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Det dör ca 90 000 människor varje år i Sverige. En del av dem dör i hemmet. 

Distriktssköterskan har omvårdnadsansvar för palliativ omvårdnad i kommunen. Den här 

studien baseras på nio intervjuer med distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård i tre 

olika kommuner. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter i 

kommunikation med patienter i kommunal hemsjukvård. Ett övergripande tema urskiljdes 

vilket benämndes Den mångsidiga kommunikationen och kunde beskrivas utifrån två 

kategorier Den enkla och Den svåra kommunikationen och utifrån analysen kunde sju olika 

underkategorier urskiljas vilka namngavs: Att komma in på rätt sätt i kommunikationen, Att 

patienterna har accepterat sin situation, Att vara där patienterna är, Att kommunicera med 

patienterna när närstående är på samma nivå, Att inte komma in på rätt sätt i 

kommunikationen, Att patienterna inte accepterat sin situation och Att kommunicera med 

patienterna när närstående inte är på samma nivå. Den här studien utgår från en kvalitativ 

metod för att beskriva nyanser och erfarenheter i intervjutexterna. Som 

distriktssköterskestudenter och författare hoppas vi att denna studie, genom att 

uppmärksamma distriktssköterskors erfarenheter i kommunikation i palliativ omvårdnad, ökar 

kunskaper och förbättrar kommunikationen mellan distriktssköterskor och patienter i palliativ 

omvårdnad.  
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About 90 000 people die every year in Sweden. Some of them die in their homes. In the 

community, the district nurse has responsibility for palliative care.  This study is based on 

nine interviews with district nurses working in community home care in three different 

communities. Its aim is to describe district nurses’ experiences of communication with 

patients in palliative home care. A comprehensive theme evolved which was named The 

multifaceted communication could be described on the basis of two categories: The simple 

communication and The difficult communication. The analysis resulted in following seven 

subcategories: To be successful in communication, Patients’ acceptance of their situation, To 

be there for the patients, To communicate with patients when relatives are on the same level, 

Failure in communication, Patients’ lack of acceptance of their situation and Meeting relatives 

and people close to the patient when they are not on the same level. As student district nurses 

and authors, we hope that this study will increase the awareness of how district nurses 

experience communication in palliative care and thereby increase our knowledge and improve 

communication between district nurses and patients in palliative care. 
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INLEDNING 

Fokus för denna studie är inriktat på distriktssköterskors erfarenheter av att kommunicera 

med patienter i livets slutskede inom palliativ hemsjukvård. Att vårda människor som 

befinner sig i livets slut kan vara komplext för distriktssköterskor, därför kan 

kommunikationen mellan patienter och distriktssköterskor vara en viktig aspekt att beakta. 

Socialstyrelsen (2009) visar på att varje år dör ca 90 000 människor i Sverige men flertalet 

av dem avlider på andra platser än på sjukhusinrättningar. Beck-Friis & Strang (2005) 

förklarar palliativ vård som en aktiv helhetsvård som grundar sig på en vårdfilosofi som 

innefattar människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov och vars ändamål är att 

upprätthålla livskvalitet och symtomlindrande omvårdnad då bot inte längre är möjligt. 

Patienter i palliativt skede, i Sverige, kan få adekvat omvårdnad i hemmet dygnet runt, 

veckans alla dagar. Det ställs höga krav på denna omvårdnadsform vilket innebär för 

distriktssköterskor att kunna hantera svåra sjukdomssymtom, verka för god 

kommunikation samt vara tillgängliga för patienter. Socialstyrelsen (2005) visar på att 

distriktssköterskors funktion är att samverka med andra vårdaktörer och ge omvårdnad i 

livets slut. 

 

Kirkevold & Strömsnes Ekern (2003) beskriver att vårdpersonal behöver ha en god 

teoretisk grund att utgå ifrån i omvårdnaden. Lika viktigt är att vårdpersonal har en god 

kommunikativ kompetens som visar på närhet, öppenhet i möten med patienter och 

närstående. Inom hälso- och sjukvården bedrivs en ständigt verbal och skriftlig 

kommunikation mellan vårdpersonal, patienter och närstående då exempelvis diagnoser 

ställs, problem beskrivs eller när åtgärder sätts igång. Människans lidande kan också 

lindras genom kommunikation där Eriksson (1994) menar att en människas lidande kan 

bekräftas i omvårdnadshandlingarna genom att sjuksköterskan visar ödmjukhet och 

medlidande för patienten och därmed lindras lidandet. Vidare beskrivs att lidandet inte får 

bortförklaras utan lidandet får vandra mellan hopp, lust eller hopplöshet. Lawton & Carrol 

(2005) visar i en studie viktiga aspekter som kan främja kommunikationen mellan 

distriktssköterskor och patienter som t ex att första mötet mellan dessa två gynnar framtida 

möten, att distriktssköterskor får en förståelse för patienter genom att ställa frågor om 

hans/hennes åkommor och livssituation, att svara på patienters frågor, planera 

omvårdnaden samt avsluta hembesöken på ett betryggande sätt för patienter. I en annan 

studie visar Wallerstedt & Andershed (2007) att det behövdes förbättrade metoder i 

kommunikationen med patienter och anhöriga för att omvårdnaden skulle kännas 

betryggande för patienter och anhöriga. Målet med denna studie är att uppmärksamma hur 

distriktssköterskor erfar kommunikationen i palliativ omvårdnad, detta för att få ökad 

förståelse inom området.  
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BAKGRUND 

Palliativ omvårdnad  

Palliativ omvårdnad innebär att när en sjuk människa inte kan bli botad längre så är döden 

den enda prognosen som kan förväntas. För att döendet ska bli så bra som möjligt för 

patienter så används palliativ omvårdnad som inriktning i vården av patienten. Begreppet 

palliativ omvårdnad står för att botande behandlingar avbryts till förmån för lindrande 

åtgärder. Patienter har rätt att bli behandlade med värme, kärlek och omtanke i livets 

slutskede. Denna form av omvårdnad gäller hela människan ända fram till dödens inträde. 

Palliativ omvårdnad förklaras utifrån fyra hörnstenar som innebär symtomkontroll med 

hjälp av smärtlindring och lindring av andra svåra symtom, god kommunikation med 

patienter/närstående och samarbete med andra yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor med flera (SOU, 2000:6). World Health Organisation (WHO 2009) har 

fastställt en definition på palliativ omvårdnad som lyder: ”Palliativ vård är en aktiv 

helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte längre svarar på kurativ (botande) 

behandling och när kontroll av smärta eller andra symtom och problem av psykologisk, 

social och existentiell art är av största vikt”. Socialstyrelsen (SOU 2001:6) visar i en 

undersökning att de flesta människor väljer att vårdas i sina hem. Patienter har rätt att välja 

var de vill vårdas och dö, detta för att tillgodose patienters önskemål och ge ökad 

livskvalitet. Om patienter väljer att vårdas i hemmet så bör socialtjänsten samt hälso- och 

sjukvården uppfylla patienters önskemål och då är det i allmänhet kommunen som ansvarar 

för omvårdnaden. Med hjälp av samordnad vårdplanering mellan olika vårdaktörer kan 

patienter få god omvårdnad i hemmet.  

Omvårdnad i hemmet 

Kirkevold & Strömsnes Ekern (2003) belyser att omvårdnad i hemmet blir allt vanligare. 

Patienterna blir fortare utskrivna idag, vilket kräver att de sjuka får klara sig själva eller 

med hjälp av anhöriga. Fler personer lever länge med kronisk sjukdom vilket kräver 

uppföljning samt stöd genom sjukdomsförloppet. De patienter som har sjukdom med 

dödlig utgång är i behov av långvarig omvårdnad samt omsorg vilket ställer stora krav på 

övriga i familjen. För att patienter ska få bästa möjliga omvårdnad krävs ett kvalitetsfullt 

samarbete mellan de olika vårdaktörerna, vilket sker genom god kommunikation mellan 

vårdaktörer, patienter och närstående. I socialstyrelsens rapport (2001:6) framkommer att 

patienter och närstående behöver vara välinformerade för att känna trygghet att kunna välja 

omvårdnad i hemmet. Patienterna bör ha fått information om sjukdomsutveckling, hur 

symtom förebyggs samt hur komplikationer förhindras. Det krävs att alla vårdaktörer har 

ett planerat vårdsystem som gör att patienter får snabb hjälp där exempelvis 

distriktssköterskor inställer sig i patienters hem inom en kort tid. Patienter i palliativt skede 

har valmöjlighet till att vårdas i hemmet eller på annan inrättning men flertal väljer att 

vårdas hemma. Det bör beaktas att problem, behov och krav kan uppstå men varje individ 

ska få valmöjlighet att få dö hemma. Om patienten vill vårdas och dö hemma så bör det ske 

en individuell vårdplanering mellan sjukhus och kommun vilket gör att en samverkan 
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upprättas mellan de parter som utför vård och omsorg. Beck–Friis & Strang (2005) menar 

på att kommunerna har möjlighet att ge god palliativ omvårdnad i hemmen där 

distriktssköterskor är en form av samordnare för palliativ omvårdnad. 

