahålls av 
sjukhusansluten och kommunal hemsjukvård. Inom kommunal hemsjukvård har 
distriktssköterskan ett stort ansvar inom den palliativa vården, både för patienter och för deras 
närstående. Denna arbetsuppgift kan upplevas som en utmaning som kräver ett stort 
engagemang och fördjupad kunskap. För att få en ökad förståelse inom området är det viktigt 
att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livet slutskede.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av palliativ vård för 
patienter i livets slutskede inom hemsjukvård. 

 

METOD 

Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie med distriktssköterskor i hemsjukvården.  

 

Design  

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie då den lämpar sig väl på att studera 
människors upplevda erfarenheter av ett fenomen (Graneheim & Lundman 2004). Analys av 
data gjordes med kvalitativ induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).   

Undersökningsgrupp  

Deltagarna i undersökningsgruppen består av tio distriktssköterskor som alla är verksamma 
inom kommunal hemsjukvård. För att få en bredare information om distriktssköterskors 
erfarenhet vid livets slut inom hemsjukvård genomfördes intervjuerna i tre olika kommuner. 
Intervjuerna genomfördes i en stor kommun och två mindre kommuner i mellersta Sverige.  

Inklusionskriterierna var att alla deltagare skulle vara specialistutbildade till 
distriktssköterskor. Andra inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara verksamma inom 
kommunal hemsjukvård och ha erfarenhet inom vård vid livets slutskede i minst ett år. Innan 
studiens start kontaktades verksamhetscheferna med ett informationsbrev via mejl om 
studiens syfte och dess innehåll samt godkännande (bilaga 1 och 2).  Efter att 
verksamhetscheferna gav sitt godkännande kontaktades distriktssköterskorna via mejl och 
telefonsamtal och erbjöd dem att delta i studien (bilaga 3)  

De deltagande distriktssköterskorna var alla kvinnor och var mellan 36 och 57 år gamla. 
Samtliga deltagare var specialistutbildade till distriktssköterskor mellan ett till 26 år.  
Erfarenhet inom kommunal hemsjukvård var mellan 3 till 26 år.  
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Datainsamling  

Den kvalitativa forskningsintervjun används som metod att förstå världen utifrån individernas 
egna upplevelser där kunskapen utformas i samtalet mellan den som intervjuar och den 
intervjuade (Kvale & Brickman 2009). I denna studie användes en intervjuguide med 
semistrukturerade öppna frågor som underlag vid intervjuerna (bilaga 4). Frågorna har mailats 
ut till de distriktssköterskor som hade medgivit till att delta i studien. Platsen för intervjun 
valdes av deltagarna och alla valde att bli intervjuade på sina kontor under arbetstid.  Innan 
intervjun startade gavs en kort presentation av författarna, studiens syfte och information om 
hur det samlade materialet kommer att användas.  Intervjuguiden användes som stöd under 
intervjun och följdfrågor användes enbart när deltagarens svar var kortfattande och när svaret 
var oklara eller svåra att förstå.  

Författarna utförde fem intervjuer vardera var för sig under maj och juni 2015. Alla intervjuer 
spelades in.  Innan intervjun påbörjades fick deltagarna skriva under ett godkännande i en 
samtyckesblankett (bilaga 5) samt informerades om hur det samlade materialet kommer att 
användas.  Intervjuerna varierade mellan 14 och 32 minuter. Sammanlagt resulterade det 
insamlade transkriberande materialet med 55.5 sidor. 

 

Dataanalys  

Det centrala i kvalitativ innehållsanalys är att skapa kategorier som belyser innebörden av de 
data från intervjuerna (Graneheim & Lundman 2004). För att analysera data har författarna 
använt manifest kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna transkriberas och avidentifieras samt 
gavs ett nummer var för sig. Sedan lästes materialet av författarna flera gånger enskilt för att 
få en preliminär förståelse av textens innehåll. Därefter diskuterade författarna gemensamt 
med handledaren om innehållet av texten.  

Innehållsanalys med induktiv ansats består enligt Graneheim och Lundman (2004) av olika 
delar: meningsbärande enheter, kondenserade enheter, kodning, underkategorier samt 
kategorier. I enlighet med Graneheim och Lundmans anvisningar att finna meningsbärande 
enheter färgmarkerades inledningsvis all text med liknande innehåll och som överensstämde 
med studiens syfte. Författarna bestämde sig för att använda tabeller till hjälp för att få en 
bättre struktur samt för att minimera risken att innehåll som var relaterad till syftet inte skulle 
förloras. Texten med betydelsefulla svar på forskningsfrågan, de meningsbärande enheter, 
identifierades genom att materialet lästes upprepade gånger och meningsbärande enheterna 
markerades. Författarna diskuterade data tills gemensam förståelse av fynden uppstod. Vidare 
förkortades (kondenserades) de markerande meningarna till en mindre text men med samma 
innehåll. De kondenserade meningarna abstraherades och koder bildades och sedan 
jämfördes utifrån dess innehåll. Koder med liknande innehåll analyserades och processens 
sista steg blev utformningen av underkategorier och vidare till kategorier, vilken är den 
manifesta delen av innehållsanalysen. 
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Forskningsetiska överväganden 

Studien är förberedd och genomfört enligt Northen Nurses Federation (2003) riktlinjer.  
Kraven för forskningsetik byggs på de principer som kommer till uttryck i FNs deklaration 
om mänskliga rättigheter och Helsingforsdeklarationen (1964, uppdaterade 2008). Dessa 
anger huvudsakligen riktlinjer för god etisk standard i forskning och omfattar människor. 
Syftet för forskningen är att skapa ny kunskap, vara till nytta för samhället, individen och 
utveckla nya användningsområden.  Inom omvårdnad vägleds forskning enligt följande 
principer. Autonomi principen som säkerhetsställs genom att författarna har respekterat 
informantens frivillighet till deltagandet samt informerat om rätten att avbryta studien, utan att 
behöva ange varför. Autonomi inkluderar även tystnadsplikt och detta säkerställs genom att 
all forskningsdata har avidentifieras och behandlas konfidentiellt. De samlade intervjuerna 
och personuppgifter har skyddats så att ingen obehörig haft möjlighet att identifiera vem som 
har medverkat till studien.  Principen om att göra gott innefattar att studien kommer att vara 
till nytta för omvårdnaden. Med detta menas att författarna har tänkt igenom kritisk och 
sammanställt vilken nytta studien kan få för enskild och för samhället. Eftersom det är 
distriktssköterskor i hemsjukvården som är omvårdnads ansvariga för patienter vid vård vid 
livets slutskede anses det att det är viktig att få en ökad förståelse och ytterligare kunskap om 
detta område.  Deltagarna som ingår i studien har fått information och möjlighet att ha nytta 
av studiens resultat. Principen om att inte skada innebär att personer som deltar i studien inte 
får några skadliga följder och att författaren i största möjliga utsträckning minimerar risker för 
skada eller obehag. Författarna är skyldiga att informera deltagaren om skadeverkningar och 
hur de kan hindras samt att studien kan avbrytas om det skulle kunna vara nödvändigt. 
Principen om rättvisa handlar om att alla individer behandlas lika. Det innebär att all 
insamlad material från samtliga informanter har värderas lika och redovisas noggrant. 

Forskningsprocessen och etiska reflektioner gjordes i samråd och i överenskommelse mellan 
författarna och handledaren. Skriftligt tillstånd för att genomföra studien skickades till 
verksamhetschefer och sedan lämnats till uppsatsens handledare.  
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RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i fyra kategorier med sammanlagt nio underkategorier som 
introduceras i tabell 1.  

