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_________________________________________________________________________ 
 

När patienten önskar att få avsluta sitt liv i hemmet krävs det att den avancerade vården 

också flyttas till hemmet. Distriktssköterskor har övergripande omvårdnadsansvar inom 

palliativ hemsjukvård och kan uppleva etiska, moraliska och kommunikativa svårigheter. 

För en god palliativ omvårdnad krävs det att distriktssköterskor är engagerade, har 

erfarenhet och har avancerad kompetens inom palliativ vård. Syftet med denna studie är att 

belysa distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede inom 

palliativ hemsjukvård. Nio distriktssköterskor intervjuades. För att analysera data användes 

en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  Analysen resulterade i fyra teman med 

tillhörande åtta underteman. Teman benämns; Kunna samarbeta och samverka i vården, 

Kunna vårda anhöriga, Kunna hantera negativa känslor och Skapa en god vårdmiljö. 

Slutsatsen blev att, ett bra teamarbete är viktigt för distriktssköterskor men att ha olika 

vårdaktörer kan försvåra vårdarbetet.   Det är viktigt för distriktssköterskor att kunna möta 

anhöriga och ta emot sorg då sorgen kunde komma som missnöje. Detta kan påverka 

vårdpersonalen negativt. Det är viktigt att distriktssköterskor får stöd vid känsla av 

otillräcklighet och känslomässiga reaktioner. Fortsatt forskning kan riktas ur anhörigas 

synvinkel för att kunna förstå anhörigas reaktioner. 
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_________________________________________________________________________ 
 

When the patient wishes to die at their own home requires that the advanced care also 

moved to their home. District nurses have primary care responsibilities in palliative home 

care and may experience ethical, moral and communicative difficulties. For a good 

palliative care requires that district nurses is involved, have the experience and have 

advanced skills in palliative care. The purpose of this study is to illuminate district nurses' 

experiences of caring for patients in the final stage in palliative home care. Nine district 

nurses were interviewed. To analyze the data, a qualitative content analysis with an 

inductive approach was applied. The analysis resulted in four main themes with its eight 

sub- themes. Main themes titled; Being able to collaborate and cooperate in care, Being 

able to care for relatives, Being able to manage negative emotions and Able to create a 

good care environment. The conclusion was that, a good teamwork is important for district 

nurses but having different care providers can complicate caring. It is important for district 

nurses to meet relatives and receive grief when grief could come as dissatisfaction. This 

could affect the nursing staff negatively. It is important that district nurses are supported in 

the sense of inadequacy and emotional reactions. Further research may be aimed at 

relatives ' point of view in order to understand family members' reactions. 
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INLEDNING 

Fler och fler människor önskar att få dö i sitt eget hem samtidigt flyttas vården för de svårt 

sjuka som kräver avancerad vård ut till särskilda boenden eller till det egna hemmet 

(Socialstyrelsen, 2013a). Den vanligaste dödsorsaken är hjärt-och kärlsjukdomar följt av 

tumörsjukdomar. År 2010 avled drygt 90 000 människor i Sverige och bland dessa bedöms 

ca 80 % ha behov av palliativ vård (a.a.). Enligt Svenska palliativregistret (2013) avled år 

2013, 36,6% på kommunens särskilda boende, 33,8 % på sjukhus, 9,6 % på palliativ 

specialenhet, 7,7 % på korttidsboende, 5,3 % inom avancerad hemsjukvård, 5,3 % inom 

den basala hemsjukvården och 1,5 % på annan plats.  

 

Situationen i livets slutskede kan se mycket olika ut (Socialstyrelsen 2006). Vissa personer 

avlider lugnt och stilla utan att behöva mycket symtomlindring och stöd medan andra 

personer kräver stora resursinsatser som är avancerade och som normalt ges på sjukhuset. 