Distriktssköterskors roll i palliativ omvårdnad 

Distriktssköterskeföreningen (2005) beskriver yrkesrollen som ett reglerat yrke, med en 

skyddad yrkestitel inom hälso- och sjukvården. Distriktssköterskor har kompetens och vilja 

att utföra uppgifter då distriktssköterskor har skaffat sig tillämpade kunskaper och 

färdigheter. Vidare framkommer att distriktssköterskor har ett förhållningssätt, 

yrkeskunnande och ett grundläggande områdesansvar där distriktssköterskor bör arbeta för 

att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Arbetsfältet skall vara ett givet geografiskt 

område för att därigenom upptäcka ohälsa bland befolkningen, känna till människors 

behov och samhällets resurser. En kompletterande beskrivning på distriktssköterskors 

yrkesroll framkommer i socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) där det förklaras att 

distriktssköterskors ansvar inom palliativ omvårdnad är; att ansvara för omvårdnad av 

patienters komplexa sjukdomsbild, att kunna identifiera, bedöma behov samt ha ett 

samarbete med andra yrkesgrupper och närstående för att tillfredsställa patienters 

omvårdnadsbehov i livets slut. 

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 

Ternestedt (1998) påtalar att när människor blir sjuka och får veta att sjukdomen inte går 

att bota så kan de drabbas av olika former av känslor. Känslorna kan variera. De kan 

pendla mellan hopp/förtvivlan samt mellan viljan att dö/att inte dö. Döendet ska inte 

romantiseras men den tiden bör vara en så fin tid som möjligt med hjälp av god 

omvårdnad. De döende behöver få stöd så att de får tillåtas ha en väl fungerande vardag. 

Många svårt sjuka patienter upplever att vara beroende av hjälp är mycket prövande vilket 

kan leda till att sjuka har svårt att ta emot hjälp i omvårdnaden. För att kunna hjälpa 

patienter, till att leva så gott som möjligt sista tiden, är det viktigt att kunna visa respekt 

och ge stöd i omvårdnaden. För att minska patienters lidande beskriver Eriksson (1994) att 

patienten som befinner sig i lidande vandrar mellan lidande, lust, hopp eller hopplöshet och 

därför måste den som vårdar bekräfta den lidande människan i omvårdnadshandlingarna 

för att visa att hon ”ser” den lidande människan. Denna bekräftelse kan ske genom en 

blick, en beröring eller ett ord. Det är viktigt att ge den omvårdnad som patienten behöver. 

Detta innebär att inte fördöma, kränka, förringa eller missbruka makt. Det handlar om att 

visa patienten respekt, möta och bekräfta patientens behov i omvårdnaden. Patienten kan få 

kraft genom en enkel omvårdnadshandling så som att få håret kammat, känna sig välklädd 

eller få vara sminkad. Detta kan bidra till att patienten orkar bära sitt lidande. Beck-Friis & 

Strang (2005) visar på att patienter ofta börjar samtala under en pågående 

omvårdnadshandling. Fysisk kontakt inbjuder till att naturliga samtal sker. De naturliga 

samtalen kan uppstå mitt i en specifik omvårdnadshandling vilket ställer stora krav på den 

som utför omvårdnaden. Kan omvårdnadshandlingen avbrytas så är detta till förmån för 

patienten. Däremot, om samtalet avbryts så kan detta leda till att patienter tappar tråden 

eller blir mer passiva i kommunikationen.  
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Kommunikation 

Nilsson & Waldemarson (2007) förklarar att ordet kommunikation härstammar från 

latinets ”communicare” och avser att något skall bli gemensamt. Det betyder att vi 

meddelar oss och delar med oss av något. Vi delar med oss av upplevelser, känslor, 

innebörd, handlingar och värderingar. Genom språket och vår möjlighet till 

kommunikation kan vi möta andra människor. Kommunikation är en process där två eller 

fler personer deltar genom att skicka budskap till varandra. För dem som deltar i 

kommunikation är det viktigt att budskapet leder till så likvärdig innebörd som möjligt. 

Kommunikation är en process i ett socialt sammanhang som präglas av deltagarnas olika 

förväntningar och attityder. Därtill samverkar samtidiga kanaler som språket, talet, gester 

och mimik. Ögonkontakt, kroppsspråk, avstånd, närhet och lukter är också avgörande för 

hur kommunikationen uppfattas. Om mottagaren endast lyssnar till det talade ordet förlorar 

innehållet dess rätta innebörd. Vävs inte sammanhang in i kommunikation leder detta lätt 

till feltolkningar och oriktiga slutsatser. De flesta mänskliga kommunikationer inbegriper 

icke-verbala budskap. Människor i kris kan ibland uppleva fysisk kontakt eller tystnad som 

mer rogivande än lugnade ord (a a s 10-68).  

Kommunikation i omvårdnad 

Eide & Eide (1997) belyser vikten av kommunikation i omvårdnaden där de 

grundläggande färdigheterna är att lyssna på patienten, få en struktur på samtalet, 

informera och leverera alternativa perspektiv. Vidare bygger de grundläggande 

färdigheterna på att stimulera patientens resurser och vara öppen i förhållningen till svåra 

känslor för att vinna goda lösningar i omvårdnaden. Lawton & Carrol (2005) presenterar i 

sin studie att det finns olika typexempel på hur samtal förs i kommunikation när det gäller 

omvårdnad. Den första typen benämns som facilitator där distriktssköterskor hjälper 

patienter att diskutera effektivt och låter patienter delge sina angelägenheter. Den andra 

typen benämns ignorer där distriktssköterskor ändrar samtalsämnet och inte hör 

patienternas antydningar. Den tredje typen benämns informer där distriktssköterskor 

belastar patienter med information vare sig det behövs eller inte. Den sista typen benämns 

mixer vilket innebär en blandning av de olika typerna. Dessa olika typexempel att 

kommunicera på kan användas olika beroende på var i kommunikationen 

distriktssköterskor och patienter befinner sig. Om patienterna pratar om svåra känslor så 

kan distriktssköterskorna använda sig av facilitator för att utforska och granska dessa 

känslor för att kunna utvinna mer kunskap om patienter.  

Kommunikation i palliativ omvårdnad  

Johnston & Smith (2005) visar i en studie att distriktssköterskor har erfarenheter av både 

effektiv och ineffektiv kommunikation med patienter. De egenskaper som 

distriktssköterskorna upplevde som viktigast i omvårdnaden var att visa färdigheter så som 

att förmedla mildhet, godhet och värme. Distriktssköterskor ansåg att den viktigaste 

beståndsdelen i yrkesrollen var att lyssna på patienten. I palliativ omvårdnad var det 

nödvändigt att distriktssköterskor var lyhörda och använde sitt medvetande. Vidare var det 
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viktigt att distriktssköterskor inte bara hörde orden som sades utan även var 

uppmärksamma på känslorna. Distriktssköterskor hör det som inte sägs (läser mellan 

raderna). I en sådan kommunikation fann distriktssköterskorna att information som gavs 

till patienterna också främjade kommunikationen. En öppen kommunikation var även 

gynnsam för att inte patienterna skulle känna att distriktssköterskorna undanhöll något. 

Vidare framkom det i studien att när patienterna riktade specifika frågor så behövde 

distriktssköterskorna ge de rätta svaren. En studie av Kennedy (2002) visade att 

distriktssköterskor hade strategier för att uppnå förtroende. Sådana strategier gjorde intryck 

hos patienter och då upplevde distriktssköterskorna att förtroendet som gavs var äkta och 

realistiskt. En distriktssköterska i studien hade erfarenheten av att först börja prata om 

alldagliga saker med patienter för att sedan kunna läsa av patienters känslor. När 

distriktssköterskan väl hade börjat prata så gav patienterna mer information om sig själva 

än vad distriktssköterskan hade frågat om. Dunne, Kernohan & Sullivan (2004) visar i en 

annan studie att distriktssköterskors upplevelser av god kvalité på kommunikationen vilar 

på samarbete mellan de olika vårdaktörerna samt med patienterna och deras familjer. Om 

målet var att patienterna skulle få en god död så var det viktigt att upprätthålla kvalitetsfull 

kommunikation bland de olika vårdaktörerna kring de palliativa patienterna. Med 

kvalitetsfull kommunikation menas att den ska vara öppen, ärlig och sensibel. Kvalitetsfull 

kommunikation innefattar även övriga familjemedlemmar. Det gick inte att komma ifrån 

att kommunikationen var invecklad och ömtålig. Det var lättare att komma överens med 

patienternas familjer om distriktssköterskorna hade lärt känna patienterna i början av 

sjukdomen. Lundmark (2005) visar i en studie att det går att skapa en atmosfär av 

medmänsklighet och trygghet för patienter. Detta kan ske genom att vårdpersonal är 

tillgängliga, gör goda gärningar, ger tid, stöd, visar empati, har goda tankar om patienter, är 

öppna, trygga och kan delge erfarenheter till patienterna. Berterö (2002) menar att 

kommunikation mellan patienter och närstående är betydelsefull för att kunna skapa 

teamkänsla vilket kan förbättra deras kommunikation och samvaro. Lawton & Carrol 

(2005) visar i en annan studie att antingen är patienter informerade och fullt medvetna om 

diagnosen och pratar öppet om situationen eller så har patienter blivit informerade men inte 

riktigt förstått situationen. Detta kan skapa svårigheter i kommunikationen mellan 

distriktssköterskor och patienter.  

