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Bakgrund: I Sverige avlider mer än 90 000 individer/år, 20 % av dödsfallen sker i det 

egna hemmet. Det blir allt vanligare att patienter ber om att få vårdas den sista tiden 

hemma och då behövs mer specifika resurser och insatser som är individanpassade. WHO 

beskriver palliativ vård som en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen. Bemötandet av 

patienter i livets slutskede är ytterst viktigt faktor i den kommande vården, många gånger 

följer vårdpersonal patienterna från den tidpunkt då tillfrisknande inte längre är möjligt och 

fram till döden. 

 

Syfte: Hur Distriktsköterskan/Sjuksköterskan möjliggör ett gott möte med patienter och 

dess anhöriga i livets slutskede som vårdas inom den kommunala hemsjukvården 

 

Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer, utförda i fyra kommuner med sju 

distriktsköterskor/sjuksköterskor. Materialet sammanställdes och tolkades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Efter bearbetning/analys av materialet framstod tre teman: Att skapa rutiner för 

ett gott möte, att vara lyhörd för patientens behov och att vara lyhörd för anhörigas behov.  

 

Slutsats: För att kunna möjliggöra ett gott möte krävs vissa komponenter för 

sjuksköterskan, hon måste ha avsatt tid, hon bör vara väl förberedd och hon behöver ha 

tillgång till god dokumentation. Genom att kunna tillgodose både patientens och anhörigas 

behov skapas en känsla av förtroende som vidare leder till en känsla av trygghet hos 

patienten och dess anhöriga. 
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Background: More then 90 000 people dies/year in Sweden, 20% of deaths occurs in the 

home. It is increasingly common that patients are asking to spend their last few days in the 

environment of their own home. Because of this more individual and specific resources are 

needed. WHO describes palliative care as an active comprehensive care of the sufferer and 

his family. How you approach patients in end of life is extremely important for how the 

nursing is going to carry on, many times the caregivers will follow the patient all from 

when recovery is no longer an option until death. 

Aim: How the district nurse / nurse allows a good meeting with patients and their family 

members at the end of life in care in the municipal home care 

Methods: Qualitative research interviews performed in four community’s with seven 

nurses, the material was completed and then analyzed with qualitative content analysis. 

Results: After analyzing the material appeared three themes: To create procedures to 

enable a good meeting, to be responsive to the patient’s needs, to be responsive to 

relative’s needs. 
 

Conclusion: In order to allow a good meeting there are on requirements for the nurse, the 

nurse must have dedicated time, the nurse should be well prepared and have access to a 

good documentation. By being able to cater both the patients and his/her families need, the 

nurse will create a sense of confidence that later will develop into feeling safe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vad ser ni, systrar?  
 

Vad ser ni systrar, vad ser ni; säg? Vad tänker ni inom er, när ni tittar på mig?  

“en knarrig gammal gumma, inte särskilt kvick, osäker om vanor, med frånvarande blick  

som spiller ut maten och inte ger svar, när ni muttrar om henne som aldrig blir klar.  Ser 

inte ut att märka vad ni gör och ständigt tappar käppen och inte ser sig för, som viljelöst 

låter er göra hur ni vill med matning och tvättning och allt som hör till". Är det så ni tänker, 

när ni ser mig; säg? ÖPPNA ögonen systrar, titta närmare på mig.  Jag skall tala om vem 

jag är, som sitter här så still,  

som gör vad ni ber mig och äter när ni vill. 
 
Jag är ett tioårs barn med en far och en mor som älskar mig och min syster, och min bror.  

En sextonårsflicka, smäcker och grann, med drömmar att snart få möta en man.  

En brud nästan tjugo-mitt hjärta slår en volt, vid minnen av löften jag givit och hållit.  

Vid tjugofem ännu har jag egna små som behöver mig i hemmets lugna vrå.  

En kvinna på trettio, mina barn växer fort och hjälper varandra i smått och i stort.  

Vid fyrtio är de alla vuxna och alla flyger ut, men maken är kvar, och glädjen är ej slut.  

Vid femtio kommer barnbarn och fyller vår dag, åter har vi småttingar, min älskade och 

jag. 

 
Mörka dagar faller över mig, min make är död. Jag går emot en framtid i ensamhet och 

nöd.  

De mina har nog med att ordna med sitt, men minnet av åren och kärleken är mitt. Naturen 

är grym, när man är gammal och krokig, får en att verka en aning tokig.  Nu är jag bara en 

gammal kvinna som sett krafterna tyna och charmen försvinna.  

Men inuti denna gamla kropp bor ännu en ung flicka.  Då och då uppfylls mitt medfarna 

hjärta. Jag minns min glädje,  

jag minns min smärta, och jag älskar och lever om livet på nytt.  Jag tänker på åren de 

alltför få som flytt  

och accepterar kalla fakta att inget kan bestå. 
 

Om ni ÖPPNAR era ögon; systrar, så ser ni ej bara en knarrig gumma.  

Kom närmare, se MIG! 
(Dikten är skriven av en äldre långvårdspatient i Skottland. Hon såg inte ut att intressera 

sig för omgivningen utan satt mesta tiden och stirrade ut genom fönstret. Efter hennes död 

hittades dikten bland hennes papper.) 
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INTRODUKTION 

 
Ternestedt (1998) ställer sig frågan en värdig död- vad är det vi lägger in i begreppet ett bra 

eller gott döende och en god död? Vad betyder det för dig, och vad betyder det för mig? 

Går det överhuvudtaget att tala om en god död? Omvårdnaden av patienter i livets 

slutskede borde ha samma mål oberoende på vart den utförs (Iranmanesh, Häggström, 

Axelsson och Sävenstedt, 2009). Liknade funderingar och den gemensamma nämnaren för 

oss båda har varit vårt stora intresse för palliativ vård och att kunna erbjuda ett bra slut på 

livet för både patient och anhöriga. Socialstyrelsen statistik visar att år 2011 avled 89 943 

personer i Sverige. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt – och kärl sjukdomar och den näst 

vanligast är tumörsjukdomar (Socialstyrelsen, 2012). I Sverige dör mer än 90 000 individer 

varje år, 20 % av dödsfallen sker i det egna hemmet. Det egna hemmet är också den plats 

där patienten vistas den mesta tiden under det sista levnadsåret (Strang och Beck-Friis, 

2012). Enligt Kennedy (2005) så bor majoriteten av patienter inom palliativ vård kvar i det 

egna hemmet, där distriktssköterskan då sköter huvuddelen av vården. Distriktssköterskan 

är alltså en stöttepelare och en koordinator för palliativ hemsjukvård. 
 

BAKGRUND 

Palliativa vårdens utveckling 
Sedan medeltiden, bortsett från krig så har folk, alltid dött i det egna hemmet. Bara tanken 

på att någon skulle vilja dö utanför den egna tryggheten i sitt egna hem var inte att tänka 

på. Enligt Arie´s (1974) var det efter första världskriget som det aktivt började förtigas om 

livets sista skede. Denna förtegenhet varade ända fram till 1970- talet då Kübler-Ross 

(1978) med sina böcker i någon mån kom att öppna ögonen på människor och fick dem att 

komma ihåg, att livet också har ett slut. Sedan dess har olika personer med jämna 

mellanrum försiktigt försökt lyfta fram döden och ställa företeelser i anslutning till den i 

fokus (Molander, 1996). 

 

Hospice eller härbärgen för döende är en nygammal tanke som fick sin början 1960-talets 

England. Hospistänkandet utvecklades av Dame Cicely Saunders och målsättningen var en 

så värdig död som möjligt. Grundprinciperna var smärtlindring, medmänsklig omsorg och 

vårdsamarbete med de anhöriga (Molander, 1996). Äldres döende har beskrivits som den 

långsamma döden, där döendet är mer utdraget i tid, förenat med fler diagnoser och där det 

var svårt att identifiera brytpunkter för när döden är nära. Vården av svårt sjuka och 

döende patienter har successivt flyttat från sjukhus till särskilda boenden eller det egna 

hemmet. Möjligheterna att få avancerad medicinsk vård i hemmet har också ökat under de 

senaste två decennierna, vilket har lett till att fler allvarligt sjuka väljer att dö hemma 

(Socialstyrelsen, 2006). Jakobsson (2006) har i sin avhandling visat på att patienter i livets 

slutskede föredrar att få vårdas och dö i det egna hemmet. Sedan Ädelreformens 

genomfördes 1992 har mer än hälften av de personer som var 65 år och äldre när de avled 
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befunnit sig utanför sjukhus vid dödstillfället. Det kan jämföras med att före reformen 

avled ungefär en fjärdedel av de äldre utanför sjukhus. Fördelningen av andelen som avled 

på respektive utanför sjukhus har legat på en relativt stabil nivå under åren 1997–2003. 

Drygt 35 % av de äldre avled på sjukhus och resterande 65 % utanför sjukhuset. När det 

gäller ålder, framgick att ungefär dubbelt så många av de äldsta personerna (80 år och 

äldre) avled utanför sjukhus, jämfört med de som avled på sjukhus. Av de s.k. yngre-äldre 

personerna (65–79 år) avled ungefär lika många på som utanför sjukhus. Det visar att det 

framför allt var de allra äldsta personerna som befann sig utanför sjukhus när de avled. Det 

framgår dock inte vilken dödsplatsen var för de personer som avled utanför sjukhus 

(Socialstyrelsen, 2006). 
 