Vissa personer har svåra symtom med nya problem varje dag och behöver avancerade 

insatser dygnet runt. Vård i livets slutskede innebär också en bred samverkan mellan olika 

aktörer i samhället. Både kommunen och landsting ska samverka för att kunna ge den bästa 

möjliga vård i livets slutskede (a.a.). För att de döende personerna ska uppleva livskvalitet 

och få en god och värdig död är det viktigt att hälso- och sjukvården kan erbjuda en 

individanpassad palliativ vård och omsorg som omfattar symtomlindring, respekt för 

patientens självbestämmande, delaktighet och det sociala nätverket (Socialstyrelsen, 

2013a). Distriktssköterskor i hemsjukvården har ett övergripande ansvar när det gäller 

omvårdnadsåtgärder vid vård av personer i livets slutskede. Enligt Socialstyrelsen (2006) 

har vårdpersonal bristande kunskaper i vårdfrågor, etik och bemötande vilket fortfarande är 

ett stort problem och det behövs mer kompetens inom palliativ vård. Genom att belysa 

distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede kan både hinder 

samt möjligheter tas fram som kan vara värdefull kunskap och underlag för kommande 

studier och för professionen. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Palliativ vård innebär enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition (Sepulveda, 

Marlin,Yoshida & Ullrich, 2002) ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för 

patienter och deras närstående som står inför problem i samband med obotlig livshotande 

sjukdom. Det huvudsakliga målet för palliativ vård är att lindra lidandet genom tidig 

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

andliga problem (a.a.). Den palliativa omvårdnaden definieras som ”läran om den specifika 

omvårdnad som utifrån ett flerdimensionellt perspektiv på människan som syftar till att 

aktivt främja upplevelse av hälsa och välbefinnande i samband med obotlig sjukdom och 

vid livets slut (Socialstyrelsen, 2012). 
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Historiskt sett har vården av gamla och sjuka tagits om hand av släkten och familjen men 

har övergått till professionell vård. Det sköts numera av kommunal hemsjukvård, 

primärvård eller närsjukhus (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). Den palliativa vården har fått 

inspiration av den engelska hospiceideologin. Denna ideologi är att hjälpa människor att 

bibehålla livskvalité och mening tills de dör (Ottosson, 2012). Den första 

hospiceavdelningen startades 1967 i Storbritannien och ideologin spreds till Sverige under 

1970-talet.  Hospiceideologin utmärker döendet som en naturlig del av livet där fokus 

ligger på att lindra symtom och att främja livskvalitet. Både familjen och patienten är 

delaktiga. Hospicevård och palliativ vård kan idag ges och tillämpas i hemsjukvård, 

institutionsvård och dagvård (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Definition och utveckling av palliativ vård har med tiden förändrats (Kuebler, Lynn & Von 

Rohen, 2005). Begreppet palliativ vård förväxlas ofta med stödjande vård, vård i livets 

slutskede samt hospice vård. Stödjande vård, vård i livets slutskede och hospice vård är 

oftast synonymt och ligger väldigt nära varandra. Detta kan innebära både fysiska, 

psykiska och andliga behov av både patienten och anhöriga skall tillgodoses. Hospice 

belyser ofta den nuvarande palliativa vårdens aspekter där fokusen ligger på kvalitet i liv, 

flerdimensionell symtomhantering samt familjen och patientens behov. Palliativ vård syftar 

till att ge högsta kvalitet av omsorg till patienter som lider av komplikationer av 

avancerade sjukdomar och är mer än hospice eller vård i livets slutskede. Palliativ vård kan 

ses som ett paraply där de andra begreppen är vårdprocessen (a. a.). Den palliativa vården 

består av två faser. Den tidiga fasen kan starta när patienten konstateras att ha obotlig, 

progressiv sjukdom eller skada som kan pågå en lång tid och har syfte att bevaka 

livsförlängande insatser och genomföra insatser som främjar en högre livskvalitet under 

behandlingen. Den andra fasen kan ofta vara kort och har som mål att lindra lidande och 

främja hög livskvalitet för patienten, närstående och andra berörda. Palliativ vård bygger 

på palliativt förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan där individen 

stöds till att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett 

ålder och diagnos. Syftet med palliativ vård är att kunna se mångdimensionella behov samt 

kunna förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt. För att kunna möjliggöra detta 

är det viktigt med samarbete i multiprofessionella team (Socialstyrelsen, 2013a). 