Kategorier  Underkategorier 

Ett välfungerande teamarbete i 
kommunen är värdefullt  

• Samverkan med andra yrkesgrupper 
inom kommunen är vital 

• Kompetent personal och tid saknas  

Samverkan med landstinget är viktigt 

 

• Palliativa teamet skapar trygghet för 
patienten  

• Omvårdnaden är beroende av 
samarbetet med distriktsläkare 

Anhöriga är en betydelsefull del av 
vården  

• Viktigt att etablera relation för att 
stödja anhöriga 

• Anhöriga kan svikta  

Viktigt uppdrag att vårda vid livets 
slut  

• Uppdraget kräver specifik kompetens  
• Kan ge känsla av otillräcklighet 
• Att sätta den sjukes behov i centrum 

 

Ett välfungerande teamarbete i kommunen är värdefullt 

Distriktssköterskorna i studien berättar att ett välfungerande teamarbete är värdefullt vid 
vård i livets slut. Detta anses vara grunden till att tillgodose patientens omvårdnadsbehov. 
Teamet har en viktig funktion för patientens välbefinnande och samverkan mellan olika 
professioner är avgörande för patienten och anhöriga då beslut tas att patienten skall vårdas 
i hemmet 

 

Samverkan med andra yrkesgrupper inom kommunen är vital 

Distriktssköterskorna anser att samverkan mellan andra yrkesgrupper i kommunens 
organisation är viktigt. De arbetar tillsammans med kommunens rehabiliteringsteam, 
sjukgymnaster och arbetesterapeuter samt omvårdnadspersonal. Målet är att alla vårdinsatser 
ska vara planerade enligt överenskommelse med patienten. I de fall patienten skrivs ut från 
sjukhus är det av stor vikt att allt är ordnat när patienten kommer hem. Oftast utförs en 
vårdplanering utifrån patientens behov, och en biståndsbedömare gör besök i hemmet hos 
patienten och dess anhöriga eller på sjukhuset innan hemgång. Avsikten med detta är att en 
vårdplan utarbetas, och när patienten ska komma hem skall allt vara förberett i patientens 
bostad. Tillgång till rätt hjälpmedel i bostaden ökar patientens, anhörigas och 
hemtjänstpersonalens välbefinnande.   För att patienten ska känna sig trygg och lugn är det 
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även viktigt att hemmiljön fungerar som det ska. Med det menas att tillgång till rätt 
hjälpmedel och sjukvårdsmaterial ska finnas för att underlätta patientens dagliga 
omvårdnadsbehov. Distriktssköterskorna ansvarar för att omvårdnadsplaner finns upprättade 
och dokumenterade samt att kontinuerlig smärtlindring finns ordinerad. 

De intervjuade distriktssköterskorna menar att rätt vilja och inställning finns inom alla 
yrkesgrupper och påpekar att kommunerna har resurser för att anordna palliativ vård för 
patienter som önskar att få vård i hemmet. Avancerad medicinsk teknik utvecklas 
kontinuerligt vilket underlättar distriktssköterskans dagliga arbete. Det finns inga 
begränsningar egentligen, utan erfarenheten visar att inom hemsjukvården utövas avancerad 
sjukvård när situationen kräver detta. Informanterna förmedlar att det uppstår en otroligt 
härlig känsla när teamet omkring patienten och deras familj fungerar och allt blir bra.  

”Tillsammans med anhöriga och hela teamet runt kring, med hemtjänst och 
rehabteamet…….vi försöker att få det så bra som möjligt”. 

Dilemma kan uppstå när en äldre människa blir sämre i allmäntillståndet och vård i livets 
slutskede inleds. Distriktssköterskorna är som ”spindeln i nätet” när det gäller patienten 
och vårdbehovet. Frustration och missnöje uppstår när samarbetet inom kommunen inte 
fungerar till exempel om patienten kommer hem till sin bostad utan att hjälpmedel som 
vårdsäng och lyft levererats eller utan ordinationer på aktuella läkemedel. Patienten kan 
vara i mycket dåligt skick vid hemgång från sjukhuset och stora insatser behöver sättas in, 
vilket ibland kan vara svårt att verkställa inom rimlig tid.  Hemtjänstpersonalen kan få 
stora praktiska problem att vårda patienten i hemmet om bostaden inte hunnit anpassas 
med rätt hjälpmedel.  Detta kan leda till att missnöje uppstår bland personal och 
arbetskollegor i teamet, med ilska som följd. Följden kan också vara att patientsäkerheten 
hotas då felaktiga och olika bedömningar sker inom teamet, vilket leder till otrygghet för 
patient och hemsituationen kan då bli ohållbar. Konsekvensen kan bli att patienten måste 
åka tillbaka till sjukhuset och en ny vårdplanering får ske utifrån de riktiga 
förutsättningarna. 

”Patienten kommer hem, där finns ingen vårdsäng i hemmet, inga hjälpmedel så att där 
skulle patienten ligga i en dubbelsäng som är ganska låg, ……och då kan inte 
personalen SKÖTA honom, ja, det blir en ohållbar arbetssituation för dom 
(personalen)”  

 

Kompetent personal och tid saknas  

Distriktssköterskorna anser att bra handledning och stöd till omvårdnadspersonalen är en 
viktig aspekt vid palliativ vård i livets slutskede och att de själva har en viktig roll som 
utbildare och stödjare till omvårdnadspersonalen. De menar att det finns mycket bra och 
kompetent omvårdnadspersonal som arbetat i hemsjukvården i många år men som ändå kan 
behöva stöd och guidning.  

”Det vi måste göra är att öka kunskap bland omvårdnadspersonal, för där står vi som 
sjuksköterskor/distriktsköterskor, vi har ett ansvar att: handleda, utbilda och vi alla 
gånger inte ska förvänta oss att våran omvårdnadspersonal ska kunna allt, utan VI 
måste stödja dem hela tiden, Det är jätteviktigt”.  

Distriktssköterskorna i studien menar att det förekommer att omvårdnadspersonalen saknar 
tillräcklig kunskap i vårdandet av den svårt sjuka patienten. Distriktssköterskorna anser att 
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detta är en följd till att en del omvårdnadspersonal saknar utbildning till undersköterska 
och har en anställning som vårdbiträden. Detta orsakar att distriktssköterskorna inte alltid 
litar på att tillräckligt kompetent personal vakar över döende patienter och att dessa inte har 
förmåga att tolka patientens symtom rätt. Kunskapsbrister hos omvårdnadspersonalen 
upptäcks även vid basal omvårdnad när patienten blir sängliggande. Viktiga 
omvårdnadsåtgärder som regelbunden vändning, hantering och observation av trycksår och 
munvård åsidosätts. Sådana situationer leder till stor frustration och informanterna 
kritiserar enhetscheferna som anställer personal utan tillräcklig kompetens. Studien visade 
att trots att distriktssköterskorna utarbetar omvårdnadsplaner följs dessa inte alltid av 
omvårdnadspersonalen. Det kan dels bero på kunskapsbrist men även på grund av att 
personalens tid är begränsad.  

”Men jobbar du men en grupp som inte kan och inte vet, det är då jag känner att det 
brister i omvårdnaden, även om jag skriver vårdplaner, vi skriver vårdplaner till 
allting. Men när det inte finns tid, det finns liksom inte tid för att läsa alla dessa 
vårdplaner, så blir det inte gjort det heller, fast de står ju där”  

Distriktssköterskorna anser att arbetsgivarna borde organisera en särskild grupp av 
omvårdnadspersonal som är utbildade i palliativ vård. Detta skulle leda till en bättre 
kontinuitet i hemsjukvården samt tryggare vård för patienter i palliativt skede. 
Distriktssköterskorna menar att endast då finns det möjlighet att skapa den bästa möjliga 
vården vid livets slut.  