Definition av palliativ vård 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ vård som ” ett förhållningssätt som 

syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som 

kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom 

tidig upptäck, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska och 

psykosociala och existentiella problem”. Vidare definierar WHO palliativ vård att lindrar 

smärta och andra plågsamma symtom och betrakta döendet som en normal process. 

Psykologiska och existentiella aspekter ska integreras i patientens vård. WHO skriver 

också om att tillämpa ett teambaserat förhållningsätt för att möta patientens och familjens 

behov. Närstående ska erbjudas ett organiserat stöd under patientens sjukdom och efter 

dödsfallet. WHO beskriver palliativ vård som 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. Målet 

för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående. 

Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den skall också 

kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet (WHO, 2002). 
 

Palliativ vård i Sverige 
Sjukvård i hemmen har funnits lika länge som det funnits vård och omsorg om svaga och 

sjuka människor. Utformningen av hemsjukvården har under årens lopp påverkats av den 

rådande människosynen, värderingarna och kunskapsläget samt vilka sociala, ekonomiska 

och politiska förhållanden som rått i samhället. Länge var de äldre och sjuka helt beroende 

av sina familjer och om någon där kunde och var villig att ställa upp för dem. Om det inte 

var fallet, blev alternativet att barmhärtiga samariter, nunnor eller munkar skötte den sjukes 

vårdbehov. Hemsjukvård har utvecklats ur sådan frivillighet och religiösa förpliktelser till 

dagens samhällsorganiserade och offentlig reglerade verksamhet. Det kan sägas att den 

utvecklats från oavlönade insatser till avlönade; från informella till formella insatser. Det 

blir allt vanligare att patienter ber om att få vårdas den sista tiden i hemmet och då behövs 

mer specifika resurser och insatser som är individanpassade (Lindencrona, 2003). Känslan 

av att fortfarande vara självständig och kunna påverka sin vardag och tryggheten i en 

välbekant omgivning är av stor betydelse. Genom att stanna hemma ges möjlighet att 

fortsätta delta i familjens gemenskap, även om den fysiska aktivitetsnivån sjunker. 

Dessutom blir möjligheterna att lösa speciella problem, förbereda sig för döden och 

underlätta för familjen efter ens bortgång ofta större om vederbörande stannar kvar hemma 

(Christoffersen och Gamborg, 1997). Målet med den palliativa vården är att ge bästa 

möjliga livskvalitet. De fyra hörnstenarna inom palliativ vård är symtomlindring, 

teamarbete, kommunikation och relation samt närstående stöd. I det moderna 
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förhållningssättet till palliativ vård betonas vikten av att förebygga symtom genom tidig 

upptäckt och nödvändiga undersökningar. Att till exempel upptäcka fysiska symtom som 

smärta tidigt är viktigt för att kunna sätta in rätt behandling, Men även upptäckt av symtom 

av mer psykisk, social och existentiell dimension är också viktigt. Inom sjukvården 

användes begreppet hälsorelaterad livskvalitet med innebörden att patienten ska vara fri 

från fysiska och psykiska besvär, och ha en så god fysisk, psykiska och social funktion som 

möjligt. Döden är en del av livsvillkoret, vi vet att vi en dag kommer att dö och därför kan 

döendet betraktas som en normal process (Strang, Beck-Friis,2012).   

 

Palliativ vård utifrån sjuksköterskeperspektiv 
Karlsson, Roxberg, da Silva och Berggren (2010) tar upp de etiska dilemman som den 

kommunala sjuksköterskan möter i palliativ vård. Sjuksköterskan har en central roll i 

vården av döende i hemmet och hon/han ställs inför olika etiska dilemman. Resultatet i 

artikeln visar på att sjuksköterskan känner maktlöshet, frustration och oro. Maktlöshet när 

den döendes livskvalitet inte prioriteras. Sjuksköterskan upplevde det svårt när anhöriga 

inte vill låta patienten dö hemma trots att en sådan önskan var uttryckt av den sjuke. Att 

vara beroende av läkares ordination upplevdes stressande för sjuksköterskan. 

Sjuksköterskorna kände sig besvikna när de inte kunde hjälpa patienten och kände oro vid 

otillräcklig smärtlindring (Karlsson, Roxberg, da Silva, Berggren, 2010). Som 

vårdpersonal ska vi även kunna möta existentiella behov och ge patienten möjligheten att 

kunna prata om döden. Patientens integritet måste respekteras, de behöver friheten att välja 

livsstil och själva fatta beslut om deras vård. Den stressade patienten behöver kunna få 

prata om sina tankar och rädsla för att dö (Strang, Strang och Ternestedt, 2002). 

 

Enligt Berterö (2002) så kan palliativ vård inom hemsjukvård delas in i fyra teman: 

utmaning, kontroll, frustration och relation. I artikeln uttrycker distriktssköterskorna att de 

vill kunna känna kontroll inom sitt arbete men oftast mister den p.g.a. för hög arbetsbörda, 

tidsbrist detta leder till att sjuksköterskorna känner att de tappar sin hängivenhet till sitt 

arbete. De uttrycker också att trots deras arbetssituation ständigt ändrades och ställde större 

krav så ökade inte resurserna för att utföra arbetet. Att möta patienter i livets slutskede ökar 

på arbetsbelastningen dels genom att sjuksköterskan måste ta sig tid att möta döende 

patienter och dess anhöriga, de måste lindra i form av till exempel ge smärtlindring och 

hjälpa och stödja anhöriga i sorgearbetet (Parish et al, 2006). Ett likvärdigt resultat kom 

Burt et al (2008) fram till i sin studie som genomfördes i London, de fann där att 

sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården kände att de hade en central roll i att 

tillhandahålla palliativ vård till patienter i livets slutskede. Palliativ vård var ofta 

oförutsägbar och tidskrävande i en redan tidspressad verksamhet. Även om det palliativa 

vårdarbetet upplevdes positivt så slet det på sjuksköterskornas känslor och de kände inget 

stöd från sin verksamhet. Slutsatsen blev att för sjuksköterskan betydde det att få en 

palliativ patient gav en extra tung arbetsbörda och inga egentliga extra resurser att klara av 

det. Kommunala sjuksköterskor kände att deras vårdroll och dess betydelse inte fick det 

erkännande som de önskat. Dunne, Sullivan och Kernohan (2004) visar också på att trots 

att sjuksköterskorna haft en känsla av att åstadkomma god vård kostade det i form av 

personlig stress. Stor del av de intervjuade sköterskorna uppgav att de var klart påverkade 

av att vårda patienter i livets slutskede 

 

Palliativ vård utifrån anhörigperspektiv 
 För god palliativ vård är kommunikation och relation med de närstående en förutsättning. 
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Även stöd till de närstående är viktigt inom den palliativa vården, detta eftersom vård i 

livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Det är av stor vikt att vården 

utformas tillsammans med dem och att deras önskemål beaktas så långt som möjligt. Att 

stödja de närstående måste få ta tid. Det är viktigt att lyssna på vad de närstående själva 

vill, kan och orkar (Socialstyrelsen, 2006). Att tillbringa den sista tiden hemma är inte ett 

val som bara berör den döende, det angår hela familjen. Med hänsyn till att möjligheter till 

ett tillfrisknande saknas, måste beslutet fattas först när patienten har fått grundlig 

information och inventerat det professionella stöd som kan fås under sjukdomsprocessen, 

från läkare, hemvårdare och sociala myndigheter med mera. Beslutet fattas ofta när 

patienten ligger på sjukhus. Det åligger då sjukhusavdelningen att informera om 

möjligheterna att få hjälp samt att kontakta hemsjukvårdare och läkare. För att vård i 

hemmet skall kunna garantera ett värdigt slut på den döendes liv, och göra att de 

känslomässiga villkoren för de anhöriga skall bli rimliga och uthärdliga, måste hänsyn tas 

till en rad viktiga faktorer. Information, samarbete, planering och samordning mellan 

familjemedlemmar och de professionella hjälparna. Det är vårdpersonalen som skall skapa 

förutsättningarna, medverka till att bygga upp ett förtroligt förhållande och ge optimal 

trygghet. Samtidigt måste respekt visas för varje familjs struktur, integritet och levnadssätt 

(Strang, Beck-Friis, 2012). Det är viktigt att vården kan erbjuda ett organiserat stöd och 

hjälp för att familjen skall kunna hantera sin situation så väl under patientens sjukdomstid 

som efter dödsfallet. Skuldkänslor och känsla av att vara otillräcklig kan leda till sådant 

som den anhöriga brottas med han/hon känner press på sig att leverera en viss vård 

samtidigt som hon/han har sorgen över att inom en närstående framtid förlora sin 

närstående (Kuupelomäki et al, 2004). För den närstående är det viktigt och nödvändigt 

med både praktiskt stöd och samtalsstöd. Om den närstående får stöd kan detta innebära att 

denne känner sig tryggare och kan därmed hjälpa patienten bättre. Men svår sjukdom är 

även för den närstående en traumatisk upplevelse och det finns risk att de närstående sliter 

ut sig fysiskt och psykiskt. Därför är en viktig del i vården också att erbjuda samtalsstöd 

efter dödsfallet (Strang, Beck-Friis, 2012). 