Svårigheter i kommunikationen vid palliativ omvårdnad 

Det går enligt Blondeau (2002) att uppfatta och sätta sig i en annan individs känslouttryck 

och orientera sig bland dennes känslor, vilket ses som en konst. Emellertid går det inte att 

känna samma smärta som en annan individ känner. Wallerstedt & Andershed (2007) visar i 

en studie att sjuksköterskor upplevde att det behövdes förbättrade metoder i 

kommunikation med patienter och anhöriga för att kunna ge stöd i palliativ omvårdnad och 

därmed känna tillfredsställelse i arbetet. Distriktssköterskor visste ibland inte vad de skulle 

säga till patienterna som låg i livets slut samt hur saker skulle talas om eller om inget 

skulle sägas alls. Ibland upplevdes det av distriktssköterskor att tiden inte fanns för att 

lyssna och för att fråga hur patienter egentligen kände sig. Patienterna svarade kort på 

frågan men gav inga mer svar. I Curran & McIlfatricks (1999) studie framkommer att 

distriktssköterskor upplevde att det fanns brister i kommunikationen då det inte framgick 

exakt vad som hade sagts till patienterna från sjukhusets sida. Det hela resulterade i att 

distriktssköterskor inte visste vad patienterna hade fått för information. 
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Distriktssköterskorna upplevde att det behövdes utbildning i kommunikation för att ge stöd 

åt patienterna. Devery & Ronaldson (2001) visade i en annan studie att sjuksköterskor 

upplevde att ordet palliativ omvårdnad var svårt att prata om, med patienterna. Denna term 

kunde upplevas smärtsamt för patienter, då detta betydde slutet för dem. Sjuksköterskor 

ansåg att informationen om palliativ omvårdnad inte skulle gå fram via en broschyr utan att 

patienter och sjuksköterskor skulle tala öppet om detta. Austin, Caress, Hallet & Luker 

(2000) talar om att det finns vissa svårigheter som kan uppstå i kommunikation när 

patienter befinner sig i livets slutskede. För att distriktssköterskor ska kunna känna in 

patienter så behövdes mer information från anhöriga. Detta krävde respekt och förståelse 

från båda parter. 

Problemformulering 

Distriktssköterskor i hemsjukvård har ett stort ansvar vad gäller omvårdnad i livets 

slutskede. Detta innefattar en komplex omvårdnadssituation där distriktssköterskor 

kommunicerar med både patienter och anhöriga. Palliativ omvårdnad innebär lindring av 

olika symtom i livets slut och där har kurativ behandling avslutats. God kommunikation 

mellan distriktssköterskor och patienter är värdefull för att uppnå god omvårdnad i livets 

slut. Distriktssköterskor arbetar utifrån ett professionellt yrkeskunnande och har ett eget 

ansvar där välbefinnande upprätthålls. Patienter har rätt att välja var de vill vårdas och det 

bör finnas möjlighet att vårdas i hemmen. Kommunikation mellan distriktssköterskor och 

patienter kan vara svår men den kan även vara värdefull om distriktssköterskor ger tid, 

stöd, visar empati och har goda tankar om patienter. En människas lidande kan bekräftas 

med en blick, beröring eller ett ord. Studier visar att distriktssköterskor erfar att det 

viktigaste är att lyssna effektivt på patienter och att vara lyhörd. Distriktssköterskor 

upplever också att det behövs mer kunskap om hur kommunikation gynnas samt att det 

behövs mer utbildning i just kommunikation med patienter i palliativt skede. Andra studier 

visar att distriktssköterskor har behov av att prata mer öppet om döendet och döden. Det 

framkommer att distriktssköterskor saknar kunskap om kommunikation med patienter i 

palliativ omvårdnad. Målet med denna studie är att beskriva hur kommunikation mellan 

distriktssköterskor och patienter i palliativ omvårdnad erfars utifrån ett 

distriktssköterskeperspektiv samt få en ökad förståelse för dessa erfarenheter.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att 

kommunicera med patienter i palliativ hemsjukvård.  

 

Frågeställningar 

1. Hur beskriver distriktssköterskor kommunikationen med patienter i palliativ 

omvårdnad?  

2. Hur urskiljer sig olika sätt att kommunicera med patienter? 
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METOD  

Metod 

Metoden i denna studie har en kvalitativ ansats där syftet var att genom intervjuer beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter. Metoden som valdes utgår från Graneheim & Lundmans 

(1994) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 

visar på att inom hälso- och sjukvårdens förändringsarbete behövs forskning som lyfter 

fram mänskliga dimensioner. Omvårdnadsforskningen syftar till att söka ett 

helhetsperspektiv på människan, hennes hälsa, utveckling och välbefinnande i olika skeden 

i livet.  Med en kvalitativ metod kan uppfattningar och erfarenheter, behov och önskemål 

undersökas hos t ex vårdpersonal, patient eller anhöriga. Forskarens avsikt är att 

frambringa förståelse för det som undersöks. Granskär & Höglund-Nielsen (sid. 159-172, 

2008) framhåller att en kvalitativ innehållsanalys kan användas för att granska och tolka 

texter i intervjudata inom vårdvetenskap. 

Deltagare 

Deltagarna i denna studie var distriktssköterskor med anställning inom den kommunala 

hemsjukvården. Förfrågningar om deltagande har gått ut skriftligen till olika 

verksamhetschefer i fyra kommuner inom den kommunala hemsjukvården i Västsverige 

(bilaga 1). Verksamhetscheferna har sedan förmedlat namn på möjliga distriktssköterskor. 

Inklusionskriterier för urval och deltagande i den här studien var att deltagarna skulle vara 

distriktssköterskor med erfarenhet av palliativ hemsjukvård. Distriktssköterskorna fick en 

skriftlig förfrågan om deltagande där syftet med studien framgick (bilaga 2). En blankett 

användes där distriktssköterskorna gav skriftligt samtycke till sin medverkan i studien. 

Information om att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt gavs både skriftligt 

och muntligt. När svar om önskat deltagande erhölls från distriktssköterskorna togs kontakt 

per telefon för överenskommelse om tid och plats för intervjun. Alla deltagare som fick 

förfrågan om deltagande tackade också ja till att medverka. Deltagarna för intervjuerna 

bestod av nio distriktssköterskor från tre olika landsortskommuner i västra Sverige och sex 

olika arbetsplatser. Alla respondenter var kvinnor i åldern 30-64 år.   

Datainsamling 

Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod i denna studie där datamaterial för studien 

erhölls genom inspelning av samtal mellan distriktssköterskor och intervjuare i form av 

forskningsintervjuer. Enligt Kvale (1997) sker forskningsintervju genom ett vardagligt 

samtal där intervjuaren får ta del av respondentens känslor och erfarenheter. 

Intervjumetoden är samtidigt till viss del strukturerad, har ett tydligt syfte och beskrivs som 

ett professionellt samtal. Det är viktigt att intervjuaren är väl förberedd för intervjun samt 

att intervjuaren visar respekt och intresse för vad respondenten säger. Intervjuaren måste 

själv veta vad som avses med intervjun. Vidare förklarar Kvale (1997) att respondentens 

första intryck sker under de första minuterna av intervjun. Dessa minuter kan vara 

avgörande för fortsatt samtal och huruvida respondenten tillåter sig tala fritt. Efter 

intervjun är det inte helt ovanligt att respondenten kan känna tomhet, oro eller annan  
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spänning, dels för att intervjun kan ha varit personlig, utelämnande och dels ovisshet för 

hur materialet kommer att tolkas och användas. Därför var det i denna studie viktigt att 

uppmärksamma hur respondenterna upplevde intervjun. 

  

Intervjuerna i den här studien ägde rum på distriktssköterskornas arbetsplats i enskilda 

rum. Intervjuerna var avskilda från verksamheterna i övrigt vilket medgav ostördhet. Innan 

intervjuerna påbörjades förklarade intervjuaren kort vad som var syftet med intervjun. En 

elektronisk diktafon användes som hjälpmedel och detta poängterades innan intervjuerna 

startade. En intervjuguide användes för att leda intervjuerna (bilaga 3). Frågorna som 

användes var öppna och utrymme för följdfrågor och förtydligande fanns. Intervjuernas 

längd varierade mellan cirka 25 till 50 minuter. När intervjuerna började bli uttömda 

avrundade intervjuaren samtalen. Denna avrundning skedde i samspel med respondenterna 

och respondenterna gav bekräftelse till intervjuarna om att uttömmande svar hade givits 

och att det kändes bra efter intervjun.  

Dataanalys 

Metod för analys av intervjuer har i denna studie utgått från Graneheim & Lundmans 

(2004) beskrivning av innehållsanalys. I innehållsanalysen är kärnan att skapa kategorier 

som belyser innehållet av intervjuerna. Kategorierna återspeglar intervjudatas centrala 

innehåll och ger svar på frågan ”vad?” samt utger det manifesta innehållet av intervjuerna. 

Med det manifesta innehållet avses det som direkt står i intervjutexterna. Utifrån data som 

erhålls kan det eventuellt bildas tema. Teman ger svar på frågan ”hur?”. I teman 

framkommer det latenta innehållet av texterna och detta avser forskarens tolkning av 

texten. Teman sammanbinder det underliggande innehållet som i en röd tråd. I denna 

studie utfördes analysen enligt följande steg: 

 

 De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. 

 Hela intervjutexten lästes igenom enskilt upprepade gånger för att överblicka 

helheten.  

 Intervjuerna färgmarkerades med nio olika färger för att kunna skilja dem åt. 

 Från intervjutexten valdes meningar eller stycken ut som var meningsbärande och 

relevanta till frågeställningen. Omgivande text, som inte var relevant, togs bort men 

inte så att innehållet gick förlorat.  

 De meningsbärande enheterna kondenserades. Texterna gjordes kortare och blev på 

så vis mer koncentrerade och lättare att överblicka, men ändå bevarades det 

väsentliga i innehållet. 

 De kondenserade meningsenheterna kodades för att upprätthålla det manifesta i 

texten. Efter sortering och reducering bildades sju underkategorier.  

 Underkategorier analyserades och namngavs för att sedan bilda två kategorier som 

svarar på frågan ”Vad?”.   