Palliativa teamet  

Tillgång till palliativ vård ser ojämlikt ut i olika delar av Sverige och därmed palliativa 

teamet (Socialstyrelsen, 2013a). För att kunna tillgodose patientens och anhörigas 

mångdimensionella behov är det viktigt att det finns tillgång till personal som har den 

avancerade kunskap som berör problemområdet. Dessa problemområden kan vara 

symtomlindring, självbestämmande, sociala nätverket och delaktighet för att erbjuda god 

vård och livskvalitén i livets slutskede. En anpassad palliativ vård är en förutsättning för 

god vård och därför krävs det tillgång till personal som har kunskap inom områden. 

Exempelvis, för att kunna kommunicera med barn inom palliativ vård är det viktigt att det 

finns tillgång till personal som har goda kunskaper i att kommunicera med barn. Ett 

multiprofessionellt team med samarbete och samverkan är nödvändigt och utgör en central 

roll i den palliativa vården. Samverkan kan innebära olika vårdgivare men också olika 

yrkeskategorier.  Ett sådant team kan bestå av olika yrkesgrupper utifrån patientens och 

närståendes behov. Exempelvis kan ett team bestå av en läkare, sjuksköterska, 
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undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist, sjukhuspräst och diakon 

(a.a.).   

 

Flera faktorer är viktiga och spelar en avgörande roll för samarbetet i teamet. Dessa 

faktorer är tät kommunikation, högt engagemang, bra interrelationer, självständighet, 

teamwork filosofi samt förmåga att hantera döden och döendet. Det är viktigt att det finns 

tydlighet, engagemang och positivt utbyte mellan lagmedlemmarna för att kunna fungera 

som ett framgångsrikt team. Ineffektivt lagarbete kan kännetecknas av avsaknad av tydliga 

mål, uppgifter och roll samt brist på engagemang (Jünger, Pestinger, Elsner, Krumm & 

Radbruch, 2007).   Forskning (Goldschmidt et al., 2005) visar att både distriktssköterskor 

och läkare upplever att det är en fördel att arbeta i team då det skapar trygghet och säkerhet 

för patienter. Då det finns tillgång till kompetenta specialister inom palliativ vård.  Att 

arbeta i team innebar inte enbart symtomlindring och säkerhet för patienten utan också 

trygghet och lärotillfällen för många av distriktssköterskorna som ingick i studien. Genom 

att samarbeta kan vårdpersonal lära sig olika aspekter av symtomkontroll, bättre samarbete 

med mera. Detta kräver dock ett väl fungerande teamwork där kommunikationen mellan de 

olika yrkesutövarna spelar en viktig roll. Genom ett teamarbete kan distriktssköterskor 

förbättra omvårdnaden för patienten (a.a.).      

Distriktssköterskans ansvar och roll vid palliativ vård 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska utgör basen för distriktssköterskans 

kompetensområde (Distriktssköterskeföreningen, 2008).  Detta innebär bland annat att ha 

helhetssyn på människan och ett etiskt förhållningssätt där patientens autonomi, integritet 

och värdighet respekteras samt anhörigas önskemål och behov tillgodoses, detta genom 

samverkan med andra professioner, patienten och anhöriga (Socialstyrelsen, 2005; 

Distriktssköterskeföreningen, 2008). Enligt kompetensbeskrivningen för 

distriktssköterskor ska distriktssköterskor ha en bred kunskap och förmåga för att möta 

både förutsägbara och oförutsägbara enkla eller komplexa situationer. Distriktssköterskor 

ska också kunna möta det förändrade vårdbehovet så som avancerad vård i hemmet. 

Distriktssköterskor har ett omfattande ansvar för att stödja, råda, förebygga, hjälpa, vårda 

samt behandla patienten och närstående i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, 

social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

 

Distriktssköterskor i den palliativa vården har ett övergripande omvårdnadsansvar (Dee & 

Endacott, 2011). Att prata om döden, framförallt att kunna berätta och informera både för 

patienten och anhöriga kan vara mycket svår. Även om det är läkaren som ska informera 

anhöriga och patienten så är sjuksköterskor en del av teamet. Sjuksköterskor har ett ansvar 

för de etiska samt känslomässiga situationerna som kan uppstå i samband med olika 

viktiga beslut och information. Forskning visar att läkaren behöver kommunikationsträning 

och professionellt stöd då de undviker viktiga svåra samtal och information på grund av 

rädslan om att beslutet kunde vara fel som kunde påverka patienten och anhöriga negativt 

(a.a.).   