 

Att vårdas hemma 
I Sverige kallar vi vård som utförs i hemmet för hemsjukvård. Antalet svårt sjuka patienter 

som önskar att få vård i hemmet vid livets slutskede växer. Det är därför av stor vikt att 

vårdstrukturen också anpassas för att ge god vård vid livets slutskede även i hemmet 

(Strang, Beck-Friis, 2012). Allvarligt sjuka människor uttrycker inte bara oro över att bli 

en börda eller belastning för anhöriga i hemmet, utan har även funderingar på möjligheten 

att få samma höga kvalitet på vården i hemmet som på sjukhuset (Jakobsson, 2006). Det är 

också av stor vikt att den vårdgivande personalen sätter upp mål för hur vården ska 

utformas för patienten ihop med patienten och dess anhörig, detta för att skapa början till 

en god relation mellan vårdtagare och vårdgivare (Whright, 2002). Burt et al (2008) 

diskuterar att ämnet palliativ hemsjukvård blir allt vanligare och att det inte verkar 

tillkomma utökade resurser för att bedriva detta arbete. Det kanske måste börjas ifrågasätta 

de rutiner och tillvägagångssätt som idag finns att arbetar utifrån. De sjuksköterskor som 

intervjuades kände att den palliativa vården var tvungen att interageras mer i allmänna 

arbetsuppgifter och att de var tvungna att hitta nya rutiner för att kunna tillgodose patienter 

i livets slutskedes behov. 
 

Distriktssköterskan i hemsjukvården har ofta varierande arbetsuppgifter som omfattar alla 

sidor av sjukvården. Ofta är de den naturliga kontaktperson som förmedlar viktig 
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information, planerar, samordnar och säkerställer korta och effektiva kommunikations och 

administrationsvägar. Hembesöken anpassas efter den döendes tillstånd och familjens 

situation och möjligheter att delta i vården. Till distriktssköterskans normala uppgifter hör 

t.ex. medicinering, smärtbehandling och omläggning av sår, med det är minst lika 

betydelsefullt att hon kan ge stöd och omsorg (Strang och Beck-Friis, 2012). Många i 

vårdteamet kan komma patienten väldigt nära genom att de låter sig beröra och bli berörda 

av patienten både fysiskt och psykiskt. Som Blomberg och Sahlberg (2007) kom fram till 

kan det då bli svårt att skilja det fysiska från det psykiska behovet hos patienten, behoven 

går in i vartannat och benämns som att vara ett med patientens situation. Resultatet visade 

också att personalens enda försvar i svåra situationer var att projicera känslor i andra saker. 

Dels genom att ta avstånd när det blev för tungt men de flesta upplevde också att vara nära 

patienten och att fokusera på omvårdnaden gjorde det lättare för dem att hantera den svåra 

situationen. 

Andra professioner som kan ingå i ett palliativt team är t. ex dietist, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, kurator och undersköterskor Vårdteamet kring patienter i livets slutskede 

har olika uppgifter. Läkarens roll är att ha det medicinska ledningsansvaret. Det ligger även 

på läkarens ansvar att föra en serie samtal som leder till att brytpunkten till ett sent 

palliativt skede tydliggörs. Sjuksköterskans är “spindeln i nätet” men ska inte lösa allt 

själv, men bör se när hon ska koppla in andra kompetenser. Sjuksköterskans roll handlar till 

stor del om att bygga upp förtroendefulla relationer. Sjuksköterskan kan stödja på många 

sätt genom att underlätta, uppmuntra och vara närvarande. Professionalitetet för den 

palliativa sjuksköterskan ligger i att veta när du bör tala och när du bör vara tyst eller 

hänvisa till någon annan. Därför är kommunikation viktig del i sjuksköterskans roll. 

(Strang, Beck-Friis, 2012). 

 

Bemötande 
Bemötande är ett uttryck för hur en person uppträder eller uppför sig inför en annan 

person. Det är ett samspel människor emellan som tar sig uttryck i det sätt vi möter 

varandra. Det innebär hur vi talar t.ex. röstläget, vilka ord vi väljer, gester och övrigt 

kroppsspråk och handlingar. Bemötandet är grunden för både vårdandet ”här och nu” 

situationen och vilka erfarenheter som byggs upp på längre sikt. Det är förutsättningen för 

kommunikation människor emellan och därför så viktigt inom vård och omsorg. 

Kommunikation innebär att utbyta ett budskap så att båda parter förstår detta på samma 

sätt. Motsatsen innebär att missförstånd och feltolkning kan uppstå. Verklig 

kommunikation innebär att lyssna, bekräfta, reagera, interagera och samverka så att båda 

förstått. Det är då inte bara ord som räknas. Vi har alla erfarenhet av hur tyst 

kommunikation genom ögonkast, gester och kroppsspråk kan påverka (Lindencrona, 

2003). 

Att kunna kommunicera med patienter är nödvändig för all vårdpersonal att behärska. 

Särskilt viktig är förmåga att kunna kommunicera inom palliativ vård där fysiska, psykiska 

och andliga problem sätter interaktionen mellan vårdpersonal och patient på prov. Många 

patienter som befinner sig nära döden behöver hjälp för att kunna försona sig med 

situationen. Kommunikation ska ses som en process särskilt när det gäller patienter med 

obotlig sjukdom. Många gånger följer vårdpersonalen patienter i palliativa situationer, från 

den tidpunkt när tillfrisknande inte längre är möjlig tills livets slut. En god kommunikation 

är därför en förutsättning för korrekt diagnos, god vård och behandling. Det svåra samtalet 
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med patienten bör planeras, så vårdaren är väl förberedd på alla tänkbara situationer 

(Kassa, 2001). Det är viktigt att sjuksköterskan och patienten har en bra relation. För att 

kunna uppnå en god relation måste patienten och dess anhöriga känna sig delaktiga i 

vården, det är därför av stor vikt att sjuksköterskan utformar mål ihop med patienten där 

hon/han kan uttrycka egna önskningar och förväntningar. Målen ska på så sätt möjliggöra 

för patienten att kunna ha ett bekvämt dagligt liv, att lindra dennes lidande och därigenom 

öka både patientens och anhörigas psykiska och fysiska välbefinnande (Whright, 2002). 

Enligt Kuuppelomäki (2003) så ansåg sjuksköterskorna att om de inte fick en bra relation 

till patienten innan han/hon blev döende hade sköterskorna sedan svårt att stötta patienten 

emotionellt det föll sig inte naturligt för sköterskorna. Även psykiska aspekter är viktigare 

än fysiska inom den palliativa vården. Grundkriterierna för en specialiserad palliativ 

sjuksköterska är följande: Besitta sociala färdigheter, Vara aktivt lyssnande, Vara någon 

som patienten känner förtroende att prata med, Visa intresse för patienten som person och 

ha förståelse för att vissa patienter vill ha känslan av kontroll i livets slutskede även när 

hälsan sviktar (Johnston och Smith, 2005). Luker et al (2000) upptäckte att begreppet 

”Knowing the patient” var av central betydelse för att kunna erbjuda palliativ vård på hög 

nivå, men på grund av tidsbrist och bristande resurser så blir det allt svårare för 

sjuksköterskor i kommunen att kunna uppnå detta. Även Houtepen och Hendrikx (2003) 

kom fram till att kunna vara lyhörd för patientens behov möjliggör även att sjuksköterskan 

då lättare kan förstå och tillgodose de behoven. De talar om en balansgång i mellan att vara 

för lyhörd och för ivrig på att tolka patientens behov och mellan att vara för ouppmärksam. 

 

Omvårdnadsperspektiv 
“The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the 

performance of those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful death) 

that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge and to 

do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible"(Henderson, 

1966, s. 15). Utdraget ur Henderson teori belyser verkligen den viktiga roll som 

sjuksköterskan har för den svårt sjuke, hur unik hennes funktion är. Genom att läsa in vad 

den sjuke verkligen har för behov och sedan göra sitt bästa för att kunna hjälpa på ett 

sådant sätt så att den sjuke känner sig trygg och känner att han/hon fortfarande har kontroll. 

Detta citat beskriver också det otroliga inkännande som sjuksköterskan måste besitta för att 

kunna tillhanda hålla palliativ vård (Henderson, 1966). 
 

Vårdandets idé och ursprung 
Vårdandets substans är att ansa, leka och lära. Det naturliga vårdandet har utvecklats till ett 

yrke. I alla vårdformer är kärnan, vårdandet, densamma trots att uttrycksformerna varierar 

(Eriksson, 2002). 

Vårdandet(caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande 

åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en 

känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra(upprätthålla, igångsätta, eller stödja) 

hälsoprocesserna (Eriksson, 1987, s. 9). 