 Efter en längre process så ledde analysen slutligen till att ett övergripande tema 

trädde fram som besvarade frågan ”Hur?” och bar upp det latenta innehållet vilket 

kunde förstås som den mångfaldiga kommunikationen, se tabell 1. 
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Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan analysprocessen i en kvalitativ innehållsanalys 

exemplifieras enligt följande tabell: 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessens olika steg från meningsenheter till tema.  

Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet 

Underkategori Kategori Tema 

Dom är öppna, 

dom är fullt 

klara med sin 

situation. Man 

kan öppet 

prata om vart 

man är på väg 

och hur vägen 

dit ska se ut. 

Dom är fullt 

klara med sin 

situation. Man 

kan öppet 

prata. 

När patienterna 

accepterat sin 

situation. 

Den enkla 

kommunikationen 

Den mångsidiga 

kommunikationen 

 

 

Etiska aspekter 

Förfarandet angående etiska aspekter har i den här studien utgått från Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden som härstammar från FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och Helsingforsdeklarationen (1964 uppdaterad 2008). Följande principer 

gäller angående autonomi, att göra gott, att inte skada samt principen om rättvisa. 

Principen om autonomi säkerställs genom frivillighet, informerat samtycke och att kunna 

dra sig ur utan att ange skäl för detta och skydd av privatliv. Autonomi inbegriper även att 

forskningsdata behandlas konfidentiellt. Principen om att göra gott innebär att forskningen 

skall vara till nytta för den omvårdnad vars syfte forskningen avser. Att inte skada avser att 

forskningen inte får ha skadlig inverkan på dem som deltar. För att få tillträde till 

verksamhetsfältet inväntades skriftligt medgivande från verksamhetscheferna och 

respondenterna där de godkände att intervjuerna fick genomföras. Verksamhetschefer och 

respondenter fick både skriftlig och muntlig information angående studiens syfte, upplägg, 

vem som var ansvarig samt hur resultat skulle redovisas. Deltagarna i studien fick 

information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, utan att ange skäl till 

detta. Respondenterna fick namn och e-mailadresser till intervjuarna för eventuella frågor. 

Intervjuhandlingar, så som inspelade intervjuer och analystexter, behandlades 

konfidentiellt och med detta menas att handlingarna avidentifierades samt låstes in. I 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (1964 uppdaterad 2008) behövde inte denna studie 

något godkännande från medicinetiska kommittén då respondenterna är personal och 

studien är inriktad på kvalitetsutveckling för en avgränsad verksamhet.  
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RESULTAT 

Efter bearbetning och analys av textmaterialet från samtliga intervjuer framkom ett 

övergripande tema som benämndes den mångsidiga kommunikationen. Detta övergripande 

tema bestod av två huvudkategorier som benämndes, den enkla kommunikationen och den 

svåra kommunikationen. I dessa två kategorier kunde sju olika underkategorier urskiljas 

(se tabell 2). Under resultatredovisningen nedan så redovisas först studiens övergripande 

tema följt av presentation av varje kategori med respektive underkategorier. Beskrivningen 

av underkategorier tydliggörs med belysande citat från intervjutexter. 

 
Tabell 2. Tema, kategorier och underkategorier. 

Tema Kategori Underkategori 

 

 

 

 

 

 

Den 

mångsidiga 

kommunikationen 

 

Den  

enkla kommunikationen 

 

 

 

 

 

Att komma in på rätt sätt i 

kommunikationen 

Att patienterna har 

accepterat sin situation 

Att vara där patienterna är 

 

Att kommunicera med 

patienterna när närstående är 

på samma nivå 

 

Den  

svåra kommunikationen 

 

 

 

 

 

Att inte komma in på rätt 

sätt i kommunikationen 

Att patienterna inte 

accepterat sin situation 

Att kommunicera med 

patienterna när närstående 

inte är på samma nivå  

Den mångsidiga kommunikationen 

Distriktssköterskor hade erfarenheter av att kommunikationen kunde variera på skilda vis 

och se olika ut, det var aldrig lika, den hade många sidor beroende på vilken situation 

patienterna och närstående befann sig i. Ibland kunde det vara enklare att kommunicera om 

närstående hade fått ta del av samma information som patienterna och att närstående hade 

accepterat patienternas situation. Det var även viktigt att patienter och närstående var 

överrens om att palliativ omvårdnad skulle bedrivas i hemmen. Ofta hade patienter 

närstående runtom sig och hela rummen kunde vara fullt med människor och då hade 

distriktssköterskor upplevt att kommunikationen blev på ett annat sätt. Ibland kunde det 

vara svårare i kommunikationen om patienterna inte hade accepterat sin situation eller att 

närstående inte heller hade accepterat situationen. Den mångsidiga kommunikationen 

handlade både om den enkla och den svåra kommunikationen.  
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Den enkla kommunikationen 

Den enkla kommunikationen kan beskrivas som öppen, ärlig, rak, tillåtande, trygg, 

förtroendefull och kravlös. Distriktssköterskor upplevde att de ville hjälpa patienter och 

förmedla något gott i kommunikationen. Det var oftast en bra kommunikation när 

patienterna kunde säga vad som helst, de kunde ha vilka önskemål som helst och att de 

kände att de inte var till besvär. Distriktssköterskorna hade som mål, i de första mötena 

med patienterna, att bygga upp förtroende och förmedla att de alltid fanns till för 

patienterna. Det skulle få lov att vara tillåtande för patienterna att ta plats och vara sig 

själva i kommunikationen när distriktssköterskorna kom hem till dem. Kommunikationen 

hade kommit långt om patienterna tillät sig att ta plats i samtalet eller om 

distriktssköterskorna gav dem utrymme i kommunikationen. Det var tillåtet att skratta, 

gråta, slå och banka i syfte att låta patienter kommunicera där de befann sig. När 

distriktssköterskorna väl stod innanför dörren hemma hos patienterna kunde de läsa av 

patienterna med hjälp av patienternas kroppsspråk för att se hur de mådde. Patienterna 

behövde inte säga hur de mådde utan det hade distriktssköterskorna redan uppfattat. Ett 

öppet och rakt klimat hade etablerats och då var det tillåtande från båda håll även att 

missbedöma kroppsspråket eller att föra en tyst kommunikation. Den enkla 

kommunikationen handlade om; Att komma in på rätt sätt i kommunikationen, Att 

patienterna accepterat sin situation, Att vara där patienterna är och Att kommunicera med 

patienterna när närstående är på samma nivå. 

Att komma in på rätt sätt i kommunikationen 

För att uppnå en enkel och bra kommunikation med patienter behövde distriktssköterskor 

komma in på rätt sätt i kommunikationen. Det underlättade om distriktssköterskor kom in i 

tidigt palliativt skede där patienterna var välinformerade och accepterat sin livssituation. 

Distriktssköterskor behövde ha ett bra underlag från sjukhuset att arbeta utefter när de 

träffade patienter första gången. En god kommunikation förutsatte att sjukhuset 

informerade patienter om deras tillstånd. Patienter behövde vara välinformerade och ha 

förstått att de är döende och vad ett palliativt skede innebar. Distriktssköterskors 

erfarenheter av att träffa patienter vid första tillfället var att inte gå in med förutfattade 

meningar om hur kommunikationen skulle bli. Det viktiga var att lyssna vad patienter hade 

att säga, att distriktssköterskor tog sig tid och att de satte sig ner på en stol då de träffade 

patienter. Patienterna skulle vara de som formade samtalen och distriktssköterskorna skulle 

inte prata mycket, detta ledde till att distriktssköterskor kom in på rätt sätt i 

kommunikationen. Exempel på detta från intervjuerna kunde vara; 

 

”När man kommer dit första gången skall man liksom inte, man ska vara väldigt känslig tror jag... 

… inte det här att man pratar en massa utan försöker få dem att prata istället… … att försöka vara 

tyst och att det är liksom dem som ska prata och det märker man oftast om det är någon som är 

pratsam eller om det är någon som har mycket frågor…” 

 



   

12 

 

”Man kan aldrig gå in med någon förutfattad mening eller så, hur det kommer att bli eller hur det 

är.” 

Att bygga upp förtroende var avgörande för hur framtida kommunikation kunde utvecklas. 

Hade patienterna fått bra förtroende från början så kunde tiden tillsammans med 

patienterna bli fin. Om patienterna var välinformerade från första början underlättades 

kommunikation mellan distriktssköterskor och patienter. En distriktssköterska uttryckte sig 

på följande sätt; 

 

”Att man kommer i ett sådant skede att man lärt känna varandra att man byggt upp ett sådant 

förtroende. Jag kan vara den här länken som gör att vi får ett gott liv.” 

 

Distriktssköterskorna upplevde att kommunikationen gynnades om det fanns ett bra 

underlag och samarbete från sjukhuset där patienterna vårdplanerades. Var palliativa 

teamet inkopplat så var det en ytterligare positiv faktor för god kommunikation. Samtal 

kring framtida omvårdnadsbehov var enkla att vidröra och dialogerna blev då öppna. I 

vissa lägen hade distriktssköterskor svårt att uppfatta om patienterna hade fått tillräckligt 

med information eller om patienterna inte velat ta emot den eventuella informationen. 

 
”Det beror på väldigt mycket på hur man från läkarhåll och ifrån slutenvård har varit öppna om 

att det handlat om palliativ vård”  

Att patienterna accepterat sin situation  

Distriktssköterskor hade erfarenheter av att ju mer patienter accepterat sin situation i 

sjukdomen desto enklare blev kommunikationen. Patienter som var väl medvetna och på 

det fullt klara med sin situation hade lättare för att kommunicera öppet med 

distriktssköterskor och det öppnade upp för givande samtal om hur omvårdnaden skulle se 

ut. De äldre patienter som var i 80-85 års ålder kunde i vissa fall lättare förlikas med att de 

snart skulle dö. De såg sig inte som palliativt sjuka utan bara som svårt sjuka som var en 

naturlig del av livet. Exempel på detta kunde vara enligt nedanstående beskrivningar; 

 
”…och sen när man får dom här patienterna som är väl medvetna om situationen så är det så 

mycket lättare…då får man öppna samtal och man får samtal från båda håll och då kan det bli 

väldigt givande.” 