 

Samverkan med landstinget viktigt   
Det framkommer av distriktssköterskor i studien att samarbetet med palliativa teamet 
uppskattas högt. Samarbetet med landstingets personal innefattar även kontakt med 
vårdcentralens läkare. Deltagande distriktssköterskor beskriver samarbetet med 
vårdcentralens läkare som positivt i de fall där det finns en erfaren och fast distriktsläkare. 
Svårigheter uppstår på vissa vårdcentraler då en del av läkarna är hyrläkare. 

 

Palliativa teamet skapar trygghet för patienten  

Distriktssköterskorna framför att patienter som är kopplade till palliativa teamet känner stor 
trygghet med teamet runtomkring. Teamet består av kompetenta yrkespersoner vilket innebär 
tydliga ordinationer, vårdplaner och rutiner. Fördelen med palliativa teamet är att det dagtid 
finns en läkare ansluten till teamet som gör hembesök hos patienten om det behövs. Detta 
ökar tryggheten hos patienten genom att till exempel ordination på smärtlindring sätts in 
snabbt när patientens tillstånd försämras. Teamsköterskor utför hembesök så ofta som det 
krävs för samtal då patienten snabbt kan försämras. Under dagtid är det teamsköterskorna som 
ibland gör hembesök och fyller på aktuella läkemedel i en speciell låda, som finns i hemmet 
enligt aktuella ordinationer. Läkemedlen är klara att användas när patienten försämras. 
Teamsköterskan håller kontakten kontinuerligt med distriktssköterskan i hemsjukvården 
angående ordinationer och vårdplaner. Detta dokumenteras i journalen och vårdplaner skrivs 
så att alla vet vad som gäller. Hemsjukvården i den aktuella kommunen sköter vården dag, 
kvällstid, helg och natt. Detta minskar onödigt lidande och skapar trygghet för patient och 
anhöriga i hemmet.  
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”Patienter som tillhör, eller som har palliativa teamet bakom sig, de är ganska trygga 
med det teamet runt om kring och där blir det ju snabba kontakter, snabba 
ordinationer, snabba reflektioner, dagtid i alla fall, för där finns det ju en läkare bakom 
som är knuten till de här patienterna” 

Patienter som inte tillhör något palliativt team utan vårdas via vårdcentral eller annan klinik 
kan lätt hamna mitt emellan olika vårdinsatser då specialistmottagningar är öppna endast 
dagtid. Det blir svårt att få en direktkontakt och brister och osäkerhet uppstår då det inte finns 
tydliga omvårdnads journaler dokumenterat. Om patienterna blir försämrade kvällar och 
jourtid så uppstår onödigt lidande då dessa patienter måste komma in via akuten och i värsta 
fall avvakta tills på måndag då mottagningen öppnar igen. 

”Palliativa teamet finns dagtid, kvällen finns ingen backup, ingen direktkontakt finns, där 
hamnar man i tredje ledet. Ska vi få informationen ska vi ju ringa till onkologen, och de vet ju 
inte allt, de får kontakta jouren etc. Så där fungerar det inte”¨ 

 

Omvårdnaden är beroende av samarbetet med distriktsläkare 

Det framkommer av samtliga distriktssköterskor att äldre patienter som dör av naturligt 
åldrande vårdas av hemsjukvårdens insatser i samarbete med vårdcentralens läkare. 
Distriktssköterskorna upplever bra samarbete med vårdcentralens läkare om organisationen på 
vårdcentralen fungerar och att det är kontinuitet. Om det finns tydliga skriftliga riktlinjer och 
läkaren vet vad som skall ordineras gällande läkemedel underlättas arbetet för 
distriktssköterskorna. När äldre patienters tillstånd försämras är det i regel 
distriktssköterskorna som först tar kontakt med vårdcentralens läkare. Det planeras ett 
hembesök för ett brytpunktsamtal oftast med anhöriga närvarande. När samverkan med 
vårdcentralens läkare fungerar sätts smärtlindring in vilket ger en ökad trygghet för patienten 
och dennes anhöriga. Distriktssköterskorna blir trygga i sin arbetsroll och vet vad som skall 
utföras då rutiner, bra samarbete och trygghet skapas. Detta leder till bra vård vid livets slut 
för patienten och dess anhöriga. 

”sen fick jag en läkare som kom hem dit och gjorde ett hembesök… tillsammans… att 
även anhöriga också var på plats…och jag var också där…det blev jättebra….och den 
läkaren , han gjorde det väldigt bra...för det kan bero på grund av  personligheter och 
egenskaper som att det blir så bra” 

En del vårdcentraler fungerar mindre bra. Distriktssköterskorna får ta svåra samtal samt svåra 
bedömningar i hemmet och detta upplevs frustrerande. Möjligheten till en bra kontinuitet är 
då mycket begränsat vilket leder till att den ansvariga distriktssköterskan hamnar i svåra 
situationer. Dålig kontinuitet samt brist på fasta läkare förekommer i flera vårdcentraler. 
Distriktssköterskan upplever också stor oro för att läkarna har för dålig erfarenhet och 
kunskap om geriatrik samt palliativ vård.  Detta kan skapa otrygghet både för patienten och 
anhöriga. Distriktssköterskorna upplever att de måste vara trygga i sig själv, och kunna stå på 
egna ben med stundtals svåra beslut då det upplevs svårigheter att få hjälp i bedömningar från 
läkare. Detta kan tyvärr leda till en otrygg, mycket skör och oerhört sårbar verksamhet som 
ibland kan vara ohållbar.   

”det gäller äldre patienter, som inte är inkopplade till palliativa teamet, där har vi ju 
svårt, jag jobbar just nu med en vårdcentral som INTE fungerar, där det inte finns 
någon fast läkare utan bara hyrläkare hela tiden. Där finns det ingen kontinuitet, finns 
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ingen som känner på patienten. Det är svårt och få ut en läkare, ….. ja, så de går bara 
på vad JAG säger. Och det är lite frustrerande också...”  

Det kan även förekomma att det är en oerfaren läkare eller stafettläkare som inte känner 
patienten och som distriktssköterskan inte känner något förtroende för. Läkarna på vissa 
vårdcentraler utför inte hembesök. Det viktiga brytpunktssamtalet mellan patienten och 
läkaren uteblir, då patienten inte kommer till vårdcentralen för att den är för sjuk. Detta samtal 
hamnar då på distriktssköterskor istället som får utföra det svåra samtalet. Andra svårigheter 
som uppstår är när samarbetet mellan organisationerna lanstinget och kommunerna inte 
fungerar.  Trots att tydliga riktlinjer finns utarbetade förekommer det att rutinerna inte följs.  
Det händer ibland att läkarna ordinerar lite som de vill angående läkemedel, trots att 
distriktssköterskorna vet att detta inte kommer att fungera ute i verkligheten. Som följd till det 
upplevs vården ovärdig och oetisk. Den gamla naturligt åldrande patienten i hemmet hamnar i 
kläm. Distriktssköterskorna berättar om hur de ibland kämpar hårt för att få rätta ordinationer 
när de inser att det inte finns något att spara när en människa närmar sig livets slut.  

”men man hade ju en frustration när man inte hade kontakt med de läkarna man 
brukade ha. Och att det var någon som inte kände till detta med döende vård. Ja, men vi 
tar supp Panodil………ja men hallå !! supp Panodil när man ligger och är 
döende…….då ska man ha hjälp för oron, hjälp för smärtan, hjälp för andningen om 
det är sånt. Så ska det ju vara. Jag vill att du sätter in de här grejerna… oftast fick man 
”puscha”på   ibland  att jag vill ha ”ditten och datten”…. 