Katie Erikssons framhåller i sin teori att vårdaren ska interagera med patienten att vårdaren 

och patienten ihop ska kunna komma fram till en bra vård. Hon vill komma ifrån begreppet 

industriell vård där patienten ses som ett objekt. Att främja det goda mötet och hur detta 

möte påverkar den svårt sjuke patienten. Ett gott möte skapar trygghet hos patienten och 
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hos vårdaren. Ansa, leka och lära begreppen kan lätt förankras i hur det goda mötet byggs 

upp, vilka steg som behöver tas för att vinna patientens förtroende. När 

distriktssköterskan/sjuksköterskan arbetar med patienter i livets slutskede måste hon knyta 

an både till den sjuke och dess anhöriga på ett sådant sätt att de känner en trygghet. När 

distriktssköterskan/sjuksköterskan arbetar med patienter i livets slutskede inom kommunal 

hemsjukvård kan hon/han arbeta utifrån Erikssons teori genom att var lyhörd. Ett sätt att gå 

tillväga kan vara att ansa, leka och lära, att genom ansning visa vårdtagaren sitt 

engagemang till deras situation, i lekandet ge den tillit, hopp och genom lärandet visa att 

patienten kan känna trygghet i att distriktssköterskan/ sjuksköterskan har kunskapen att 

vårda. Det går också använda sig av teorin i mötet med patienter i livets slutskede där 

sjuksköterskan först skapar ett förtroende genom att lyssna in både patienten och dess 

anhöriga, därefter skapas en trygghet hos patienten och anhöriga om att möjliggöra den 

individanpassade vården hemma och att anhöriga får det stöd de behöver för att kunna 

hjälpa sin närstående i dess önskan. Genom att tillsammans med patienten och dess 

anhöriga planera och sätta upp mål för vården och tillgodose individuella önskningar, så 

leder det till en lugn och trygg miljö för patienten och dess anhöriga den sista tiden 

(Eriksson, 2002). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskerollen inom hemsjukvården har förändrats från att hantera ett naturligt 

åldrande och död till att vårda svårt sjuka patienter i livets slutskede med mycket 

avancerad utrustning i deras egna hem. Då allt fler palliativa patienter väljer att tillbringa 

den sista tiden hemma ökar också kraven på en allt mer avancerad hemsjukvård.  Med 

denna studie vill vi därför belysa Distriktssköterskan/sjuksköterskans erfarenheter av att 

möta patienter och dess anhöriga i livets slutskede. 
 

SYFTE 

 
Syftet med studien är att undersöka hur distriktssköterskan/sjuksköterskan möjliggör ett 

gott möte med patienter i livets slutskede och deras anhöriga inom den kommunala 

hemsjukvården 
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METOD 

 

För att kunna ta del av hur distriktssköterskan/sjuksköterskans möjliggör möten med 

patienter i livets slutskede och dess anhöriga, användes en kvalitativ metod. Insamlandet av 

materialet har skett med kvalitativa forskningsintervjuer. En induktiv ansats genomförs 

genom att förutsättningslöst analyserat det material som stammar ur sjuksköterskornas 

berättelser med en textnära tolkning (Hällgren Granheim och Lundman, 2003). Den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från undersökningspersonens 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levda värld. Den 

kvalitativa forsknings intervjun har som mål att producera kunskap (Kvale och Brinkmann, 

2009). 

 

Den kvalitativa intervjun skall inte vara strukturerad eller ostrukturerad utan skall vara en 

balansgång där i mellan, avsikten var att hitta något oförutsett. Att få ta del av 

informanternas erfarenhet och däri göra nya upptäckter. Alltså valdes intervju frågor med 

låg struktur för att därmed öppna upp intervjun och inbjuda till vidareutveckling av det 

angivna ämnet. Samtidigt är det av stor vikt att ingångsfrågan balanseras mellan struktur 

och öppenhet för att den intervjuade skulle känna en trygghet i att därmed kunna beskriva 

sin livsvärld (Dahlberg, 1997). 

 
Informanter 
Studien begränsades inte till enbart distriktssköterskor då många av dem som arbetar med 

palliativ hemsjukvård är allmänsjuksköterskor. Inklusionskriterierna var att 

distrikt/sjuksköterskan skulle ha arbetat minst 2 år inom hemsjukvård och att hon/han har 

erfarenhet av att möta och vårda patienter i livets slutskede. Fyra kommuner i västra 

Götaland blev begränsningen. Åtta intervjuer var planerade men i en av kommunerna var 

det inte möjligt att intervjua den utvalda personen trots ett flertal kontakter. Därför består 

resultatet av sju intervjuer, vilket bedömdes vara tillräckligt för att svara på syftet. 

Datainsamling 
Informationsbrev (bilaga 1) skickades ut och telefonkontakt togs med vederbörande 

enhetschef i respektive kommun. Enhetschefen ombads att välja ut de sjuksköterskorna/ 

distriktssköterskor han/hon tyckte vara passande. De tillfrågades och fick informationsbrev 

(bilaga 2) som var bifogat till enhetscheferna. Fem av de tillfrågade tog sedan 

telefonkontakt med oss för att boka tid för intervju. Till två sjuksköterskor fick vi 

kontaktuppgifter till personerna av enhetschefen och då tog vi själva telefonkontakt och 

bokade tid för intervju. Målet var att göra intervjuerna ostört men det var inte praktiskt 

genomförbart då intervjuerna genomfördes på arbetstid, I sex av fallen utfördes 

intervjuerna på vederbörande sjuksköterskan/distriktssköterskans kontor, i ett av fallen i ett 

konferensrum. I tre av fallen genomfördes intervjuerna ostört, två av fallen stördes 

intervjun av privat och arbetes telefon och i ytterligare två fall avbrott med besök av 

kollega. Tiden för intervjuerna varierade mellan 21 minuter till 45 minuter, ungefär 10 

minuter förberedande samtalstid inför intervju. 10 stycken frågor (bilaga 3) stod som stöd 

ifall fokus tappades under intervjuns gång, vilket i efterhand nu var bra på grund av alla 

störmoment som uppstod under intervjuerna. Intervjuerna genomfördes under tidsperioden 

våren 2011 till hösten 2012. Intervjuerna genomfördes var för sig. De intervjuade hade 
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erfarenhet från hemsjukvård mellan 6- 18 år.  Men flera av dem hade mer yrkesverksamma 

år inom andra vårdinstanser. Intervjuerna transkriberades och skrevs ut ordagrant (med 

pauser, suckar skratt med mera). Tillsammans blev det ett material på 46 A4 sidor i storlek 

12 med enkelt radavstånd. 

 

Dataanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen är en metod som kan användas för att analysera 

kommunikation på skriftlig, muntlig eller visuell basis. Den fokuserar på att granska, 

beskriva och/eller tolka texter på olika nivåer. Att granska det synliga uppenbara och 

därigenom tolkar texten kallas för manifest analys. Med textnära granskning stammar då 

resultatet mer ur sjuksköterskornas egna erfarenheter utan att tolkas eller att det finns risk 

för förförståelse (Hällgren Granheim och Lundman, 2003). Den kvalitativa 

innehållsanalysens fokus ligger i att identifiera skillnader och likheter i det datamaterial 

som kommit fram som berör ämnet och att dela in de i huvudkategorier och 

underkategorier. Allt som verkar hänvisa eller svara på arbetets syfte måste finnas med 

(Lundman och Hällgren Granheim, 2008). 

 

Intervjuerna i den här studien tolkades enligt kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av 

Hällgren Granheim och Lundman (2003). Analysstegen sker i följande ordning; 

meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kodning, underkategorier och kategorier. Efter 

att intervjuerna transkriberats läses materialet igenom för att skapa en helhetsbild, sedan 

plockas textenheter ut som svarar mot syftet dessa kallas meningsenheter. 

Meningsenheterna kondenseras vilket betyder att texten kortas ner med bibehållen 

syftning, meningsenheterna jämförs och sammanförs under kategorier. Kategorierna kan 

sedan delas in i subkategorier och de besvarar frågan vad något är. Det är hit som den 

manifesta nivån kan räknas, denna procedur upprepas tills ett antal slutkategorier uppstår 

som är varandra uteslutande (Hällgren Granheim och Lundman, 2003). 

Analysen påbörjades med att båda författarna enskilt läste materialet upprepade gånger för 

att få en uppfattning av vad materialet handlar om. Därefter markerade författarna 

meningsbärande enheter i texten det vill säga det som svarade på syftet med 

examensarbetet. Författarna jämförde därefter vad som kommit fram och kondenserade 

gemensamt meningsenheterna vilket innebär att texten kortas utan att innehåller förändras 

Hällgren Granheim och Lundman (2003). Detta gjordes gemensamt för att på bästa sätt 

korta texten utan att förlora dess kärna. De meningsbärande enheterna kodades, koden 

motsvarade information som framkom i texten.  Därefter analyserades materialet 

ytterligare ett flertal gånger på nytt med syfte att få fram underkategorier och 

huvudkategorier. De koder som hade liknade betydelse eller innehåll bildade 

underkategorier. Nästa steg var att bilda huvudkategorier utifrån underkategoriernas 

innehåll. Resultatet redovisas utifrån huvudkategorier och underkategorier (se figur 1).  I 

redovisningen av resultatet används citat från informanterna för att öka tillförlitligheten i 

uppsatsen. 
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Exempel från innehållsanalys 
 Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”Under första 

mötet är det 

jätteviktigt att 

lämna  

information, att 

visa att vi kommer 

att vara med här 

och hjälpa till 

under hela tiden. 

Ni kommer alltid 

att kunna nå oss, 

lämna alla 

telefonnummer 

och se till att de 

förstår hur de når 

oss. 

Stödja i form av ge 

rätt 

telefonnummer så 

att patienten och 

dess anhöriga kan 

känna sig trygga 

hemma. 