 

”…de allra flesta är fullt klara om vad som sker då och att dom har valt att vara hemma   och dom 

vill ha ett gott slut och smärtfritt slut…” 

 

Distriktssköterskor hade erfarenhet av patienter, som inte accepterat situationen och 

slutligen när de väl var i ett försämrat tillstånd, då fick distriktssköterskorna tala om att 

patienterna inte skulle bli bättre vilket ledde till att kommunikationen blev lättare då 

patienter fick hjälp med att acceptera sin situation. Kommunikationen blev då lättare när 
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distriktssköterskor var raka och ärliga. Distriktssköterskorna tyckte det var viktigt att vara 

rak, öppen och tydlig i kommunikationen och inte rädd för att kommunicera med patienter. 

 
”Då sa jag rent ut en gång, när det var mot slutet när han mådde väldigt dåligt – nu kommer du 

inte att bli bättre. Det blev liksom en vändning på hela vår kommunikation.” 

Att vara där patienterna är 

Det kunde vara så att distriktssköterskor ibland hade erfarenheter av att vara där 

patienterna var, att vara närvarande och bara få ta sig tid att sitta hos patienterna, ge dem 

tid mellan frågorna, vara lyhörd och lyssna på vad de hade att säga. Ibland kunde 

distriktssköterskor bara sitta med patienter och bläddra i skissblock och teckningar för 

patienterna hade behov av det just då, patienterna ville endast prata om hur det var att måla 

dessa teckningar. Patienterna kunde även ha behov av att prata om absolut ingenting eller 

bara läsa lokaltidning, det kunde vara en slags närvaro. Ett annat sätt att hjälpa patienter 

var att finnas i deras vardag och prata om alldagliga saker och då var det lättare att prata 

om allvarliga saker vid andra tillfällen. Att möta patienter där de var kunde också innebära 

att möta frustration, ångest eller andra svåra känslor och detta sågs som naturligt av 

distriktssköterskorna. Som en distriktssköterska uttryckte ” Man får möta patienten där han 

är.” En annan distriktssköterska uttryckte att; 

 

”… om man är med i en sån lång tid som krävs så kan man få detta att det är ok att gråta, vara 

förtvivlad, banka, slå och sparka i väggen och vi försöker stötta varandra. Jag försöker lyssna hur 

de tänker. Nästa stund kan vi försöka skapa något riktigt kul att skratta åt istället då och då kan 

man känna att man gråter i nästa stund.” 

 

Det framkom att distriktssköterskor ibland inte behövde kommunicera om något specifikt 

utan kunde känna på sig vad patienterna ville. Kommunikation behövde inte alltid vara 

verbal utan det kunde handla om att följa patienterna dag för dag och då kunde 

distriktssköterskorna se patienterna som en hel människa och då föll det sig naturligt att 

vara där patienterna var. Med detta menades att distriktssköterskor hade förmåga att läsa 

mellan raderna, lyssna av och med hjälp av blicken lästes omvårdnadsbehoven av för att se 

hur patienterna hade det. Om distriktssköterskorna hade missbedömt kroppsspråket så 

kunde patienterna tala om hur det låg till.  

 
” … … och bra kommunikation kanske är också att man ser på dem, det går det faktiskt att läsa av 

dem. Man ser direkt ibland innanför dörren – idag mår du inte så bra. De behöver inte säga det 

egentligen så försöker man att hjälpa dem. Det är kroppsspråk verkligen.” 

 

”Man kan ta sig en stund, ta sig en kopp kaffe samtidigt och se om de fortfarande njuter av kaffet. 

Är det något som är fel då, kanske man upptäcker svamp. De äter för dåligt, det finns massor av 

signaler hos en person, minsta är vad de säger i det fallet.” 
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Distriktssköterskor hade erfarenhet av att vissa patienter hade stor integritet eller var 

kanske vana att klara sig själva och såg sitt hjälpbehov som ett nederlag. Det kunde vara så 

att patienterna såg det som intrång i deras privatliv och då blev det ett hinder i 

kommunikationen men distriktssköterskor kunde bemöta patienterna där de var genom att 

vara formell, saklig och korrekt. Distriktssköterskorna försökte se sig som en professionell 

vårdare och inte som privat person därför ansåg de att patienterna fick bemötas utifrån 

detta genom att vara där patienter är och inte komma in till patienters hem med alltför 

hurtfriska tag.  

 
” Man kanske ställer lite frågor men inte så att det blir tjo och tjim eller - hej! här är jag!” 

 

” När man kommunicerar får man tänka på att det är inte är jag alltså, som person som är där, 

utan det är jag som distriktssköterska som är där. Så att de får tänka att det är en yrkesroll. När 

man kommunicerar, det blir nog väldigt, jag försöker nog vara ganska tydlig och på nåt sätt visa 

respekt, att jag förstår att – du tycker inte så mycket om att jag är här faktiskt. Att man får 

verkligen respektera det också, att det är inte med mig som person att göra.” 

Att kommunicera med patienter när närstående är på samma nivå 

Distriktssköterskor hade erfarenheter av att det var enklare att få till stånd en rak och bra 

kommunikation om det fanns trygghet i familjerna kring patienterna. När patienterna och 

deras familjer var klara med situationen, välinformerade och införstådda då gick det lättare 

att kommunicera med patienterna. Distriktssköterskor upplevde att det fanns närstående 

som var engagerade i patienternas omvårdnad och miljön runt om patienterna, detta bidrog 

till att närstående var som en i ”teamet”. Distriktssköterskorna hade också erfarenheter av 

att de fick vara med i familjernas gemenskap när patienterna hade avlidit och 

distriktssköterskorna deltog i sista stunden i patienters liv. 

 
” Han gjorde det mesta och man kände att vi jobbade nästan som i ett team. Det är väldigt få som 

blir sådär hundraprocentigt perfekt…” 

 

” Det kan ju vara väldigt fina stunder, man kommer in i det sista och gör i ordning patienten. 

Anhöriga och barn kommer sen, det är en högtidlig stund som man får vara med om i en familj. 

Det är otroligt värdefullt att få vara med i sådana skeden.”  

Den svåra kommunikationen 

Den svåra kommunikationen kan beskrivas som instängd, otrygg och att patienterna inte 

förlikat sig med sin situation eller att distriktssköterskor inte var nöjda med sin 

kommunikation med patienterna på grund av olika yttre faktorer däribland stress eller 

jourverksamhet. Även frånvaro av patienters acceptans gjorde att de inte blev mottagliga 

för information och kommunikation. Orsakerna kunde variera beroende på vilken 
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livssituation de befann sig i. Kommunikationen kunde bli bristfällig om närstående inte var 

på samma nivå som patienterna för att de närstående inte accepterat patienternas situation. 

Kommunikationen mellan distriktssköterskor och patienter kunde ta en annan riktning på 

grund av att närstående hade styrt in patienterna och fokus i kommunikationen 

förändrades. Svåra frågor kunde komma från patienter såsom hur länge de hade kvar att 

leva. Distriktssköterskorna upplevde att inte de kunde svara, för ingen visste hur länge 

patienterna hade kvar att leva. Distriktssköterskor fick spegla frågan tillbaka till patienterna 

och prata om situationen istället. Hade distriktssköterskor fått en relation till patienter och 

känt att de fastnat i kommunikationen så kunde de ta in en tredje part som fick gå in ta 

diskussionen. Den svåra kommunikationen handlade om; Att inte komma in på rätt sätt i 

kommunikationen, Att inte patienter accepterat sin situation och Att kommunicera med 

patienter när närstående inte är på samma nivå. 

Att inte komma in på rätt sätt i kommunikationen 

Under jourtid kunde nyanserna i kommunikationen se olika ut eftersom 

distriktssköterskorna fick åka hem till patienter de aldrig träffat. Oftast gällde det att ge 

snabb smärtlindring och sedan ställde patienter frågor angående saker som 

distriktssköterskorna inte kunde svara på. Distriktssköterskor ansåg att de inte kunde ge de 

rätta svaren då de inte var patientansvariga för dessa patienter. Det blev problem för de 

jourhavande distriktssköterskor att möta frågorna då de inte var insatta i omvårdnaden. Det 

fanns rädsla hos distriktssköterskorna att ge fel besked, de visste inte vad som var sagt, det 

blev en svår kommunikation. Exempel på detta kunde vara att; 

 
”Man kan inte på några minuter sätta sig in i deras situation när man kommer någon enda gång 

och träffar dem.” 

 

”Ofta är det smärtlindring som ska ske snabbt och sen så kommer alla frågorna, då kan man inte 

säga att – jag kan inte svara på det och jag vet inte det… ” 

 

Faktorer som påverkade distriktssköterskors sätt att kommunicera var ofta betingat av 

stress eller om flera patienter behövde hjälp samtidigt. Även om distriktssköterskor 

försökte dölja att de var stressade så kunde patienterna avläsa detta på kroppsspråket vilket 

ledde till att patienterna inte kunde kommunicera fullt ut och följden blev att 

distriktssköterskorna inte kom in på rätt sätt i kommunikationen. 

 
” ... har man mer än en sådan palliativ person så är det nästan för mycket för en distriktssköterska. 

Man kan ha två men de får inte vara i samma skede då. Det krävs så mycket av en som människa.” 