 

Anhöriga är en betydelsefull del av vården  

Det framkommer av distriktssköterskorna att anhöriga är en mycket viktig del av 
omvårdnaden vid vård av patienter i livets slutskede. Att vara nära anhörig till en svår sjuk 
människa innebär även svåra känslomässiga reaktioner. Distriktssköterskorna talar om hur de 
strävar efter att kunna stödja anhörig, men oro och rädsla kan leda till att anhöriga kan svikta. 

 

Viktigt att etablera relation för att stödja anhöriga 

Distriktssköterskor i studien resonerar väldigt tydligt om betydelsen av att ha anhöriga 
involverade när beslut om palliativ vård bestäms. Mötet med anhöriga vid vård i livets slut 
upplevs oftast som positivt och de förmedlar en känsla av att distriktssköterskorna kommer 
mycket närmare i kontakt med anhöriga än vid andra vårdtillfällen. En god vårdrelation med 
anhöriga är mycket värdefull och uppskattas högt bland distriktssköterskorna. Relationen med 
anhöriga upplevs oftast som positiv och de flesta är nöjda med den vård som hemsjukvården 
erbjuder. En god vårdrelation uppstår när anhöriga känner sig trygga och delaktiga. Det anses 
angeläget att redan i första mötet med anhöriga ta reda på hur mycket de är införstådd om 
situationen och hur mycket information de har fått från sjukhuset. Det finns en känsla av att 
anhöriga oftast vänder sig i första hand till den ansvariga distriktssköterskan oavsett om det 
handlar om patientens tillstånd eller om det handlar till exempel om hjälpmedel som skall 
ordnas i hemmet. Tryggheten skapas när distriktssköterskorna engagerar och informerar 
anhöriga om den sjukes tillstånd och vad som händer i kroppen när livet börjar tas slut.  Det 
kan även förekomma att anhöriga har funderingar kring varför det inte ges näringsinfusion när 
patienten befinner sig i livets slutskede. 
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      "...kroppen är på väg att dö, och man ska inte sätta in sånt, men man har ju varit med om 
att anhöriga vill att det ska sättas dropp. Och då är det definitivt inte patienten i fokus, utan 
det är anhöriga. Så det är en jättesvårighet"  

Distriktssköterskorna i studien delar ut en broschyr som handlar om livets sista tid till 
anhöriga vilket leder till en ökad förståelse av vad det egentligen händer i kroppen vid livets 
slut. Det framkommer även att anhöriga kan ha speciella önskemål efter att patienten avlidit, 
som speciella kläder. Därför anses, enligt distriktssköterskorna, att det är viktigt att vara 
lyhörd för anhöriga men även behandla den avlidna med samma respekt som innan denne 
avled.    

    ”Utan rutinen hos oss är att vi behandlar den döde med samma respekt som när den lever.       
Och hemma är det kanske att man…ja att nån anhörig vill att min gamla mamma ska ha på 
sig den här dräkten på sig, för det är kanske det JÄTTE viktigt för de anhöriga liksom” 

Att finnas där och lyssna på den anhöriges oro och rädsla är en del av distriktssköterskans 
arbetsuppgift. Distriktssköterskorna är angelägna om att ge anhöriga stöd och tröst i mån av 
den tid de har. I vissa situationer kan det även hända att distriktssköterskan lindrar anhörigas 
oro genom att ge smärtlindring till patienten trots att hen inte visar någon tecken till oro. 
Därför påstår distriktssköterskorna att stöd till anhöriga anses lika viktigt som att vårda 
patienten vid livets slutskede.  

”Normalt sett så har man alltid patienten först i rummet, och anhöriga längs bak, men 
vid palliativ vård, när patienten håller på att dö i hemmet, då ligger lika mycket fokus 
på anhöriga, alltså 50/50.” 

 

Anhöriga kan svikta  

Samarbetet med anhöriga kan även innebära negativa upplevelser. Sorg kan leda till att ilska 
och missnöje från anhörigas sida kan förkomma, vilket upplevs som negativt. Det finns 
tillfällen då anhöriga tar på sig uppgiften som vårdare vilket kan leda till att anhöriga sviktar 
och orkar inte vara så delaktiga och engagerade som de har lovat den sjuke. Tanken på att få 
leva med minnet att den sjuke har dött i hemmet kan leda till att de anhöriga har svårt att 
hantera situationen. Oron och rädslan gör att anhöriga inte vill att den sjuke ska vårdas 
hemma utan de kämpar hårt för att få in patienten till sjukhus eller på ett korttidsboende där 
det finns personal dygnet runt.   

 ”För den här dottern var det väldigt otryggt, för hur skulle vara nu när mamma 
kommer hem från sjukhuset och nu planeras det palliativ vård. Hur vet jag som dotter 
att min mamma ska ha det bra, och får ett drägligt slut, så dottern talar om för mig att 
hon ska göra allt så mamma inte komma hem för där kände hon sig otrygg, utan hon 
skulle kämpa hård så att mamma kommer till kortidsboende ”  

När flera anhöriga är involverade kan det även leda till att det blir konflikter eftersom de har 
olika åsikter. En anhörig kanske vill att den svårt sjuke ska få vårdas hemma då en annan är 
helt emot detta. Det framkom också att situationer kan uppstå då patienten själv är nöjd med 
hemsjukvården men att anhöriga är oroliga och att de övertalar patienten att åka in till 
sjukhus. Detta leder till ett etiskt dilemma för den ansvariga distriktssköterskan då hon ser att 
patientens egentliga önskan inte blir tillgodosedd. Distriktssköterskornas menar att för att få 
alla införstådda är det viktigt att distriktssköterskan informerar om vad det innebär att vara 
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anhörig för en patient vid livets slutskede och att alla måste arbeta tillsammans för att det ska 
bli tryggt framförallt för patienten.  

 

Viktigt uppdrag att vårda vid livets slut  

Distriktssköterskorna berättar att vård vid livets slutskede omfattar engagemang, tydlighet och 
noggrannhet. Det handlar om att vara professionell, lyhörd och vissa empati för patienten. 
Distriktssköterskorna talar om att de försöker i högsta möjliga mån prioritera hembesöket hos 
patienten som är vid livets slut, men uppdraget kan även innebära känsla av otillräcklighet på 
grund av tidsbrist i det dagliga arbetet.  

 

Uppdraget kräver specifik kompetens  

Vård vid livets slutskede är en viktig del av distriktssköterskors arbetsuppgift inom 
hemsjukvården. Distriktssköterskan eftersträvar att ta hand om patienter i palliativt skede och 
dess anhöriga. När gamla multisjuka patienter närmar sig livets slut är det 
distriktssköterskorna som ansvar för samordningen av omvårdnaden samt se till allt fungerar 
som det ska. Då krävs det att tänka till och arbeta med de specifika delarna från de 
utbildningar och kurser i palliativ vård, samt vara uppdaterad i rätt kunskap. Erfarna 
distriktssköterskor avråder nyexaminerade sjuksköterskor att arbeta inom hemsjukvården 
eftersom detta kräver både erfarenhet och trygghet i sin roll.  

”Det kan bli svårt att vara nyutbildat och bli inkastad i ett sådant ärende. För på 
sjukhus har du kollegor som kan hjälpa till och hämta hjälp, men sitter du i skogen tre 
mil bort så står du helt ensam….och är du oerfaren och 23-24 år…. detta jobb är 
viktigt, det gäller att vi själva kan hantera det”  

Distriktssköterskorna uppger att det är viktigt att vara lyhörd och ödmjuk samt professionell i 
förhållningssättet. Detta innebär att även kunna vara beredd att möta patienten vid essentiella 
frågor lika väl som vid medicinska frågor. För att leda omvårdnadsarbetet för den svårt sjuke 
behöver distriktssköterskan vara trygg i sin yrkesroll. Eftersom patienter vid livet slutskede 
prioriteras högt innebär att andra arbetsuppgifter får komma i andra hand. Det framkommer 
av samtliga distriktssköterskor i studien att patientens sista tid vid liv ska vara så bra som 
möjligt och ge ett värdigt slut. Med detta menas att vården ska vara av bra kvalité så att 
patienten känner sig trygg och lugn och framförallt vara bra smärtlindrad.   