 

Enligt Walshe och Luker (2010) har distriktssköterskor stora kunskaper inom området och 

är bra på att ge den fysiska vården samt har en bra förmåga till att samordna vården. 

Däremot har distriktssköterskorna svårigheter med att hantera de psykologiska aspekterna 

och kämpar med emotionell stress samt starka känslor som kan vara krävande vid vård i 
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livets slutskede (a.a.). Distriktssköterskor möter flera etiska svårigheter vid vård i livets 

slutskede (Gjerberg, Førde, Pedersen & Bollig, 2010; Karlsson, Karlsson, Barbosa da 

Silva, Berggren & Söderlund, 2013). När distriktssköterskor möter oenighet i teamet kan 

det påverka omvårdnaden av patienten negativt och påverkar vårdkvalitén samt etiska 

problem för patienten och närstående uppstår. Distriktssköterskor kan uppleva obekväma 

känslor om patienten inte fick den behandling som behövdes. När patienten inte får respekt 

för självbestämmande, integritet, och värdighet kunde det uppstå etiska svårigheter. Det 

var viktigt för distriktssköterskorna att få tillräckligt stöd från teamet och läkarens tillgång 

då detta kunde påverka patientens vård och behandling.  För att kunna säkerställa en god 

omvårdnad vid palliativ vård i hemmet är det viktigt att distriktssköterskor får stöd från 

teamet och det skapas positiva känslor och en säkerhet för patienten (Karlsson et al., 2013).  

Stöd till närstående 

Närstående spelar en mycket viktig roll i den palliativa vården och stöd till närstående är 

en av de viktigaste aspekterna vid vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013b; 

Socialstyrelsen 2012; Sepulveda et al., 2002).  Enligt Socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 

2013b) har kommunen skyldighet att samverka med närstående och sjukvården för att delta 

i biståndsbeslut och ge stöd i syfte till att minska anhörigas psykiska och fysiska 

belastning.  När en individ står inför en situation där sjukdomen är obotlig och döden 

väntar, påverkar detta även närstående och förändrar deras livssituation. Därför är det 

viktigt att ge stöd i rätt tid i form av samtal och information samt andra hjälpinsatser 

utifrån närståendes behov. Det är viktigt att anhöriga känner sig delaktiga i sina 

närståendes vård och kan påverka utformningen av vården (a.a.). I samband med stöd till 

anhöriga är det viktigt att beakta den anhörigas totala situation, det vill säga, stödbehov av 

fysiska, psykiska, psykosociala samt existentiella problem (Socialstyrelsen, 2012). 

 

En studie där psykosocialt och socialt välbefinnande undersöks visar det att anhörigvårdare 

lider av ångest, depression och sorg före döden som påverkar de närståendes psykosociala 

välbefinnande (Hudson, Thomas,Trauer, Remedios & Clarkes, 2011). Enligt McGuire, 

Grant och Park (2012) har många anhörigvårdare försämrad hälsa och livskvalitet och det 

finns stort behov av att anhöriga bör ägna sig åt sin egen hälsa, välbefinnande och 

livskvalité. Många gånger är omsorgen för de närstående ännu viktigare än för den döende 

(Hjort, 2010). För den som dör är lidandet efter döden över medan närstående ska leva med 

minnena resten av livet. Många av dessa minnen kan vara mycket obehagliga men även 

positiva som aldrig glöms (a.a.). Därför finns det ett stort behov av ett brett utbud av 

information, stöd och andra hjälpresurser till anhöriga. Vårdpersonal behöver enligt flera 

studier (Hudson et al., 2011; McGuire et al., 2012) uppmärksamma anhörigas behov av 

stöd och strategier för att ge dessa anhöriga ett psykosocialt och socialt stöd. 

 

För att kunna möta anhörigas och patientens behov av stöd krävs engagemang, erfarenhet 

och avancerad kompetens inom palliativ vård. Distriktssköterskor kan i möte med 

närstående uppleva flera svårigheter och utmaningar som är viktiga att känna till och som 

kan påverka omvårdnaden för patienten vid livets slutskede.  Dessa svårigheter kan vara 

både etiska (Gjerberg et al., 2010; Karlsson et al., 2013; Dee & Endacott, 2011) samt 

moraliska och kommunikativa (Brazil, Kassalainen & Ploeg, 2010; Eyre, 2010). 