 

”Det är klart att de märker av att jag inte lyssnar riktigt som jag borde göra, det syns säkert också 

på kroppsspråket också. Man är stressad, man kanske tittar på klockan eller man kanske jobbar 

fort eller ja det är jag ganska säker på att de märker också, även om man inte säger det”. 
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Att inte patienterna accepterat sin situation 

Det fanns erfarenheter där t ex patienter inte accepterat sin situation fullt ut eller inte alls. 

Följden blev i sådana lägen att kommunikationen blev mer sluten vilket ledde till att 

distriktssköterskor upplevde samtalen som tunga. Distriktssköterskor talade om att det 

fanns patienter som inte hade förlikat sig med att de befann sig i palliativt skede och 

saknade därför insikt. När patienter inte kommit till insikt och förlikats med situationen att 

de snart skulle dö så hade distriktssköterskorna erfarenheter av att dessa patienter fick det 

svårare mot slutet.  

 

”…. en människa som inte är så klar med att det kommer att ske, har jag en erfarenhet och 

upplevelse av att de får det mycket svårare mot slutet.” 

 

Ibland kunde patienterna prata om att de skulle bli friskare eller så hade de orealistiska 

planer för framtiden och då upplevde distriktssköterskorna kommunikationen som svår 

eftersom att patienterna inte accepterat sin situation. När vissa patienter hade varit inlagda 

på klinik och sedan kommit hem igen så mådde patienterna psykiskt sämre. 

Distriktssköterskorna upplevde att kliniken inte varit öppen i kommunikationen till 

patienterna och då kunde förhoppningar väckas hos patienterna. När patienterna kom hem 

så fick de svårare att acceptera sin situation. Kommunikationen kunde upplevas som falsk 

enligt distriktssköterskorna då kliniken inte varit tydliga med att det var palliativ inriktning 

som gällde.  

 
”Det finns en förnekelse hos patienten och då man har haft svårt att ge adekvat vård för de 

behöver den inte – så farligt är det inte, och så vidare …” 

 

”Många gånger, när patienten varit på någon klinik och när de kommer hem så mår de så pass 

mycket sämre psykiskt för de får inte tid att acceptera och då blir all kommunikation väldigt falsk 

då.” 

Att kommunicera med patienter när inte närstående är på samma nivå  

Det var svårt för distriktssköterskor att kommunicera med patienterna i de fall de inte hade 

närstående med sig i resonemanget. Distriktssköterskor upplevde att kommunikationen 

försvårades när närstående inte var välinformerade eller införstådda med patienters 

situation. Distriktssköterskor fick lägga kraft på att övertyga patienter att omvårdnaden 

som gavs var adekvat eftersom närstående kunde ha intalat patienterna något annat. 

Distriktssköterskorna kände då att de var osäkra på vad de skulle säga för det kunde bli fel 

eller missuppfattas.  

 

”Ibland är anhöriga på olika nivå och då kan det vara svårare att kommunicera.” 
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”Det är ju svårt att övertyga patienten när man egentligen inte har de anhöriga, när de inte blir 

nöjda. Ja, det kan ju vara så att de kanske ändå tror innerst inne att man ska kunna rädda den här 

patienten och gå vidare med läkarkontakter via sjukhuset igen, då är det svårt att få en bra 

kommunikation med patienten om anhöriga tycker något annat”.  

 

Patienter hade ibland svårt att säga ifrån om de var trötta på att leva och inte ville vara med 

längre därför att deras närstående ville ha kvar dem till varje pris. Detta kunde leda till att 

kommunikation från patienters sida inte blev sanningsenlig eftersom patienter inte var 

ärliga och sade som det var. Ibland kunde det vara så att anhöriga inte förstått hur illa det 

var med patienters tillstånd medan patienter har kommit längre i tankarna att dessa snart 

ska dö. I de här fallen behövde distriktssköterskor prata enskilt med patienter och 

närstående.  

 

”… försöka prata med patienten ensam om det går, för anhöriga har väldigt mycket åsikter och 

anhöriga kan behöva prata ensamma de också. Men väldigt ofta så har anhöriga en helt annan 

bild av vad som ska ske, patienten kanske faktiskt har landat i att han snart ska dö.” 

 
”Ja en del vill ju visa sig starka inför sina anhöriga och då har de ju svårt att kanske tala om hur 

de mår… kanske döljer smärta och då är det ju ett hinder för oss och då kan vi ju inte hjälpa de 

som man vill”. 

 

Distriktssköterskor upplevde att närstående talade ibland över huvudet på patienter och tog 

lite mer plats i kommunikationen och de upplevde att närstående hade ett behov av att få 

prata av sig angående sin oro och sina funderingar. Distriktssköterskor behövde visa att de 

var närvarande och lyhörda för de närstående. Distriktssköterskor bekräftade patienter 

genom att vara ett slags bollplank för de närstående, där de närståendes oro och frustration 

fick utlopp vilket ledde till att patienter och närstående fick en bättre tid tillsammans.  

 
”Anhöriga kan alltså vara ett störande moment för de pratar för patienten och har så mycket oro 

själva, eller funderingar och frågor så patienterna får aldrig komma till tals.” 

 

”… för då kan de många gånger kasta det på oss, som man säger, sin förtvivlan och ångest och 

kanske ändå orka med någon timme till med sina närstående och så kommer vi, så kan de spendera 

tiden mycket bättre…” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att kommunicera 

med patienter i palliativ hemsjukvård. En kvalitativ metod valdes för att få uttömmande 

och nyanserade svar för att kunna uppmärksamma hur distriktssköterskor erfor 

kommunikationen. Detta för att öka kunskapen inom området i syfte att förbättra 

kommunikationen mellan distriktssköterskor och patienter i den palliativa omvårdnaden. 

En kvalitativ metod valdes för denna studie för att kunna motsvara syftet bäst. Kvale 

(1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun har som avsikt att utvinna nyanserade 

redogörelser hos respondenten. Enligt Graneheim & Lundman (1994) är kvalitativ 

innehållsanalys användbar inom omvårdnadsforskning för att tolka texter från exempelvis 

inspelade intervjuer. I den här studien valdes kvalitativa forskningsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Fördelar med denna metod är att vi fick ställa öppna frågor till 

distriktssköterskor där de fick möjlighet att ge nyanserade och fördjupande svar.  

 

Intervjufrågorna gjordes i samråd med handledaren för studien och det fanns en 

huvudfråga med efterföljande frågor. Urval för studien var distriktssköterskor verksamma 

inom kommunal hemsjukvård med omvårdnadsansvar för patienter i palliativt skede. En 

skriftlig ansökan till verksamhetscheferna skickades för att få tillåtelse att genomföra 

intervjuerna. Inledningsvis såg det osäkert ut att få ihop antal respondenter för studien då 

en planerad pandemivaccination var överhängande. Med anledning av detta gjordes ett 

undantag från inklusionskriterierna då en av respondenterna var distriktssköterskestudent 

med erfarenhet från palliativ omvårdnad i hemmet och var i slutfasen av sin utbildning. 

Intervjun valdes att genomföras med vederbörande på grund av den rådande situationen 

och att verksamhetscheferna hade svårt att avvara distriktssköterskor just då. 

Respondentens medverkan påverkade inte resultatet negativt. Slutligen genomfördes nio 

olika intervjuer varav åtta svarade på studiens inklusionskriterier. Intervjuerna skedde 

inom tre olika kommuner i Västsverige som inte har någon närliggande koppling till 

varandra. Intervjuerna spelades in på elektronisk diktafon och intervjuerna skedde på 

respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum. Det kunde 

uppfattas som tryggt för respondenterna att vara i bekanta lokaler där intervjuerna kunde 

ske på ett avslappnat sätt. Enligt Kvale (1997) är det till fördel att avrunda intervjun i 

samspel med respondenten för att få båda parter nöjda. Flertalet av respondenterna 

upplevde intervjuerna som positiva då de såg intervjuerna som möjlighet till eftertanke och 

reflektion. Resultaten kan betraktas som tillförlitligt eftersom att respondenterna fick 

reflektera, komplettera och beskriva sina svar. Intervjutexten transkriberades ordagrant 

vilket är positivt för studiens trovärdighet. 

 

Bland de första intervjuerna som genomfördes så upplevdes det som spänt och lite nervöst 

inför att ställa frågor, att den elektroniska diktafonen inte skulle fungera och att kvalitén på 

inspelningen skulle bli dålig. Efter att ha genomfört ett par intervjuer var vi väl förtrogna 

med intervjusituationen och tekniken. Det blev då lättare att genomföra resterande 

intervjuer. 
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Det var en fördel att transkribera intervjuerna samma dag eller dagen efter att intervjuerna 

genomförts då intervjuerna och nyanserna i samtalen fanns färskt i minnet vilket 

underlättade transkriberingen. I början av intervjuerna uppfattade vi att frågorna var för 

öppna eftersom att respondenterna avvek från ämnet och vi var ovana med att styra tillbaka 

till frågan på ett smidigt sätt. Men det visade det sig sedan vid transkriberingen att 

respondenterna ofta hade haft en tanke bakom sitt utsvävande. Följaktligen blev vi mer 

lyhörda och försiktiga att göra avbrott under intervjuerna och när det kom en naturlig 

tystnad kunde det ställas följdfrågor eller så bekräftades deras svar med mimik, hummande 

eller nickande. 