”Man anstänger sig verkligen till det yttersta för att försöka göra det så bra som 
möjligt……det andra av mitt jobb får komma på sidan av” 

 

Kan ge känsla av otillräcklighet  

Det framkommer av fler distriktssköterskor i studien att de ofta kommer i situationer där de 
känner att tiden för att tillgodose patientens behov inte räcker till. Det är inte heller helt säkert 
att möjligheterna och resurserna alltid finns som det är tänkt att det ska vara. Eftersom 
distriktssköterskor i hemsjukvården har fler uppdrag innebär det att de inte hinner vara hos 
patienten när de som mest behövs och detta upplevs som frustrerande. Oftast är det kvällar 
och helger när det är som mest svårast att hålla kontinuitet hos patienten. 
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”Och det upplever man kanske mest när man jobbar helg: du har många fasta besök 
och distriktssköterskor/sjuksköterskor ska ge smärtlindring. Och det kan vara väldigt 
oroligt, dels kan patienten vara väldigt orolig och dels även anhörig som har mycket 
frågor. Och du kommer snabbt till patienten och du vet att du har fullt med andra 
uppdrag……så det är svårt att kunna ge den tid som man skulle vilja”  

För den svårt sjuke patienten innebär detta att smärtlindringen kan dröja då den ansvariga 
distriktssköterskan kan vara upptagen i ett annat ärende. Det upplevs som en inre stress av 
distriktssköterskorna och en känsla att tiden för att ge den bästa vården inte alltid finns.  

”Vi ska vara här och där, och vi ska vara i telefonen, och vi ska skriva mer vårdplaner, 
och så helt plötsligt så ska vi i väg AKUT och ge en injektion, så det blir liksom 
ingen…….bra för patienten….och inte för oss heller. Det blir splitrad och det blir, 
ja……." 

 I vissa svåra känslomässiga situationer framkom det att distriktssköterskorna hade behov 
av att stödja varandra. Detta hanterades ibland genom att de samtalade med varandra om 
den svåra situationen.  

Att sätta den sjukes behov i centrum   

Distriktssköterskorna berättar att större delen av patienterna, särskilt hos äldre multisjuka, är 
det vanligt att hen vill avsluta sina sista dagar i hemmet i närheten av sina nära och kära. Detta 
gör att anhöriga kan komma och gå hur de själva vill hemma hos patienten vilket oftast är 
positivt. Att få vårdas hemma innebär att den sjuke inte behöver anpassa sig till sjukhusets 
regler och tider utan känner sig trygg i sin egen hemmiljö. Distriktssköterskorna menar att 
patientens självbestämmande bör respekteras och hemsjukvården har då en skyldighet och se 
till och ordna så att allt fungerar när palliativ vård planeras.  

”Men det är ju att det här att de får vara hemma i sin hemmiljö, att de inte behöver vara på 
ett sjukhus, då blir ett att de måste anpassa sig på sjukhusets tider, vanor och regler, och då 
är de hemma så har de sina egna vanor och regler. Och väljer mer utifrån sina egna val och 
inte verksamhetens ” 

Distriktssköterskorna menar att det är betydelsefullt att ta reda på hur mycket patienten själv 
är införstådd med sin situation. Utifrån erfarenhet berättar distriktssköterskorna att situationen 
kan bli svår när patienten inte har bearbetat situationen och förväntar sig att hen kommer att 
bli bra igen. Det kan dessutom förekomma tillfällen då patienten missförstår helt det läkaren 
har informerat om.  

”anhöriga berättar för mig att patienten inte hade ens förstått att han hade haft cancer, han 
hade en hjärntumör men han såg inte som likvärdigt som cancer, och läkaren där var rak på 
sak och sa vi får se om du får klara av påsken”   

Det finns tillfällen då den sjuke patienten kan ha ändrat sig och vill åka in till sjukhus trots att 
beslut är tagen att hen ska vårdas i hemmet. Ångest, oro och rädsla leder till att patienten vill 
komma in till sjukhus och få hjälp därifrån istället. Detta upplevs negativt bland 
distriktssköterskor eftersom de inte får neka det patienten önskar, trots att de är medvetna om 
att det inte finns så mycket mer att göra. Det är inte heller helt säkert att patientens 
valmöjlighet alltid tillgodoses. Distriktssköterskorna har framhävt att fler möjligheter borde 
finnas, och att beslutet ibland bör omprövas eftersom patienten kan ändra sitt beslut.  
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 ”det förutsätt ju att du vill dö i hemmet, men om du inte vill det, så blir det ett problem. Man 
kanske blir ledsen, blir orolig, har ångest och vill inte alls vara hemma, eller kanske tvärtom 
… om du är på korttid och vill hemma…..men då får vi fixa det. Det förutsätts att man ska 
bestämma sig i förväg och det tycker jag att det är fel, man ska inte säga att det är valfritt”  

 

Diskussion    

Resultatet av denna studie blev fyra kategorier och nio underkategorier. Samverkan mellan 
olika yrkesgrupper inom kommun och landsting är betydelsefull. Resultatet visade att 
distriktssköterskorna stödjer omvårdnadspersonalen genom handledning och utbildning.  
Trots det så förekommer det brist på kompetent vårdpersonal som vårdar patienter vid 
palliativ vård inom hemsjukvård. Däremot framkom det i studien att kontakten med 
landstingets palliativa team uppskattas högt. Ett välfungerande samarbete med vårdcentalens 
läkare visade sig vara viktigt. Distriktssköterskorna upplyste om betydelsen av relationen med 
patientens anhöriga och det ansågs viktigt ge stöd till anhöriga. Det framkom även att sorgen 
kunde leda till att anhöriga sviktar. Att vårda patienter vid livets slutskede visade sig vara ett 
uppdrag som kräver specifikt kompetens. Uppdraget kunde även leda till en känsla 
otillräcklighet. Studien visade att distriktssköterskorna eftersträvar att sätta patientens behov i 
fokus.  

 

Resultatdiskussion  

Distriktssköterskorna i studien beskriver betydelsen av samverkan med kommunens och 
primärvårdens olika yrkesprofessioner, för att få hela organisationen att fungera för patienter 
som avslutar sitt liv i hemmet i närheten av sina anhöriga.  I Dunne et al. (2005) studie 
framkommer att det mest väsentliga i palliativ hemsjukvård är när teamarbetet fungerar väl. 
För att vårda svårt sjuka människor i hemmet behöver distriktssköterskan ha goda möjligheter 
till ett fungerande samarbete med andra vårdprofessioner (Distriktssköterskeföreningen 2008). 
Distriktssköterskornas erfarenheter i studien visar att sammarbetet kan variera beroende på 
vilken organisation de arbetar i och samverkar med. För att kunna tillgodose en trygg och 
säkert vård i hemmet anses av informanterna att god vårdmiljö med tillgång till rätt 
hjälpmedel är stor betydelse. Regeringens nationella kvalitetsplan innehåller planer att arbeta 
fram nya styrsystem för framtidens nya äldreomsorg, då det blir allt fler människor som får 
mer omfattande vård och omsorg i hemmet, samt att man ser nya utövare som kommer in på 
marknaden (Socialdepartementet 2015: 72).  Om inte vårdkedjan fungerar kan olämpliga 
förhållanden tillkomma, vilket kan leda till svåra konsekvenser för patienten samt att 
patientsäkerheten äventyras.   