Rätt information Skapa trygghet för 

patienten 

Sjuksköterskans 

bemötande av 

patienten 

Figur 1 Exempel från dataanalys av intervju materialet under kategorin: Att vara lyhörd för patientens behov 

 

Etiska reflektioner 
Omvårdnadsforskning vägleds av etiska principer om autonomi, om att göra gott, om att 

inte skada och principen om rättvisa. Forskaren ska uppfylla fyra krav; informationskravet, 

kravet på samtycket, krav på konfidentiellitet och kravet på deltagarens säkerhet 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). Studien har genomförts utifrån de etiska 

principerna, några etiska prövning har inte krävts. Till en början kontaktades vederbörande 

enhetschef som gav sitt godkännande att intervjua sjuksköterskorna. Informanterna fick 

sedan skriftlig information om studien och syftet. Deltagandet var frivilligt och 

informanten kunde avbryta intervjun när som helst. Ett samtycke inhämtades från 

informanterna och information om att materialet behandlas konfidentiellt gavs till 

informanterna (Bilaga 4). Materialet har förvarats och behandlas så att obehöriga inte 

kunnat ta del av det. Efter avslutat arbete kommer allt material förstöras. När forskning där 

människor deltar bedrivs måste forskaren söka etisk prövning enligt 

Helsingforsdeklarationen, CODEX (2008). Forskning definieras sedan 2008 som 

vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för inhämtning av ny kunskap och 

behöver då etik prövas. Undantaget är dock forskning som görs på högskolenivå. 
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RESULTAT 

I resultatet presenteras tre huvudkategorier Att skapa rutiner för ett gott möte, att vara 

lyhörd för patientens behov och att vara lyhörd för anhörigas behov, samtliga med 

underkategorier (se figur 2). 

 

Att skapa rutiner 

för ett gott möte 

Att vara lyhörda 

för patientens 

behov 

Att vara lyhörd 

för anhörigas 

behov 
Förbereda sig inför 

möte 

Skapa trygghet för 

patienten 

Visa anhöriga 

respekt 

Utbyta erfarenheter 

mellan kollegier    

Se individen och agera 

därefter 

Vara lyhörd för 

anhörigas behov av 

stöd 

Samarbete med olika 

yrkesgrupper 

Skapa möjligheter så 

att patienten kan 

vårdas hemma 

Vara lyhörd för 

anhörigas behov av 

information 

Ha en god 

dokumentation 

  

Figur 2 Sjuksköterskans beskrivning av att skapa ett gott möte med patienter i livets slutskede. 

 

Att skapa rutiner för ett gott möte 

Rutiner var starkt förankrat i sjuksköterskornas arbete, mycket beroende på att genom 

rutiner förenklades hennes/hans arbetssituation. Sjuksköterskorna sparade tid och fick tid 

över till sådant som var kraftigt undersatt. Genom att de förlitade sig på sin erfarenhet av 

liknande situationer och att sjuksköterskorna prövade olika tillvägagångssätt vid möten 

med patienter i livets slutskede, skapade sjuksköterskorna nya erfarenheter och nya 

tillvägagångssätt som sedan bildade nya rutiner. All denna kunskap samlades i rutiner för 

att det förenklade för sjuksköterskorna att kunna möta patienter i livets slutskede.  

 

Förbereda sig inför mötet 

Att vara förberedd inför ett möte betydde för sjuksköterskorna att vara väl påläst ifall 

patienten inte alls var kontaktbar eller kanske inte kunde kommunicera. Det gav en känsla 

av trygghet hos sjuksköterskorna att ha bakgrundsinformation, att vara påläst och att ha 

haft tillgång till journal. Även en bra genomgång om patienten med tidigare vårdgivare 

skapade trygghet för sjuksköterskorna. Genom detta kände sjuksköterskorna en trygghet 

som gjorde att de kunde agera lugnare runt patienten och dess anhöriga, patienten kunde 

själv berätta om det som upplevdes viktigast för den just då och behövde inte berätta så 

mycket om bakgrunden. Denna tidiga information upplevdes av sjuksköterskorna som 

avgörande inför mötet med en ny patient, så att de kunnat skapa sig en bild av patienten 

innan mötet. En av sjuksköterskorna uttryckte den känslan så här: 

 

” jag läser på lite på vad det handlar om. Jag vill inte möta en sån patient oförberedd så 
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helst ska dom ha journalinformation innan jag söker upp jag vill ha en susning om vilka 

insatser det kan vara frågan, sedan är det upp till såvida vederbörande kan tala själv och 

så, annars måste man vara ännu mer informerad innan.” 
 

 

Utbyta erfarenheter mellan kollegier 

Att kunna utbyta erfarenheter med andra kollegier var något som sjuksköterskorna 

upplevde som väldigt viktigt för att kunna jobba på ett tryggt och bra sätt. Något som 

sjuksköterskorna värderade högt var att kunna fråga och även dela med sig av erfarenheter 

med kollegier i samband med svåra möten. Även att kunna dela med sig av saker som gått 

bra och ta vara på hur sjuksköterskorna gjorde då. Frukostsammankomsten ansågs som en 

lämplig miljö att utbyta diverse erfarenheter, kanske berodde detta på att i den miljön var 

sjuksköterskorna mer avslappnade, hade trevligt och kände sig trygga med sina kollegier 

runt omkring sig. Sjuksköterskorna intygar och verifierar det stora stöd som de hade av 

varandra. Sjuksköterskorna kände inte någon avsaknad av professionell handledning utan 

var fullt nöjda med att kunna prata ut med kollegier eller närstående chef. 

 

Samarbeta med olika yrkesgrupper   
Sjuksköterskorna upplevde sig som logistiker och även som omvårdnadsansvariga kring 

vården av patienter i livets slutskede. Därför kände de att det var av stor vikt att de hon/han 

samarbetade med var lätt tillgängliga och samarbetsvilliga. Sjuksköterskorna upplevde det 

närmsta samarbetet runt patienten som välfungerande i stort, det var samarbetet med läkare 

och sjukhuspersonal som ibland inte fungerade. Samarbetet i teamen inom kommunen med 

sjukgymnast, arbetsterapeut, enhetschef mm fungerade fint, alla fanns lätt tillgängliga och 

ordinationer utfördes. Vid ett flertal tillfällen kunde sjuksköterskorna påvisa brister hos 

sjukhuspersonal såsom fel hjälpmedel eller inga hjälpmedel med hem, fel mediciner, ingen 

journal mm. Detta skapade oro hos sjuksköterskorna när de inte visste om de skulle hinna 

lösa situationen innan patienten behövde vård. 

 

Ha en god dokumentation 

Dokumentationen var enligt sjuksköterskorna grundpelaren för att kunna tillhanda en god 

vård och att kunna möta patienter i livets slutskede på bästa tänkbara sätt. Att allt fanns 

nerskrivet förenklade både för patienten och för personalen som skötte patienten. Att föra 

god dokumentation var av stor vikt för sjuksköterskorna då de måste överlämna patienter 

till andra instanser och kollegier, sjuksköterskorna kunde då lätt hitta och följa patientens 

utveckling. Inom en kommun hade sjuksköterskorna börjat dokumentera mer organiserat 

mot palliativ vård, de använde sig av andra sökord som skulle underlätta i det palliativa 

arbetet. Sjuksköterskorna var klart positiva till detta med att förändra rutiner. Även om 

sjuksköterskorna ännu upplevde att det var för tidigt för att kunna utvärdera den nya 

rutinen, kunde de ändå redan se vinsterna i både tid och organisation, saker och ting blev 

nu utförda inte bortglömda. 

 

Att vara lyhörd för patiens behov 
Att kunna lyssna in och läsa av patienten hör till en av sjuksköterskans grunduppgifter 

tyckte sjuksköterskorna, det var inte alltid som patienten kunde uttrycka sina behov i ord. 

Sjuksköterskorna kände då att de måste visa för patienten att de var öppna och fördomsfria, 

så att patienten kunde känna trygghet i att uttrycka sina behov. Även om de inte alltid 
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överensstämde med vad anhöriga och omgivningen hade för önskningar för patienten. 

Något av det svåraste att göra som sjuksköterskorna upplevde det, var när de var tvungna 

att gå emot patientens uttryckta vilja. När anhöriga inte orkade och när vården i hemmiljö 

inte längre var möjlig. Sjuksköterskorna upplevde inga större svårigheter med att läsa av 

patienter eller att känna av vad de hade för känslor. De upplevde också att de i stor 

utsträckning kunde tillgodose patientens behov i livets slutskede. 

 

Skapa trygghet för patienten 
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt för patienten att veta hur de kunde få tag på 

sköterskan, vem som skulle svara och vad de kunde få för hjälp. Kände de sig trygga i 

detta blev också vistelsen hemma lugnare. Sjuksköterskorna upplevde också att deras egen 

erfarenhet och kunskap blev en trygghet för patienten i hemmet. Sjuksköterskorna kunde 

också känna att det var av stor betydelse även för sig själva att kunna tillfredsställa det 

behovet hos patienten. 

 

”just att kunna bli nådd och kunna ge den tryggheten det är det allra viktigaste tycker 

jag..” 

 

Se individen och agera därefter 

För att sjuksköterskorna skulle kunna ge trygghet åt patienten var de först tvungna att veta 

vem patienten var, sjuksköterskorna kände att de måste skaffa sig information, kunna se 

individen och även kunna anpassa sitt tillvägagångssätt efter den informationen. Det var 

inte alltid lätt att skilja på patienten och dess sjukdom, många av sjuksköterskorna 

upplevde att de ofta kopplade ihop symtom med sjukdom som kanske egentligen hörde 

ihop med patienten. Att sjuksköterskorna kände sig trygga i sig själva och med sin kunskap 

gjorde att de lättare kunde se individen och därmed också med större säkerhet möjliggöra 

ett gott möte och en bra sista tid. 

 

” att försöka uppmuntra till att leva så gott som det går… kan jag känna är lite viktigt, att 

dom inte glömmer av att leva den stund dom har kvar.” 