 

Syftet med studien har uppnåtts då distriktssköterskors erfarenheter har framkommit på ett 

beskrivande och uttömmande sätt. Resultatet gav inga helt nya infallsvinklar och resultatet 

kunde huvudsakligen relateras med tidigare forskning. Öppna intervjuer gav möjlighet att 

beskriva distriktssköterskors erfarenheter. Intervju som metod var rätt för studiens syfte då 

de kvalitativa forskningsintervjuerna stämde överens med studiens frågeställningar. Ett 

annat metodval hade inte gett oss samma resultat då den här metoden gav oss erfarenheter 

från ett distriktssköterskeperspektiv. Hade exempelvis en enkätstudie gjorts så hade svaren 

blivit mer styrda och det hade varit svårt att fånga nyanserna. Däremot skulle det vara 

lättare för oss att idag göra en efterföljande enkätstudie för att stärka resultatet eftersom att 

vi har fått ökad kunskap i frågan. Det har varit utvecklande att ha varit två personer som 

utfört denna studie då vi har kunnat diskutera ämnet med varandra. Tolkningen av data 

skulle kunna ha genomförts med en annan kvalitativ analysmetod men vi föredrog 

Graneheim & Lundmans analysmetod eftersom den var tilltalande. Vi var två personer som 

analyserade texterna först oberoende av varandra och för att sedan delge varandra vad vi 

hade kommit fram till och på så vis hade vi en bra diskussion om vad texterna ville säga.  

 

Resultatdiskussion 

Kommunikation kan se olika ut utifrån distriktssköterskornas erfarenheter av att 

kommunicera med patienter i livets slutskede. I studien visade det sig att kommunikationen 

var mångsidig och den var nyanserad vilket visade på hur olika kommunikationen kunde 

erfaras av distriktssköterskor. Distriktssköterskor hade erfarenheter av att 

kommunikationen kunde ta många olika vägar, den var aldrig förutsägbar och 

distriktssköterskor fick vara lyhörda för att kunna kommunicera med patienterna. 

Distriktssköterskorna fick känna in, lyssna av och läsa av kroppsspråk för att finna vad 

patienterna ville kommunicera om eller inte kommunicera om. Tidigare forskning har visat 

att kommunikationen kunde se olika ut beroende på situation och det framkom att 

distriktssköterskor efterfrågade förbättrade metoder i kommunikationen med patienter i 

palliativ omvårdnad (Wallerstedt & Andershed, 2007). Det var intressant utifrån 

föreliggande studie att se hur distriktssköterskor exempelvis kunde ta hjälp av sina sinnen 

som blick och känsla för att kunna kommunicera med patienter. Det var inte alltid viktigt 

att bara använda ord i kommunikationen utan kroppsspråket fick utrymme för det 

kommunikativa samspelet. 

 

Resultat visar att kommunikationen kunde variera från att vara enkel till att vara svår. I 

kategorin den enkla kommunikationen framkom att kommunikationen var lyhörd, öppen, 
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rak och ärlig. Distriktssköterskorna ville hjälpa patienterna och bygga upp förtroende till 

patienterna och distriktssköterskorna satte patienterna i centrum. I den enkla 

kommunikationen urskiljdes vikten av att komma in på rätt sätt i kommunikationen där 

distriktssköterskorna lyssnade in vad patienterna hade att säga och lät patienterna styra 

innehållet i samtalen. Kommunikationen betraktades som enkel när patienterna hade 

accepterat sin situation och var medvetna om vad som skulle ske. När patienterna hade 

accepterat sin situation var de medvetna om vad som skulle hända och då var det lättare för 

distriktssköterskor att kommunicera och bemöta patienterna. Det var intressant att 

upptäcka vad ett förtroende mellan distriktssköterskor och patienter kunde innebära. Om 

patienter hade fått förtroende för distriktssköterskor så skapades förutsättningar för 

framtida kommunikation mellan dem och då fanns det utrymme för distriktssköterskor att 

eventuellt missförstå patienters behov. Distriktssköterskor och patienter kände varandra väl 

efter tag och detta kunde gynna omvårdnaden och kommunikationen. 

 

Distriktssköterskorna hade erfarenheter av att det var viktigt att vara där patienterna var för 

att kunna möta patienterna i deras livssituation vilket formade kommunikationen. Det 

handlade om att vara närvarande, kunna ge tid mellan frågor, vara lyhörd för nyanserna i 

kommunikationen, prata om alldagliga saker eller om ingenting alls. Det var även tillåtet 

för patienterna att uttrycka sig med kroppsspråket så som att banka, slå och leva ut 

känslorna. Distriktssköterskorna mötte patienter med respekt för deras integritet. Johnston 

& Smith (2005) menar att det hör till yrkesrollen att distriktssköterskor bör vara lyhörda 

och effektivt lyssna på patienterna vilket är gynnsamt för att kunna höra känslorna och läsa 

mellan raderna. 

 

Vidare framkom det i resultatet vad gäller den enkla kommunikationen att närstående som 

var på samma nivå som patienterna spelade en stor roll i kommunikationen. 

Kommunikationen gynnades om patienter och närstående var överens om att omvårdnaden 

skulle bedrivas i hemmet. Kommunikationen var även enkel om närstående var 

välinformerade och om de hade ordnat en bra miljö för patienter. Distriktssköterskorna 

hade erfarenheter av att om närstående engagerade sig i patienternas omvårdnad så 

underlättades kommunikationen och då skapades en teamkänsla hos distriktssköterskorna 

där patienter och närstående innefattades. Det var intressant att komma fram till att en 

positiv anda kunde existera mellan distriktssköterskor och patienter när närstående var 

överens med patienterna om att omvårdnaden skulle ske i hemmet. Det ledde till att 

kommunikationen blev enkel mellan distriktssköterskor och patienter. När närstående tog 

hand om det mesta i hemmet och vårdade patienterna upplevde distriktssköterskor arbetet i 

omvårdnaden som betydligt enklare.  

 

Resultatet visade också att distriktssköterskorna kände sig nöjda med sin arbetsinsats då 

kommunikationen var lätt. De arbetade för att bygga upp förtroende till patienter, tog sig 

tid för samtal och de eftersträvade att komma in på rätt sätt i kommunikationen vid det 

första mötet vilket kunde göra att de fick en fin tid tillsammans. Det är intressant att 

distriktssköterskor eftersträvar god och kvalitetsfull kommunikation med patienter för att 

ge en säker och trygg omvårdnad. Det framkommer från resultatet att distriktssköterskor 

lägger tid och kraft på att tolka patienters signaler för att uppnå enkel kommunikation. 

Närstående hade en betydande roll i kommunikationen och det intressant att få fram 

kunskapen om att närstående har en så stor funktion för patienterna. Lawton & Carrol 
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(2005) framhåller att det första mötet, som sker mellan distriktssköterska och patient, 

spelar en viktig roll för framtida möten i omvårdnaden då dessa två har ett kommunikativt 

samspel.  

 

I kategorin den svåra kommunikationen visade sig kommunikationen vara instängd, 

otrygg, osäker, tung och ibland inte sanningsenlig. Resultat visar även att 

distriktssköterskor hade olika erfarenheter av svår kommunikation vilket ledde till att 

distriktssköterskorna eftersträvade en vändning på olika vis i den svåra kommunikationen. 

I den svåra kommunikationen fanns det risk för att distriktssköterskor inte kände sig nöjda 

med sitt arbete, kände sig otillfredsställda och de upplevde att omvårdnaden inte blev så 

bra. I denna studie framkom att distriktssköterskor hamnade ibland i svåra 

ställningsstaganden och detta tog mycket av dem som människor. Om distriktssköterskorna 

hade flera patienter samtidigt i palliativt skede så upplevdes detta stressande med risk för 

att kommunikationen kunde hamna i kläm. I den svåra kommunikationen kunde närstående 

vara hinder i kommunikationen mellan patienter och distriktssköterskor om närstående inte 

var på samma nivå i resonemanget kring palliativ omvårdnad. När distriktssköterskorna 

fick ta hänsyn till närstående, som inte hade accepterat patienters situation, upplevde 

distriktssköterskorna att kommunikationen blev svår. Den svåra kommunikationen kunde 

ta en vändning och en förklaring till detta var att när distriktssköterskor stötte på problem i 

kommunikationen så arbetade distriktssköterskorna fram problemlösningar. Eriksson 

(1993) visar på att utmaningar och motgångar är nödvändiga för att utvecklas vidare och 

för att kunna lösa problem samt fatta beslut som kan få betydelse för framtiden. Om 

kapacitet finns för att möta verkligheten så kan acceptans skapas vilket kan leda till insikt 

om begränsningar.  

 

Resultatet visade vidare att det var tillåtet att kommunikationen kunde vara svår, detta 

ökade vår förståelse för den svåra kommunikationen vilket ledde till att inga värderingar 

färgade synen på den svåra kommunikationen. Dunne, Kernohan & Sullivan (2004) visar i 

sin studie att kommunikationen kunde vara ömtålig och invecklad men distriktssköterskor 

upplevde också att det var givande i flera situationer då distriktssköterskor deltog i 

patienters och närståendes vardag och fick ta del av olika känslouttryck.  

 

Resultatet visar också att om distriktssköterskor inte kom in på rätt sätt i kommunikationen 

så upplevde distriktssköterskor att kommunikationen blev svår. Det framkom att 

distriktssköterskor kände en osäkerhet i kommunikationen då de arbetade jourtid och kom 

hem till patienter de inte kände. Det kunde komma frågor som distriktssköterskorna inte 

kunde svara på. Om distriktssköterskorna sade att de inte var stressade så visade det sig 

ändå på kroppsspråket och när patienterna såg detta kommunicerade de inte fullt ut. 

Wallerstedt & Andershed (2007) belyser att distriktssköterskor som inte hade tid att lyssna 

och fråga hur patienterna egentligen mår fick endast korta svar men inget mer.  