I denna intervjustudie framkom att distriktssköterskorna anser att de har en viktig roll och 
stort ansvar när det gäller att handleda och utbilda omvårdnadspersonal inom hemtjänsten 
eftersom många saknar adekvat utbildning. Att omvårdnadspersonal brister i kompetens och 
ibland även saknar undersköterskeutbildning framkom även i Johansson och Juhlins (2014) 
studie. Vidare beskrivs i studien att detta leder till att distriktssköterskorna i hemsjukvården 
får högre ansvar som ledare för omvårdnaden. Av den orsaken att det finns ett större behov av 
handledning och kompetensutveckling för att delegera sjukvårdsuppgifter på ett patientsäkert 
sätt. Distriktssköterskans kompetens innefattar att ha fördjupad kunskap i rollen som 
omvårdnadsledare samt ha förmåga att visa hur resultat nås, genom att organisera 
utvecklingsarbete för att leda hemsjukvården (Distriktssköterskeföreningen 2008). För att 
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kunna utföra en patientsäker vård anses det viktigt att omvårdnadspersonalen har regelbunden 
kommunikation med distriktssköterskan inom hemsjukvården (Craftman, Von Strauss, 
Rudberg, & Westerbotn. 2012). Personal som arbetar inom livets slut och palliativ vård 
behöver kontinuerlig utbildning, stöd och handledning (Socialstyrelsen, 2007) men tyvärr 
finns det en skillnad mellan mål, visioner och resurser till förfogande i dagens samhälle. 
Socialdepartementet (2015: 72) beskriver omvårdnadspersonalen som sin främsta resurs för 
en framgångsrik äldreomsorg. Rätt bemanning, rätt utbildning, bra bemötande är saker som 
kommer att satsas långsiktigt på enligt förslaget. Regeringen skriver vidare att det finns ett 
beslut taget om att utarbeta en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen där man genom 
långsiktiga insatser inom strategiska viktiga områden ska säkra utvecklingen av god kvalitet 
inom äldreomsorgen. Syftet är att höja effektiviteten samt öka kvaliteten genom tryggad 
personalförsörjning. Bristande personalkontinuitet, bristande kompetens kombinerat med 
underbemanning utgör en patientsäkerhetsrisk samt att Socialtjänstlagen inte följs. 

Det förefaller att patienter som är kopplade till landstingets palliativa team är får en bättre och 
mer ordnad omvårdnad än andra patienter. Det är värdefullt både för patienten samt deras 
anhöriga. Distriktssköterskorna förmedlar att samarbetet med specialistsjuksköterskor och 
läkare från landstingens palliativa team fungerar mycket bra. Att ha möjlighet att samarbeta 
med teamet innebär bättre kontinuitet. Vikten av denna form av samverkan betonas av 
Socialstyrelsen (2013) som visar att ett professionellt samarbete krävs mellan olika 
yrkesgrupper för att uppnå palliativ vård i hög nivå. Resultatet i studien visar att 
distriktssköterskorna oftast är nöjda med samarbetet med vårdcentralens läkare i de fall 
patienten har en fast läkarkontakt. I en dansk studie kom fram att både distriktssköterskor och 
allmänläkare ansåg att fördelen med att samarbeta i team var att tryggheten och säkerheten 
hos patienten ökades (Goldschmidt, Groenvold, Thit-Johansen, Strömgren, Krasnik, & 
Schmidt, 2005). Tillgång till adekvat specialistutbildad personal ledde till att 
distriktssköterskorna fick ökat kunskap om att övervaka patientens symtom som bland annat 
att kunna ge en adekvat smärtbehandling.  

Vid olika tillfällen har det uppmärksammats att det är brist på tillgång till kompetenta läkare i 
palliativ vård inom hemsjukvården (Landstinget i Värmland 2008). Detta leder till otillräcklig 
direktkontakt mellan patient och läkare, hembesök av läkare men även otillräckligt stöd till 
vederbörande personal. Trots att rapporten är från 2008 visar studiens resultat att problemen 
kvarstår idag då bristen på läkare är stor och att vissa vårdcentraler har stora 
bemanningsproblem. Erfarenheter visar att distriktssköterskor får ta ett stort ansvar och ibland 
reda ut läkarens misstag.    

En annan viktig aspekt som framkom i resultatet var betydelse av mötet med anhöriga. För 
deltagande distriktssköterskor var det viktigt att så tidigt som möjligt kunna skapa en god 
kontakt med anhöriga. Vid palliativ vård i hemmet ansågs det oerhört viktigt att anhöriga får 
stöd, information och möjlighet till att vara delaktiga. Mötet med anhöriga innebar oftast 
positiva upplevelser och distriktssköterskorna kände att de var den så kallade ”samordnaren” i 
hela koordineringen runt patientens vårdbehov. En annan studie beskriver att anhöriga 
uppfattade den ansvariga sjuksköterskan överlag som en viktig person, både för patienten och 
anhöriga och att med henne diskuterades de viktigaste frågorna (Borstrand 2008). Anhöriga 
upplevde att de hade regelbunden kontakt med den ansvariga sjuksköterskan och att läkaren 
kom på hembesök om patienten hade behov, vilket uppskattades högt.  Denna studie visade 
att anhörigsituationen dock kan innebära känslomässiga upplevelser. För vissa anhöriga kan 
hemsituationen bli ohållbar så att de inte klarar att ha den svårt sjuke hemma och inläggning 
kan bli aktuell. Detta fynd stärks av en annan studie som beskriver att anhörigas känsla av 
hopplöshet av att stå bredvid och inte kunna göra någonting när patienten mår som sämst kan 
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leda till att hemsituationen blir ohållbar (Munck et al. 2008). Personal som jobbar inom hälso- 
och sjukvård har en skyldighet att i förebyggande syfte uppmärksamma anhöriga som vårdar 
eller stödjer en sjuk person då de utsätts för att drabbas av ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). 
Vidare står det i samma föreskrift att hälso-och sjukvårdpersonalen ska i tidigt skede kunna 
identifiera behov samt informera anhöriga om deras stödmöjligheter. Därför är samarbetet 
mellan landsting och kommun viktigt.   

Samtliga distriktssköterskor i studien framhåller att vård vid livets slutskede är en mycket 
viktigt arbetsuppgift och som kräver ett professionellt förhållningssätt, erfarenhet och trygg 
arbetsroll. Resultatet visar att distriktssköterskorna är mycket flexibla i sin arbetsroll och är 
duktiga på att planera och hjälpa varandra.  Arbetet kan vara mycket påfrestande psykiskt med 
svåra samtal ibland.  En annan studie som beskriver vikten av att ha arbetslivserfarenhet och 
kunskap om livets slut och palliativ vård styrker detta resultat (Moir et al. 2015). Samma 
studie visade att patienten och anhöriga har stort behov av att få prata och få information.  
Och att behovet av stödsamtal och information visade sig vara som högst när vården för 
patienten gick från kurativ till palliativt skede. Studien visade att specialistsjuksköterskor 
inom palliativ vård var som mest bekväma och villiga att möta patienten och anhöriga i dessa 
samtal och en oerfaren distriktssköterska/sjuksköterska var den som var mest obekväm.   