 

Skapa möjligheter så att patienten kan vårdas hemma 

Sjuksköterskorna beskrev också vikten av att skapa förutsättningar för patienten eller att 

stödja patienten att skapa förutsättningar för att kunna vårdas hemma. Sjuksköterskorna 

berättade om uppfinningsrika patienter som fixat och ordnat för att kunna förenkla sin 

hemsituation. Denna uppfinningsrikedom var sjuksköterskorna noga med att vårda och ta 

med sig då den kunde leda till att förenkla för andra patient med liknande besvär. 

Sjuksköterkorna framhärdade att i mesta möjliga mån försökte de få hemsituationen att 

fungera för patientens skull. De hittade lösningar på det mesta, allt för att patienten skulle 

få ett så lugnt och tryggt avslut som möjligt. En av sjuksköterskorna uttryckte det som så 

att: 

 

”Det som jag tycker är roligt det är ju att man träffar folk som man inte kunde trott att dom 

kunde vara hemma, det är ju mycket problem, men dom är ju kreativa dom gamla, dom 

försöker ju hitta sina egna problemlösningar och man hjälper till så att dom ska kunna 

vara kvar hemma” 

 

Att vara lyhörd för anhörigas behov 
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Sjuksköterskorna talade om den centrala roll som anhöriga har i omvårdnaden runt 

patienter i livets slutskede och att kunna se anhöriga som egna individer. 

 

Visa anhöriga respekt 

Respekten mot patienten, familjerna och närstående upplevdes som mycket viktigt för att 

kunna säkerställa en god omvårdnad. Sjuksköterskorna tyckte det var minst lika viktigt att 

se och lyssna in de anhöriga som att se patienten, mycket av omvårdnaden var starkt 

beroende av att familjen/anhörige orkade och vågade. Hade sjuksköterskorna då från 

början varit noga med att förklara, visat att de fanns där för anhörigas förfrågningar och 

lyssnat när det känns tungt fungerar också omvårdnaden lättare. Sjuksköterskorna 

upplevde att anhöriga kände sig tryggare i att vårda närstående hemma om de visste att det 

fanns personal att ringa in när det blev tungt. Sjuksköterskorna upplevde också att anhöriga 

tyckte det var positivt att kunna prata med någon om allt det svåra. 

 

Vara lyhörd för anhörigas behov av stöd 
För att kunna känna in anhörigas behov måste sjuksköterskorna först ha upprättat en god 

kommunikation och ett bra förtroende. Många av sjuksköterskorna upplevde att ibland var 

det svårt även om förtroendet fanns. Sjuksköterskans palliativa arbete var därför riktad 

direkt mot kontakten med familjen/anhöriga. Sjuksköterskorna tyckte att det var deras 

uppgift att tillgodose anhörigas förfrågningar runt den sjuke, för att på så vis skapa ett 

förtroende för deras profession så att anhöriga kände att de fick stöd och hjälp av 

sjuksköterskorna. 

 

 

Vara lyhörd inför anhörigas behov av information 
Sjuksköterskorna tyckte genomgående att det var viktigt att kunna ge rätt information så 

anhöriga var införstådda med situationen. Att de närstående genomgående fått klart för sig 

vad palliativ vård innebar. Sjuksköterskorna ville att de anhöriga skulle känna sig trygga i 

att kunna fråga om allt som var viktigt för dem. I vissa fall fick sjuksköterskorna gå lite 

långsammare fram, anhöriga var i kris och kunde inte hantera informationen helt ut. 

Sjuksköterskorna fick då bedöma vad som var relevant att föra fram och vilken 

information som kunde vänta. Sjuksköterskorna upplevde att delar av förtroendet 

förstördes om informationen fick stressas fram till anhöriga. Sjuksköterskorna tyckte att 

familjen/ anhörigas behov fick styra vilken information som skulle ges i stor utsträckning. 

Sjuksköterskorna uttryckte att denna del av vården var mycket givande för att det ändå 

upplevdes positivt och att det gav något tillbaka. 

 

”en del anhöriga är helt införstådda och lugna och en del krisar ju fullständigt och 

förnekar det är, det får man ju alltid pejla av i början eller så, det är ändå det som är 

roligast med jobbet kan jag känna”   
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DISKUSSION 

Metod 

Kvalitativ metod användes eftersom det som skulle tolkas var distrikt/sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta patienter i livets slutsskede. Med hjälp av intervjuer kan 

sjuksköterskors erfarenheter tolkas och granskas. Genom att använda en kvalitativ 

innehålls-analys används en vedertagen analysmetod inom omvårdnad (Hällgren Granheim 

och Lundmann, 2008). En induktiv ansats användes då frågorna var ställda på ett sådant 

sätt att svaret skulle vara informantens egna ord (Hällgren Granheim och Lundman, 2004). 

Inledningsvis ställdes en öppen fråga om hur länge sjuksköterskan/distriktsköterskan 

arbetat inom hemsjukvård, för att få igång samtalet följdes den upp av passande följdfrågor 

t.ex. Var då?  Hur länge? eller bara ett ”hum”. När informanten sedan kändes mer 

avslappnad ställdes frågan hur ser det första mötet ut med patienter i livets slutskede? Vid 

genomförandet av merparten av intervjuerna ställdes inte fler frågor. I enlighet med Kvale 

(1997) så ställdes öppna korta frågor som sedan gav långa svar. Med induktiv ansats menas 

att titta på enstaka fall och sedan göra en fördjupad analys av det material som 

framkommer. För att kunna ta del av sjuksköterskans/distriktsköterskans upplevelse av det 

första mötet med patienter i livets slutskede var kvalitativ intervjustudie den bästa 

metoden, eftersom då tillåts djupare analys och tolkningar.  I enlighet med vad Kvale och 

Brinkman (2009) beskriver så försöker den kvalitativa forskningsintervjun förstå världen 

från undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter. Genom 

urvalet begränsades vi oss till de sjuksköterskor/distriktsköterskor som hade minst två års 

erfarenhet av hemsjukvård och som hade vårdat patienter i livets slutsskede. Detta val 

gjordes medvetet för att kunna stärka vårt syfte med studien, genom att de intervjuade med 

stor sannolikhet haft åtskilliga möten med patienter i livets slutskede. En annan styrka var 

att utföra intervjuerna i fyra olika kommuner för resultatet påvisade att distriktsköterskor 

och sjuksköterskor arbetade på ett likartat sätt oberoende av inom vilken kommun de var 

anställda. 

Det är nödvändigt för studiens trovärdighet och för den kvalitativa forskaren att inhämta 

material från flertalet olika personer för att därigenom stärka det resultat som framkommit 

(Kvale och Brinkman, 2009). Vårt mål var att intervjua åtta 

sjuksköterskor/distriktssköterskor men trots flertalet påtryckningar fick vi inte den sista 

intervjun till stånd. Efter att de sju intervjuerna var genomförda började författarna att 

analyser materialet. Det framkom då att det material som hade samlats in räckte till att 

slutföra studien.  

Intervjuerna genomfördes och barbetades genom användandet av analysens sex steg (Kvale 

och Brinkman, 2009) men intervjuerna har ändå varit öppna och lämnat rum för egen 

tolkning av texten. Trots att intervjuen var tidsbestämd och platsen för intervjuen var 

bestämd (Kvale, 1997), fanns det störningsmoment i form av telefon, kollega på besök 

mm. Alla dessa störningsmoment har bidragit till fokus på ämnet under intervjuen blivit 

stört och kan ha bidragit till visst minskad mängd av material. I resultatet kunde vi avläsa 

att sjuksköterskornas tillvägagångssätt var likartat även om alla hade sitt eget sätt att arbeta 

på, med detta i åtanke kan man spekulera i om tillgång till intervju frågorna innan 

intervjuen kunde lett till mer uttömande svar från sjuksköterskorna. Samtidigt så valde vi 

att inte lägga så stor vikt vid just frågorna att de enbart skulle vara stöd och i ett par 

intervjuer behövdes de knappt ens användas för samtalet flöt bra ändå. Av detta kan vi dra 
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slutsaten att viss personkemi kan spela in. På grund av det kan vi i efterhand också 

ifrågasätta vårt val att dela upp intervjuerna oss emellan, kanske hade resultatet blivit 

starkare av att vi utfört intervjuerna ihop. Då en hade kunnat intervjua och en enbart 

observerat och ställt relevanta följdfrågor.  Man får då ta i beaktande att författarna kan 

hamna i maktposition gentemot informanten, det kan göra att informanten sluter sig och 

inte alls ger så uttömande svar (Fossum, 2007). Efter materialinsamling renskrev var och 

en sina intervjuer i direkt anslutning till att de hade utfört själva intervjun, materialet 

genomlästet i sin helhet flertalet gånger tills författarna skapat sig en helhetsbild. Detta 

gjordes för att förenkla för författarna att kunna ta ut liknande meningsbärande enheter ur 

det samlade materialet. Kvale (1997) beskriver att på så sätt ökas trovärdigheten för 

intervjuerna. När det var klart skickade författarna intervjumaterialet och meningsbärande 

enheter till varandra, detta för att genom att läsa igenom varandras intervjuer se om 

liknande meningsbärande enheter uppstod (Hällgren Granheim och Lundman, 2008). När 

vi sammanställt alla intervjuerna och de var genomlästa av båda författarna började vi 

kondensera de meningsbärande enheterna. Genom att reflektera och diskutera och använda 

konsensusförfarande styrktes studiens giltighet ytterligare enligt Hällgren Granheim och 

Lundmann (2008). Efter detta framstod en mängd kategorier som samlades ihop under vad 

kärnan i de syftade mot, när vi sedan inte kunde dela in de under fler kategorier uppstod så 

tre huvudkategorier med flera underkategorier. Under analysarbetet har vi försökt att bortse 

från vår egen kunskap i ämnet och att inte ha en förförståelse för vad materialet skulle ge. 