 

Resultatet visade vidare att om patienterna inte hade accepterat sin situation så kunde 

distriktssköterskorna hjälpa dem genom att vara tydliga, raka och ärliga i 

kommunikationen så att patienterna blev införstådda med sin situation. Detta kunde leda 

till en vändning i kommunikationen. En sådan vändning skulle enligt Eide & Eide (1997) 

kunna uppnås genom grundläggande färdigheter hos distriktssköterskor så som att lyssna 

på patienter, försöka forma en struktur i samtalen och öppet våga förhålla sig till svåra 
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känslor för att uppnå vändning i samtalen. Det var intressant att komma fram till att 

distriktssköterskor hade förmåga till att vara raka, ärliga och tydliga i kommunikationen då 

patienterna inte var införstådda med sin situation. Det är emellertid inte alltid enkelt att 

vara rak, tydlig och ärlig i kommunikationen. Det kan bero på i vilken situation 

distriktssköterskor och/eller patienter befinner sig i.  

 

I resultatet beskriver distriktssköterskor slutligen att det var svårt att få nära samtal med 

patienterna om det fanns många närstående i rummet eller om närstående inte accepterat 

patienters situation. Om närstående hade en annan uppfattning om omvårdnaden fick 

distriktssköterskorna försöka ändra fokus och riktning i kommunikationen. Dunne, 

Kernohan & Sullivan (2004) visar i en studie att samarbete med patienter och närstående 

gynnar kvalitén i kommunikationen om den är öppen, ärlig och lyhörd. Det blev då lättare 

att komma överens med de närstående. 

Konklusion 

Det som framkom tydligast i studien var att distriktssköterskorna för det mesta hade 

erfarenheter av att kommunikationen var enkel. I de fall där kommunikationen upplevdes 

som svår, så visade det sig i resultatet att detta var ett naturligt inslag i distriktssköterskors 

kommunikation med patienter. Resultatet från denna studie visade att kommunikationen 

fick lov att vara som den var vilket kunde öka acceptansen i kommunikationen mellan 

distriktssköterskor och patienter utan att distriktssköterskors värderingar eller moral vävdes 

in men att de hade beredskap och agerade vid svårigheter i kommunikationen.  

 

Det var intressant att få en förståelse av att distriktssköterskorna gav så mycket av sig 

själva som människa till patienter för att uppnå en så god omvårdnad som möjligt. Trots 

detta är det ändå viktigt att distriktssköterskor får mer utbildning, handledning i 

kommunikation, tid att reflektera och utvärdera hur kommunikationen bedrivs vilket är ett 

måste för omvårdnaden. I resultatet väcktes en idé om att få patienters, närståendes och 

andra vårdaktörers perspektiv på kommunikationens betydelse och hur de upplever/erfar 

ämnet kommunikation i palliativ omvårdnad. Det vore intressant att sammanföra de olika 

infallsvinklarna för att skapa en modell för kommunikation som kan användas i 

omvårdnad. Denna modell skulle kunna synliggöra kommunikationen för att sedan höja 

kvalitén på omvårdnaden. Kan modellen för kommunikation användas som 

standardvårdplan i palliativ omvårdad eller i andra omvårdnadssammanhang? Om 

standardvårdplan för kommunikation används så är det högst troligt att problem, i 

kommunikationen, kan identifieras. Resultatet i den här studien är applicerbart i 

verkligheten för att kunna lyfta och synliggöra vikten av kommunikation i verksamheter 

där palliativ omvårdnad bedrivs. Studiens resultat visar inte på någon helt ny kunskap men 

förståelsen för resultatet ökade då kommunikationen skiftade och blev påtaglig och det 

uppkom ett igenkännande i flera olika situationer och sammanhang som inte tidigare varit 

så fullt påtagligt.   
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  Bilaga I 

 
Institutionen för Vård och Natur 

 

 
 

 

Till verksamhetsansvarig – förfrågan om intervju 

 

Vi är två distriktssköterskestudenter som heter Kerstin Andersson och Danijela Uggeldahl och 

vi läser sista terminen på Distriktssköterskeprogrammet 75 hp vid Högskolan i Skövde, 

utbildningen bedrivs på halvfart distans. Det ingår att skriva en magisteruppsats på 15 hp 

avancerad nivå för att få ut examen.  

 

Vi är intresserade av att få veta hur distriktssköterskor upplever kommunikationen med den 

palliativt sjuke patienten i kommunal hemsjukvård vilket också är syftet med studien. Detta 

intresse har väckts då vi arbetat inom kommunal hemsjukvård i flera år. Flertal studier visar 

att distriktssköterskan upplever bl a en osäkerhet i kommunikationen men också att hon 

upplever hur kvalitetsfull kommunikationen med den palliativt sjuke patienten kan bli.  

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (1964 uppdaterad 2008) så behöver studien inget 

godkännande från medicinsk etisk kommitté eftersom respondenterna i studien är anställda 

och inte patienter.  

 

Härmed ansöker vi om att få genomföra intervjuer av distriktssköterskor för att genomföra 

studien. 

 

Om Ni önskar få mer information och ta del av studien så vänligen kontakta: 

 

Kerstin Andersson Leg. Sjuksköterska E-mail: xxx 

 

Danijela Uggeldahl Leg. Sjuksköterska E-mail: xxx 

 

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, Distriktssköterskeprogrammet 

 

Institutionen för Vård och Natur, Högskolan i Skövde.  

 

Handledare: Lars Westin 

 

Skriftligt godkännande från ansvarig för verksamheten 

 

Datum och underskrift av verksamhetschef 

 

 

 

___________________________________ 
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  Bilaga II 

 
Institutionen för Vård och Natur 

 

 

 

 

Förfrågan om medverkan i examensarbete 

 

Vi är två leg. Sjuksköterskor som heter Kerstin Andersson och Danijela Uggeldahl. Vi läser 

sista terminen på Distriktssköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Vi har för avsikt att 

göra en intervjustudie på magisternivå inom omvårdnad.  

 

Intresset ligger i att ta reda på hur distriktssköterskor upplever sin kommunikation till den 

palliativt sjuka patienten i kommunal hemsjukvård då det är komplext för henne att skifta från 

olika människors situationer och diagnoser. Målet är att belysa upplevelserna och få med det i 

arbetet. Kanske att den som läser vårt arbete känner igen sig och vilar på att ”så här kan det 

vara” ”jag är inte ensam om det”. Ibland kan distriktssköterskan ha flera palliativa patienter 

inskrivna i hemsjukvården samtidigt och de kan vara mycket sjuka samt beroende av hennes 

goda kommunikativa kompetens. 

 

Det kommer att ställas ett fåtal frågor men du får svara så mycket som du vill. Huvudfrågan 

kommer att lyda: Hur upplever distriktssköterskan sin kommunikation till den palliativa 

patienten i kommunal hemsjukvård? Det kommer även att ställas uppföljande frågor. 

 

Dina tankar och svar spelas in med hjälp av en liten dosa som vi sen spelar upp för oss själva 

och analyserar, därefter kategoriserar och lägger upp vissa av dina svar i teman som utgör 

rubriker i vårt examensarbete. Vi hoppas att just du vill svara på våra frågor och delge oss hur 

du upplever din roll i kommunikationen med den palliativ sjuke patienten. Du har erfarenheter 

och tankar kring kommunikationen men den sjuke för du arbetar med just denna 

patientkategori inom hemsjukvård samt att du har en del att delge oss. 

 

Din identitet och dina svar kommer inte att registreras eller röjas. Svaren kommer att kodas 

endast för oss intervjuare så att vi kan hålla en god struktur på svaren. Den som vill ha 

tillgång till uppsatsen kommer att kunna få det. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Kerstin Andersson Leg. Sjuksköterska E-mail: xxx 

 

Danijela Uggeldahl Leg. Sjuksköterska E-mail: xxx 

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, Distriktssköterskeprogrammet 

 

Institutionen för Vård och Natur, Högskolan i Skövde.  

Handledare: Lars Westin 
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  Bilaga III 

 
Institutionen för Vård och Natur 

 

 

 

 

Svarsbrev från deltagare 

 

Jag samtycker till deltagandet i studien om hur distriktssköterskor upplever kommunikationen 

med den palliativ sjuke patienten i kommunal hemsjukvård och tackar ja till att få bli 

intervjuad. Intervjuaren får mitt tillstånd att ta del av mina upplevelser i forskningssyfte. 

 

Jag kommer att delta i en intervjustudie. Ingen annan kommer att veta att jag valt att delta i 

studien eller känna igen mig förutom Kerstin och Danijela som utför studien. Respons på 

frågorna kommer att spelas in på band och det är endast Kerstin och Danijela som kommer att 

ta del av dem och när allt material är sammanställt kommer det att makuleras.  

 

Jag kan avbryta deltagandet närsomhelst utan att förklara varför. 

 

Detta svarsbrev har skrivits i två exemplar, ett behåller jag och ett behålls av Kerstin 

Andersson och Danijela Uggeldahl som utför intervjun. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Datum och underskrift av deltagare 

 

 

 

_____________________________________________ 

Datum och underskrift av intervjuare 
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  Bilaga IV 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta för mig om dina upplevelser och erfarenheter av hur det är att kommunicera 

med patienter i hemmet då det gäller palliativ omvårdnad? 

 

Kan du ge exempel på hur kommunikation kan beskrivas när du träffar dina patienter? 

 

Vad är dina erfarenheter av vad som är viktigt i kommunikationen? 

 

Har du erfarenheter av att det finns yttre faktorer som påverkar kommunikationen? 

 

Kan du berätta vad som är svårt och besvärligt i kommunikationen? 

 

Kan du berätta vad som är bra i kommunikationen? 

 

 

 