I en annan studie framkom det att distriktssköterskorna upplever att tiden för vård vid livets 
slut inte räcker till. Distriktssköterskorna upplevde en frustration och en inre stress när de inte 
hinner vara hos patienten när de som mest behövs. I Josse Eklund et als studie (2013) visade 
det sig att för att patienten ska få en god och säkert vård enligt sina behov är det viktigt att 
sjuksköterskan har kontroll över vårdsituationen. För att få kontroll över vårdsituationen bör 
sjuksköterskan vara beredd och villig att ta kontakter utanför de vanliga rutinerna. I resultatet 
av denna studie framkom det också att de flesta patienter och framförallt äldre multisjuka 
uttalat att de vill vårdas hemma vid livets sista tid i närheten av sina anhöriga. Detta resultat 
bekräftas av Appelin och Berterö (2004) som visade att hemmet var platsen där patienterna 
kände sig trygga och säkra trots att de var medvetna om anhörigas lidande. I studien framkom 
det också att palliativa patienter som vårdades av hemsjukvårdens omvårdnadspersonal och 
distriktssköterskors kände sig trygga i sina hem.  Det har även framkommit i studien att 
patienten kan ändra sitt beslut och vill komma in på sjukhuset istället. Detta framkom även i 
Jack et al. (2009) studie att patienten kan vilja skydda sina anhöriga då hen känner av att 
hemsituationen kan bli överbelastad. Detta överensstämmer med Socialdepartementens 
föreskrift (SOU 2001:6) där det står att en av de vanligaste orsakerna att patienten ändrar sin 
inställning och önskar komma in på sjukhus är till följd av bristande psykosocialt stöd. Därför 
torde det vara viktigt att det finns tillgång till personal dygnet runt och vid behov tillgång till 
korttids/sjukhusplats så att patienter och deras anhöriga vågar och orkar genomföra vården i 
hemmet. Enligt distriktssköterskorna i studien ska patientens självbestämmelse respekteras. 
Detta regleras av hälso-och sjukvårdslagen (1982:763), där det står att sjukvården ska byggas 
på respekt, självbestämmelse och integritet samt att patientens behov till kontinuitet och 
säkerhet i vården ska tillgodoses. Studien visade en klar ökad oro hos distriktssköterskorna 
om utvecklingen i dagens samhälle med osäkerhet inför framtiden, då ekonomi och politik 
styr verksamheterna.  Det viktigaste inom palliativ vård i livets slutskede är att visa respekt 
för den sjuka människan och att säkerställa att det är hen som faktiskt står i centrum och inte 
produktiviteten.  
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter vid 
livets slutskede inom hemsjukvården. Eftersom studien handlar om distriktssköterskornas 
erfarenhet ansågs det att kvalitativ metod med induktiv ansats var det som motsvarade bäst till 
studiens syfte. Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer eftersom detta ansågs vara den 
lämpligaste metoden med svar till forskningsfrågan. Intervjuer som datainsamlade metod 
lämpar sig bäst för att beskriva ett fenomen eller en situation (Henriksson 2012). Det innebär 
att informanterna som deltar i den valda studien berättar om ämnet med fokus till 
forskningsfrågan.  

I denna studie har författarna valt att använda semistrukturerade öppna frågor. Enligt 
Danielson (2012), är denna metod en vanlig förekommande typ av intervju då forskaren 
använder intervjuguide som stöd till intervjun. Dessutom finns det inga krav på att frågorna 
ska ställs enligt ordning utan forskaren har möjlighet att lämpa sig efter det som kommer upp 
från intervjun. Författarna ansåg detta som en fördel eftersom detta minskade risken att 
informanten kände sig styrd av intervjuaren. Detta gav informanterna möjlighet att berätta och 
komplettera sina svar öppet om de så önskade, vilket upplevdes positivt av dem.  

Båda författarna var oerfarna i rollen som intervjuare och detta upplevdes som en nackdel. 
Enligt Patton (2002), bör forskaren vara medveten om sina erfarenheter inom området samt 
kännedom om kvalitativa metoder. Första intervjun upplevdes som mest ängslig av båda 
författarna. Det framkom även risken att samtalet kunde hamna utanför ämnet, och att det var 
svårt att hålla sig till forskningsfrågan men risken minimerades genom att intervjuguiden var 
ett stöd för att hålla fokus till studiens syfte.  

Analys av datamaterialet gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 
kvalitativ innehållsanalys. Denna forskningsmetod används för att tolka texter från intervjuer 
och anses tydlig och lätt att förstå som nybörjare inom forskning. Innehållsanalysens första 
fas är att redogöra textens manifesta innehåll där fokus ligger till på vad informationen står för 
därefter (Danielsson 2012).  

 

Trovärdighet 

Inom kvalitativ metod bedöms studiens kvalitet ur benämningarna trovärdighet som innefattar 
delarna tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (Danielsson 2012). Graneheim och 
Lundman (2004) förklarar att detta handlar om hur informationen i den valda studien har 
samlats samt att bearbetning gjordes på ett korrekt sätt. I denna studie valdes intervjuer som 
datainsamlingsmetod vilket anses vara passande samt att studiens tillförlitlighet förstärks 
(Guba & Lincoln 1989). Författarna i studien har tillammans med handledaren diskuterat 
igenom hela processen utifrån syfte, intervjufrågor, design med urval, datainsamlingsmetoden 
och vidare till presentation av resultatet. Intervjufrågorna valdes av författarna först som 
sedan granskades av handledaren och samma frågor har används till samtliga deltagande 
distriktsköterskor (pålitlighet).  Samtliga deltagare i studien hade varierande erfarenheter av 
vård vid livets slut inom kommunal hemsjukvård mellan 3 och 26 år. Även detta har ökat 
studiens möjligheter till en bredare bild av deltagarnas erfarenhet vilket anses öka studiens 
ytterligare.  

För att stärka studiens pålitlighet spelades intervjuerna in och transkriberades ordagrant 
(Lincoln & Guba 1985). Samtliga intervjuer transkriberades samma dag som de genomfördes 
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av båda författarna var för sig.  Detta ansågs som fördel eftersom det var lättare att komma 
ihåg andra uttryck och skriva anteckningar för varje intervju. En fördel med inspelade 
intervjuer är att det finns möjligheter att lyssna upprepade gångar tills författaren känner sig 
säker på att inga feltolkningar har framkommit.  

Risken med inspelade intervjuer kan vara att informanten kan uppleva obehag att bli inspelad. 
Det framkom att en utav informanterna inte hade uppfattat att intervjun innebär att bli 
inspelad på band. Intervjuaren har då genast informerat deltagaren om hur detta går till samt 
att det var helt frivilligt att avstå från intervjun utan att behöva ange någon förklaring. 
Deltagande distriktsköterskan har ändå visat intresse att delta i studien.  

För att undvika risken att missa kärnan i texten som motsvarade forskningsfrågan har texten 
analyserats noggrant flera gånger. Författarna har varit medvetna om risken med egen 
förförståelse i ämnet eftersom båda hade erfarenhet inom vård vid livets slut. Detta har 
diskuterats och reflekterats över under studiens gång tillsammans med handledaren.   

En studie av kvalitativ innehållsanalys anses vara svår att generalisera men kan dock vara 
överförbar till likande sammanhang med avseende grupper och situationer (Danielson 2012).  
Därför kan studien anses vara överförbar inom kommunal hemsjukvård, primärvården och 
olika vårdboenden där människor vid livets slut vårdas. Kvaliten på överförbarhet ökar, 
genom att använda citat som finns i presentationen av studiens resultat (Graneheim & 
Lundman 2004). Även detta har används i det sammanställda resultatet. Tanken med det är att 
läsaren får möjlighet att bilda en egen åsikt om det som påstods i resultatet och granska om 
tolkningen var korrekt.  

 

Konklusion och klinisk betydelse 

Denna studie belyser distriktssköterskors erfarenhet av palliativ vård i livets slutskede inom 
hemsjukvård och resultatet visar att det är särskilt viktigt med ett välfungerande samarbete 
mellan olika yrkesprofessioner omkring patienten för att uppnå maximal livskvalité i hemmet 
vid livets sista tid.  