Enligt vad Lundman & Granheim (2008) beskriver kan en sådan förförståelse påverka både 

hur vi kommunicerar med de intervjuade och sedan hur vi tolkar det material som 

framkommit. På grund av kunskap och erfarenhet är sannolikheten relativ hög för att viss 

förförståelse för materialet ändå finns, men författarna har också i mycket blivit 

överraskade av resultatet. 

I resultat delen har vi stärkt kategorierna med citat från texterna. Detta stärker resultatet då 

det man använder är informanternas egna ord och genom detta minskas risken för att 

författarna själva ska lägga in egna värderingar och tolkningar (Hällgren Granheim och 

Lundmann, 2008). 

 

Resultat 

Resultatet visar att det är viktigt för sjuksköterskan/distriktssköterskan att möjliggöra ett 

gott möte med patienter i livets slutskede genom att skapa rutiner för ett gott möte, att vara 

lyhörd för patients behov och att vara lyhörd för anhörigas behov. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån dessa huvudkategorier. 

Kennedy (2005) skriver i sin studie att det är sjuksköterskan/distriktssköterskan som sköter 

huvuddelen av den palliativa vården i hemmet. Därför blir det viktigt att 

sjuksköterskan/distriktssköterskan får möjlighet att kunna förberedda sig så att ett gott 

möte skapas från början. Jakobsson (2006) skriver också i sin avhandling att studier visar 

på att befolkningen föredrar att få vårdas och dö i hemmet och då spelar 

sjuksköterskan/distriktsköterskan en stor roll för att kunna möjliggöra detta. Strang och 

Beck-Friis (2012) skriver om att kunna garantera ett värdigt slut för den döende så måste 

hänsyn tas till en rad viktiga faktorer som information, samarbete, planering och 

samordning. Resultat i den här studien visar också på att det är viktigt att få rätt 

information och olika former av samarbete fungerar. Allt detta för att kunna skapa rutiner 

för ett gott möte med palliativa patienter i kommunal hemsjukvård. 
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Sjuksköterskorna/distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att vara lyhörd för 

patients behov. Genom att vara lyhörd för patientens behov skapades bland annat trygghet 

för den enskilde. I WHOs (2002) definition av palliativ vård beskrivs det att målet med den 

palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för patienter och de närstående. 

Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska och sociala och andliga behov. Klarar 

sjuksköterskan/ distriktsköterskan av att tillgodose dessa behov så leder det till 

trygghetskänsla för patienten. För att möjligöra trygghetskänsla hos patienten krävs det ava 

sjuksköterskan/distrisköterskan en lyhördhet för patientens behov. Johnston och Smith 

(2005) skriver om att det är viktigt att sjuksköterskan och patienten har en bra relation. 

Sjuksköterskan behöver ha kommunikationsfärdigheter och ge en känsla av trygghet och 

kunskap. Resultatet denna studie visar också om vikten av att se individen och agera 

därefter. Strang, Strang och Ternestedt, (2002) skriver om att patientens integritet måste 

respekteras, de ska själva kunna välja livsstil och fatta beslut om deras vård. Även Whright 

(2002) framhåller vikten av att sätta upp mål för den vård som ska bedrivas där patienten 

och dess anhöriga kan uttrycka sina förväntningar och önskemål.  Målen skall vara så 

utformade att de gör det så bekvämt som möjligt för patient i sitt dagliga liv, lindrar 

lidande, möjliggör god omvårdnad och genom detta ökar både patientens och anhörigas 

välbefinnande. Strang och Beck-Friis (2012) skriver om att sjuksköterskans roll är lite som 

"spindeln i nätet" hon/han kan inte lösa allt själv men bör se när andra kompetenser bör 

kopplas in. Sjuksköterskans roll handlar till stor del om att bygga upp förtroendefulla 

relationer så där av är kommunikation en viktig del i sjuksköterskans roll. Att lära känna 

patienten är av central betydelse för att kunna erbjuda palliativ vård på hög nivå enligt 

Luker, Austin, Caress och Hallet (2000), men att denna form av vård snart inte är en 

möjlighet på grund av sjuksköterskan många andra arbetsuppgifter och bristande tid. 

Liknande argument driver Parish et al (2006) genom att beskriva sjuksköterskan 

mångfaciterande sysslor att få växla mellan kurativ behandling till att möta döende 

patienter och dess anhöriga, att lindra lidande och ge stöd åt anhöriga i deras sorgearbete 

utan några ökade resurser. Sjuksköterskan/ distriktsköterskan är ofta den naturliga 

kontaktpersonen som förmedlar viktig information, planerar och samordnar. Därför spelar 

sjuksköterskan/distriktsköterskans arbete en viktig roll när det gäller att möjliggöra att 

patienter kan vårdas hemma. Resultatet i den här studien visar också på att 

sjuksköterskan/distriktsköterskan har en central roll när det gäller att möjligöra så att 

patienten kan vårdas i hemmet.  

Att vara lyhörd för anhörigas behov var också något som framkom som viktigt i den här 

studien. De anhöriga eller närstående upplevdes som en stor del i den palliativa 

omvårdnaden. Det är viktigt att visa respekt och även se anhöriga som egna individer. 

Detta för att kunna säkerställa en god omvårdnad. Även WHO (2002) skriver i sin 

definition om att närstående ska erbjudas ett organiserat stöd under patientens sjukdom och 

efter dödsfallet. Socialstyrelsen (2006) skriver också om att för god palliativ vård är 

kommunikation och relation med de närstående en förutsättning. Ofta bygger vård i livets 

slutskede på stora insatser från närstående. Det har betydelse att vården utformas 

tillsammans med dem och att deras önskemål beaktas så långt som möjligt. Det även 

viktigt att lyssna på vad de närstående själva vill, kan och orkar. Att stödja närstående 

måste få ta tid sin tid. Resultatet i den här studien visar på att det är viktigt att vara lyhörd 

för anhörigas behov av stöd. De närstående befinner sig också i en utsatt situation och en 

viktig uppgift för sjuksköterskan/distriktsköterskan var att kunna tillgodose deras 

förfrågningar runt den sjuka så att de kände sig lugnade och sedda. Sjuksköterskorna i den 

här studien beskrev också vikten av att vara lyhörd inför anhörigas behov av information. 
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De skulle känna sig trygga i att de kan fråga om allt som för dem är viktigt. Strang och 

Beck-Friis (2012) skriver också om att det är viktigt för den närstående att få både 

praktiskt och samtalsstöd. Om den närstående får rätt stöd och känner sig trygg så kan den 

därmed hjälpa patienten bättre. 

Henderson (1966) belyser verkligen hur unik sjuksköterskans/distriktssköterskans roll är. 

Först läsa in vad den sjuka har för behov och sedan hjälpa på ett sådant sätt att den sjuke 

känner sig trygg. Detta kan relateras till resultatet i studien då det för sjuksköterskan 

handlar om att kunna förberedda sig för att kunna möta patienten på ett gott sätt och sedan 

bemöta behoven så att både den sjuke och dess anhöriga känner sig trygga och 

respekterade. Detta beskriver bra vad den palliativa vården i hemsjukvården handlar om. 

Omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons (1987) menar att vårdaren ska interagera med 

patienten och att de tillsammans ska komma fram till en bra vård. Förtroende skapas 

genom att lyssna in både patienten och dess anhöriga, det visar på möjligheter att 

möjliggöra individanpassad vård hemma och att anhöriga får det stöd de behöver för att 

kunna hjälpa sin närstående i dess önskan. Katie Eriksson vill främja det goda mötet och 

ett gott möte skapar trygghet hos patienten och vårdaren. När vården sedan utför skapas ett 

förtroende för distrikt/sjuksköterskans öppenhet och kompetens, som leder till att patienten 

och dess anhöriga känner sig trygga. I och med att sjuksköterskan kunnat uppfylla deras 

önskemål leder detta till en lugn och trygg miljö för patienten och dess anhöriga den sista 

tiden (Eriksson, 2002). Resultatet i den här studien visar också att ett gott möte och 

trygghet för anhöriga och patienter upplevdes som viktigt för 

sjuksköterskan/distriktssköterskan. 

 

Slutsats 

För att kunna möjliggöra ett gott möte med patienter i livets slutskede som vårdas inom 

den kommunala hemsjukvården är det väsentligt för sjuksköterskan att få möjlighet för att 

kunna förberedda sig inför mötet dessa patienter. Det är av stor vikt att få en ordentlig 

rapport från tidigare vårdgivare och även att samarbetet med andra yrkeskategorier 

fungerar. Även att vara lyhörd för patienter och anhörigas behov är en väsentlig del i 

sjuksköterskans arbete. För att sjuksköterskan/distriktsköterskan ska kunna tillgodose 

dessa behov är det av stor vikt att hon/han besitter sociala och goda 

kommunikationsfärdigheter. Genom att kunna tillgodose patientens och anhörigas behov 

skapas trygghet och respekt visas både för patienter och anhöriga. 

 

Praktisk tillämpning 

Utifrån resultatet har vi förslag på följande tillämpning 

– Skapa möjligheter och tid för sjuksköterskor/distriktssköterskor att kunna förberedda sig 

för mötet med palliativa patienter. 