Distriktssköterskor har flera utmaningar när det gäller anhörigas delaktighet och 

engagemang i det palliativa skedet. När patienten vårdas hemma finns det enligt Brazil et 
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al. (2010)  en oro och moraliskt lidande hos distriktssköterskor när närstående är 

involverade i vården. När en familjmedlem är involverad i någon närståendes vård kan det 

vara risk för att patientsäkerheten äventyras då de informella anhörigvårdarna har för lite 

kunskap kring hur den avancerade vården skall ges och den närståendes synsätt på 

behandlingen kan påverka vården av den döende patienten (a.a.). 

 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskan kunna tillvarata närståendes kunskaper samt att föra deras talan. 

Distriktssköterskans kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen, 2008) lyfter upp 

distriktssköterskors kompetens om att kunna möta, hjälpa, stödja anhöriga med närvaro, 

lyhördhet, ärlighet och bekräftelse. Distriktssköterskor har ett stort ansvar för att ge stöd 

till närstående av den döende patienten (Brazil et al., 2010; Eyre, 2010).   

 

Eyre (2010) beskriver flera faktorer som är viktiga för distriktssköterskor för att kunna 

stödja anhörigvårdare. Genom att utveckla en förtroendefull relation med anhöriga kan 

distriktssköterskor få möjlighet till att bedöma stödbehov. Genom att vara lyhörd, ge 

information i god tid, vara tillgänglig när det behövs, ta sig tid för samtal, skapa trygghet, 

säkerhet och välbefinnande för patienterna kan distriktssköterskor lindra lidande samt 

främja och stödja anhöriga till de döende patienterna (a.a.).  

Lidande 

Enligt Svenska ordbok (2009) betyder lidande att utstå smärta fysiskt eller psykiskt. Enligt 

Eriksson (1994) har begreppet lidande sedan 40-talet visat tecken på att försvinna och 

begreppet lidande har ersatts av ett antal termer som till exempel smärta, ångest och 

sjukdom. Att lida är att kämpa och att utstå. Men att lida kan också innebära att försonas. 

Eriksson (1993) anser att lidandet är en naturlig del av livet, en kamp mellan det goda och 

det onda som alla människor får gå igenom någon gång under sin livstid. Lidandet är något 

ont som saknar någon mening. Den lidande människan kan ge lidandet mening genom att 

se oanade möjligheter med situationen och därmed förlika sig med den eller tvärtom att 

först försona sig med situationen och därigenom hitta möjligheter och mening. Enligt 

Eriksson (1994) kommer lidandet alltid framstå som en gåta eftersom varje människas 

lidande är unikt och i och med detta bär det lidandets namn. Varje lidande kan liknas vid 

en dödskamp. I lidandet innefattas sorgen över det vi förlorat och det vi håller på att 

förlora. I det lidande som dödar utplånas människan som individ och som hel människa. 

Individen försvagas av hopplöshet, sorg, skuld, förnedring, och ensamhet. I lidandet finns 

sorgen och sörjandet. Med hjälp av begreppsanalys kan det göras en allmän 

sammanfattning av lidandet som begrepp och fenomen. Begreppet refererar till ett bestämt 

tankeinnehåll. Begreppet patient betyder ursprungligen den lidande, den som tåligt fördrar 

och uthärdar någonting. När det inte längre kan botas eller lindras en människas smärta, 

bör man försöka mobilisera hennes förmåga att uppfylla meningen med lidandet. När 

människan står inför ett lidande innefattar det hela hennes livssituation. Livslidande är det 

lidande som är relaterat till allt vad det innebär att leva. Att hotas av förintelse kan 

innebära att man skall dö men man vet inte när, det ledet till ett oerhört lidande. Drabbas 

man av en plötslig påtvingad förändring av människans livssituation strider det mot det 

naturliga, och människan behöver tid för att finna en ny mening med livet (a.a.). 
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Lidandet i form av smärta i livets slutskede omfattar både fysiskt, psykiskt, psykosocialt, 

existentiellt och andligt lidande (SOU 2001:1). Den fysiska smärtan är vanligt 

förekommande i samband med svår sjukdom så som cancer, stroke, hjärt- och 

lungsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Det psykiska lidandet omfattar förnekelser, 

ångest, sorg, vrede, depression och uppgivenhet. Det sociala lidandet handlar om att klara 

av förlusten av de roller som man har haft i livet, även rädsla av att skiljas från nära och 

kära och att tappa kontroll på sin kropp och livssituation. Det existentiella och andliga 

lidandet handlar om de stora livsfrågorna, tankar om livets mening och existens (a.a.).  