Distriktssköterskorna i studien är oroliga över kompetensen bland omvårdnadspersonalen då 
det krävs erfarenhet och kunskap om tolkning av den döendes symtom och studien visar att 
stöd och handledning till omvårdnadspersonal är nödvändigt. Det är dock angeläget att 
personal som arbetar inom palliativ vård ska ha minst en undersköterskeutbildning och helst 
även fortbildning inom vård vid livet slut.  

Anhöriga är mycket viktiga att ha med i den palliativa vården vid livets slut och att bygga upp 
en bra anhörigrelation ser distriktssköterskorna som viktigt och positivt. Vikten av kontinuitet 
samt regelbunden kontakt med patientansvarig läkare betonas av distriktssköterskorna men 
begränsad kontakt med läkare, otillräckligt med tid och dålig kontinuitet framförallt under 
helger och kvällar skapar både praktiska och etiska dilemman.  

Att leda omvårdnaden för den svårt sjuke krävs att distriktssköterskan är kompetent och har 
lång erfarenhet och är trygg i sin arbetsroll. Distriktssköterskorna kan hamna i situationer där 
de upplever en känsla av otillräcklighet. Ett annat problem kan vara när patienten själv inte 
orkar ta ställning om sin vård och väljer då att anpassa sig efter anhörigas vilja. Eftersom allt 
fler människor idag vill avsluta sitt liv i hemmet anses författarna att palliativ vård vid livets 
slutsskede skall anses som ett viktigt samhällsperspektiv. God framförhållning med 
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kommunen, landstingen och anhöriga är avgörande för att uppnå målen för god kvalitet på 
den palliativa vården. 

 

Framtida forskning 

Då det finns en del forskning om personal och anhörigas upplevelser kring palliativ vård i 
hemmet skulle det vara intressant att göra en kvalitativ studie om hur patienten upplever sin 
situation, möjligheter till att fatta autonoma beslut och sin relation till anhöriga.  

Det skulle också vara intressant att fördjupa kunskapen om anhörigas roll för undersöka deras 
valmöjligheter, påverkan på deras liv och deras önskemål om stöd.  
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Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 

 

Datum : 

Till Verksamhetschef:              Kommun : 

Härmed ansökes om tillstånd att genomföra en intervju med tre distriktssköterskor verksamma 
hos er som ett led i studien ”Distriktssköterskors erfarenheter av vård i livets slutskede inom 
hemsjukvård.” Studien är ett underlag för examensarbete på avancerad nivå i omvårdnad vid 
Karlstad Universitet in distriktssköterskeutbildningen. 

Information angående studien: 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av vård av patienter i livets 
slutskede genom att intervjua distriktssköterskor. Begreppet handlar om distriktssköterskans 
erfarenhet av vård i livets slut i hemsjukvård. Intervjun, som beräknas ta cirka en timme, 
spelas in och skrivs sedan ut. All information som kommer till oss till del kommer att 
behandlas så att inga obehöriga kommer att få del av den. Deltagarna har rätt att avsluta 
intervjun när som helst utan att förklara varför. Resultatet av studien kommer att redovisas i 
en intervjustudie. Karlstads Universitet är studiens forskningshuvudman. 

Om vi får tillstånd att intervjua distriktssköterskor i er kommun kommer vi personligen 
kontakta dessa tre per telefon eller mailkontakt. 

Vi kommer inom kort följa upp detta brev med ett telefonsamtal. Har du några frågor- 
vänligen kontakta oss ! 

Handledare Karlstad Universitet: Lektor Anna Josse Eklund 

 

Med vänlig hälsningar  

 

Violeta Dedushi   Agneta Bråby 

Leg sjuksköterska Centralsjukhuset Karlstad Leg. Sjuksköterska Hammarö Kommun 
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Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 

 

 

Tillstånd att genomföra intervjustudie 

 

Härmed ges tillstånd till Violeta Dedushi och Agneta Bråby, studenter vid Karlstad 
Universitet att genomföra intervjuer med distriktssköterskor inom hemsjukvården i 
…………Kommun,  i enlighet med information jag erhållit.   

 

Studien genomförs av Violeta Dedushi och Agneta Bråby under handledning av lektor Anna 
Josse Eklund, Karlstads universitet.  

 

 

Ort____________________________________        Datum_________________ 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Namnteckning 

 

______________________________________________________________________ 

Namnförtydligande, titel, telefonnummer  
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Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap                     

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad                      

 

Förfrågan om att medverka i en intervju 

Vi är två studenter vid Karlstads Universitet. Som en del av vårt examensarbete kommer en 
studie om distriktssköterskans erfarenhet av vård i livets slutskede inom hemsjukvården att 
genomföras. Intervjustudien kommer att belysa distriktssköterskans erfarenheter inom 
hemsjukvården och livets slut. Distriktssköterskan i hemsjukvården har ett stort ansvar, både 
för patienten och för dennes anhöriga.  

Tillstånd att utföra studien i XX kommun har givits av verksamhetschef ……  

Brevet innebär en förfrågan om du vill medverka i denna studie. Om du väljer att medverka 
kommer en av oss att intervjua dig vid ett tillfälle på en plats som du själv väljer. Intervjun 
kommer att ta ungefär en timme och spelas in på band. Vi kommer att be dig att berätta om 
hur länge du arbetat som distriktssköterska, vilka utbildningar du har, dina erfarenheter av 
livets slut i hemsjukvård, vad det innebär för dig att ta hand om dessa patienter, svårigheter 
man kan komma i kontakt med, fördelar respektive nackdelar vid vård i hemmiljö vid livets 
slut. Och eventuella uppföljningsfrågor som kan uppstå.  

Om du väljer att delta i vår studie ber vi dig att meddela din chef. Därefter tar vi kontakt med 
dig för att göra upp om tid och plats för intervjun. I samband med intervjun kommer vi att gå 
igenom informationen igen och be dig om ett skriftligt samtycke att delta i studien. Du deltar 
frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill, utan att förklara varför. Allt material 
kommer att behandlas konfidentiellt och när resultatet redovisas kommer ingen enskild person 
kunna identifieras. Resultatet kommer att redovisas som en intervjustudie.  

Vår handledare är: Anna Josse Eklund, lektor, Karlstad Universitet  

Vid frågor, vänligen kontakta oss 

Violeta Dedushi   Agneta Bråby 

Violetta-76@hotmail.com   agneta.braby@gmail.com 

076-2267772    073-395010

mailto:Violetta-76@hotmail.com
mailto:agneta.braby@gmail.com
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Intervjuguide 

Ålder, kön.  

Bakgrundsfrågor:  

Berätta om vilka utbildningar du har 

Hur länge har du jobbat som distriktssköterska?  

 

Huvudfrågor  

Kan du berätta om dina erfarenheter av vård vid livets slutskede? 
Vad innebär det för dig att ta hand om patienter i detta skede ?  
Finns det några svårigheter när du vårdar patienter i sina hem?  
Finns det några fördelar vid vård av palliativa patienter i sina hem?  
 

Fördjupande frågor (om det behövs) 

Kan du förklara/berätta mer om det? 
Kan du ge ett exempel till den relaterade situationen?   
Hur menar du nu?
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Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap  

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 

 

Medgivande att delta i studien ”Distriktssköterskors erfarenheter av vård i livets slutskede 
inom hemsjukvård.” 

 

Jag ger mitt medgivande till att delta i ovanstående studie som genomförs av Violeta Dedushi 
och Agneta Bråby, studenter vid Karlstad Universitet under handledning av lektor Anna Josse 
Eklund, Karlstads universitet.  

Tillstånd att genomföra intervjuer inom …….förvaltningen har givits av YY……, enhetschef 
. 

Jag har mottagit information om studien och vet att jag kan avbryta intervjun när jag vill utan 
att behöva förklara varför.  

Ort________________________________        Datum____________________ 

 

______________________ 

Namnteckning 

______________________ 

Namnförtydligande  
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