– Genom tid ge möjlighet att planera vården av palliativa patienter och därmed kunna få 

trygga patienter och anhöriga. 

WHO skriver också i sin definition av palliativ vård att anhöriga skall erbjudas ett 

organiserat stöd efter dödsfallet. Det framkom dock i intervjuerna att ett sådant stöd inte 

förekom i organiserad form på grund av tidsbrist. Därför bör vidare studier fokusera på 
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behovet och värdet på stöd till anhöriga efter dödsfallet. 
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Bilaga 1 
 

Till ansvarig chef för sjuksköterskor i hemsjukvården. 
 

Hej! 

 

Vi heter Maria Kulpakko och Malin Ahlander och läser till distriktsköterska vid Högskolan 

i Skövde. Vi skriver nu vårt examensarbete på 15 högskolepoäng och har valt att göra en 

kvalitativstudie om vård i livets slutskede. Vi har båda arbetat med patienter i livets 

slutskede och har upplevt att det finns en hel del att arbeta med när det gäller omvårdnaden 

av patienter i livets slutskede. Detta har väckt vårt intresse för att göra denna studie. 
 

Syftet med studien: 

Syftet med vår studie är att undersöka hur distriktsköterskan/sjuksköterskan upplever mötet 

med patienter i livets slutskede inom den kommunala hemsjukvården. Därför har vi valt att 

intervjua distriktsköterskor/sjuksköterskor för att få del av deras upplevelser av att möta 

patienter i livets slutskede. 

 

Förfrågan om deltagande: 

Eftersom vi till vårt arbete behöver intervjua distriktsköterskor/sjuksköterskor så skriver vi 

nu detta brevet för att få tillstånd att kontakta några av de sjuksköterskor som arbetar i er 

verksamhet för att höra om de vill ställa upp på intervju. Vi skulle även vara tacksamma för 

förslag på personer vi kan intervjua då vi vill att de ska ha minst 2 års erfarenhet och helst 

vara distriktsköterska. 

 

Hur går studien till: 

Metoden vi kommer att använda är kvalitativa intervjuer. Vi kommer därför att spela in 

intervjuerna på band. Intervjuerna planeras att genomföras under perioden 2011-2012. De 

som accepterar att bli intervjuade kommer att få svara på cirka 10 huvudfrågor och få 

berätta om sina upplevelser om att möta patienter i livets slutskede. Vid behov kommer vi 

också att ställa uppföljningsfrågor i samband med intervju. Några frågor kommer också att 

vara av allmän karaktär angående utbildning och erfarenhet. Intervjuerna beräknas ta cirka 

1 timma. 

 

Vilka är riskerna: 

Intervjuerna kommer att spelas in på band. Om den intervjuade upplever detta obehagligt 

kan intervjuaren istället skriva ner svaren. De intervjuade kan uppleva obehag av att svara 

på frågorna då de handlar om deras upplevelser och olika känslor kan komma upp. De har 

givetvis rätt att avbryta när som helst och berättar endast det som de vill. 

 

Hantering av data och sekretess: 

Resultatet från intervjuerna kommer att förvaras hos intervjuarna oåtkomligt för obehöriga, 

När arbetet är godkänt kommer materialet att förstöras. 

 

Hur får jag information om studiens resultat: 

Vårt resultat kommer att redovisas i vår magisteruppsats. Kontakt kan tas med ansvariga 

om information av studien önskas. 
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Frivillighet och konfidentiellitet: 

Deltagandet är frivilligt för distriktsköterskan/sjuksköterskan och detta kan när som helst 

avbrytas utan att ange skäl till detta. Vi kommer att använda en del citat från materialet. 

Ingen enskild person kommer att kunna identifieras i materialet eller i resultatet. Vi 

kommer inte att skriva ut namn på personen eller vilken kommun de intervjuade arbetar i, 

utan att vi gjort studien i kommuner i Västra Götaland. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Kulpakko  Telnr: xxxxxxxxxxx  e-post: xxxxxxxxxxxx 

Malin Ahlander   Telnr: xxxxxxxxxxx  e-post: xxxxxxxxxxx 

 

Handledare: 

Ingrid Bergh 

Telnr: xxxxxxxxx 

Högskolan Skövde 
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Bilaga 2 
 

Till distriktssköterska /sjuksköterska som ska delta i intervju. 

 

Hej! 

 

Vi heter Maria Kulpakko och Malin Ahlander och läser till distriktsköterska vid Högskolan 

i Skövde. Vi skriver nu vårt examensarbete på 15 högskolepoäng och har valt att göra en 

kvalitativstudie om vård i livets slutskede. Vi har båda arbetat med patienter i livets 

slutskede och har upplevt att det finns en hel del att arbeta med när det gäller omvårdnaden 

av patienter i livets slutskede. Detta har väckt vårt intresse för att göra denna studie. 
 

Syftet med studien: 

Syftet med vår studie är att undersöka hur distriktsköterskan/sjuksköterskan upplever mötet 

med patienter i livets slutskede inom den kommunala hemsjukvården. Därför har vi valt att 

intervjua distriktsköterskor/sjuksköterskor för att få del av deras upplevelser av att möta 

patienter i livets slutskede. 

 

Förfrågan om deltagande: 

Eftersom vi till vårt arbete behöver intervjua distriktsköterskor/sjuksköterskor så skriver vi 

nu detta brev för att höra om deltagande till vår studie. 

 

Hur går studien till: 

Metoden vi kommer att använda är kvalitativa intervjuer. Vi kommer därför att spela in 

intervjuerna på band. Intervjuerna planeras att genomföras under perioden 2011-2012. De 

som accepterar att bli intervjuade kommer att få svara på cirka 10 huvudfrågor och få 

berätta om sina upplevelser om att möta patienter i livets slutskede. Vid behov kommer vi 

också att ställa uppföljningsfrågor i samband med intervju. Några frågor kommer också att 

vara av allmän karaktär angående utbildning och erfarenhet. Intervjuerna beräknas ta cirka 

1 timma. 

 

Vilka är riskerna: 

Intervjuerna kommer att spelas in på band. Om den intervjuade upplever detta obehagligt 

kan intervjuaren istället skriva ner svaren. De intervjuade kan uppleva obehag av att svara 

på frågorna då de handlar om deras upplevelser och olika känslor kan komma upp. De har 

givetvis rätt att avbryta när som helst och berättar endast det som de vill. 

 

Hantering av data och sekretess: 

Resultatet från intervjuerna kommer att förvaras hos intervjuarna oåtkomligt för obehöriga, 

När arbetet är godkänt kommer materialet att förstöras. 

 

Hur får jag information om studiens resultat: 

Vårt resultat kommer att redovisas i vår magisteruppsats. Kontakt kan tas med ansvariga 

om information av studien önskas. 

 

Frivillighet och konfidentiellitet: 

Deltagandet är frivilligt för distriktsköterskan/sjuksköterskan och detta kan när som helst 

avbrytas utan att ange skäl till detta. Vi kommer att använda en del citat från materialet. 
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Ingen enskild person kommer att kunna identifieras i materialet eller i resultatet. Vi 

kommer inte att skriva ut namn på personen eller vilken kommun de intervjuade arbetar i, 

utan att vi gjort studien i kommuner i Västra Götaland. 

 

Vi behöver också ditt samtycke till att delta i studien, och om du väljer att delta kommer du 

att få skriva under ett samtycke. Du har givetvis rätt att ställa frågor som vi besvarar innan 

deltagandet. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Kulpakko  Telnr: xxxxxxxxxxxx  e-post: xxxxxxxxxxx 

Malin Ahlander   Telnr: xxxxxxxxxxxx   e-post: xxxxxxxxxxx 

 

 

Handledare: 

Ingrid Bergh 

Telnr: xxxxxxxxx 

Högskolan Skövde 
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Bilaga 3 

 

Intervju frågor 

 

1. Hur länge har du jobbat inom den kommunala hemsjukvården? 

2. Har du några fortbildningar utbildningar inom palliativ vård/vård i livets slutskede? 

3. Trivs du att jobba inom den kommunala hemsjukvården? 

4. Hur ser det första mötet ut med patienter i livets slutskede? 

5. Hur förbereder du dig inför ett första möte med patienter i livets slutskede och 

dennes  anhöriga? 

6. Har ni några generella riktlinjer för hur du hanterar möten med patienter i livets 

slutskede? 

7. Vad för observationer brukar du göra under det första mötet med patienter i livets 

slutskede? 

8. Vilken information tycker du det är viktigt för patienten och dess anhöriga att få 

under det första mötet? 

9. Vad om något skulle du vilja förändra ang. de förutsättningar som idag finns för ett 

första möte med patienter i livets slutskede? 

10. Vad brukar du göra efter det första mötet med patienter i livets slutskede och dess 

anhöriga? 
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Bilaga 4 
 

Samtycke: 

 

Jag har fått information om studien och anmäler mig för att delta i er intervju. Jag är 

införstådd med att deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst avbryta mitt 

deltagande i studien utan att behöva ange skäl för detta. 

 

 

Namn: 

 

 

Telefon:        

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Kulpakko  Telnr: xxxxxxxxxxxx  e-post: xxxxxxxxx 

Malin Ahlander  Telnr: xxxxxxxxxxx e-post: xxxxxxxxxxx 

 

Handledare: 

Ingrid Bergh 

Telenr: xxxxxxxxxx 

Högskolan Skövde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