 

I det palliativa skedet enligt Bruce och Boston (2011) används mediciner i syfte till att 

dämpa patientens symtom som kan vara ett outhärdligt lidande. Sedering av patientens 

symtom innebär att patienten kan uppleva en fridfull sista tid och en värdig död. Detta ger 

även de närstående ett lugn och fridfullhet efter lidandet. Vidare belyser studien (Bruce & 

Boston, 2011) vikten av att se på alternativa behandlingsstrategier om existentiellt lidande. 

Påståendena visar att det existentiella lidandet kan mildras genom att vara förberedd i den 

palliativa vården där man inkluderar familjen, ger ett bra familjestöd och ger effektiva 

copingstrategier och ser till det andliga. För att fylla de luckor som finns behövs mer 

studier om denna form av lidande för att öka förståelsen hos sjuksköterskor i palliativa 

teamet och hos psykiatriker. Det behövs klarhet i skillnaden mellan depression, existentiell 

ångest, dödsångest och själslig ångest. Det är viktigt för att få ett bra tillvägagångsätt vid 

livets slut. Sjuksköterskor spelar en central roll för patienten och familjemedlemmarna, för 

att kunna erbjuda hög kvalitet och ett respektfullt vårdande för döende patienter med ett 

outhärdligt lidande (a.a.). 

 

Enligt en forskning (Neimeyer, Currier, Coleman, Tomer & Samuel, 2011) finns det flera 

psykosociala faktorer som spelar roll när människor möter lidande i livets slutskede. Dessa 

faktorer kan vara synen på döden och obehag, rädsla och ångest inför livets slut. Äldre 

människor upplevde större psykosocialt välbefinnande och därmed minskad rädsla för 

döden. Män och kvinnor hade olika nivåer för rädsla vid livets slut. Män rapporterade 

betydligt större rädsla och mindre acceptans mot döden än kvinnor. Ångest var den faktor 

som förklarade skillnader i patienternas nivåer av dödsångest och orsakade lidande. 

Patienter med stark känsla av ångest inför framtiden rapporterade mer obehag inför döden. 

Även patienter med en religiös tro hade en stark rädsla för döden. De patienterna med ett 

bra socialt nätverk och mindre oro inför framtiden klarade sig bättre psykiskt (a.a.). 

 

Distriktssköterskor har ett ansvar för att lindra lidandet och främja hälsa och välbefinnande 

(Socialstyrelsen, 2005). Behovet kan se olika ut mellan individer och därför är det viktigt 

att vården anpassas efter patienten och närståendes behov och erfarenheter 

(Socialstyrelsen, 2004).  För att kunna lindra lidande och främja livskvalitet är det viktigt 

att patientens grundläggande behov tillgodoses. Detta genom att se patienten som en unik 

individ och bevara dennes integritet och värdighet. Detta kan resultera till en värdig död 

(Karlsson & Berggren, 2011; Socialstyrelsen, 2013a).   
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PROBLEMFORMULERING 

Fler människor önskar dö i sitt eget hem vilket medför att den kvalificerade vården måste 

flyttas från sjukhus till hemmet. Detta kräver fördjupad kunskap och kompetens hos den 

vårdpersonal som arbetar i palliativ hemsjukvård. Palliativ vård bygger på ett 

helhetsperspektiv där både patienten och anhörigas fysiska, psykiska, psykosociala och 

existentiella behov tillgodoses. Distriktssköterskor i hemsjukvården har ett stort ansvar för 

patienten i livets slutskede när det gäller omvårdnadsåtgärder. Genomförda studier visar att 

distriktssköterskor upplever etiska, moraliska, emotionella och kommunikativa svårigheter 

vid vård i livets slutskede. Vid vård i livets slutskede behöver distriktssköterskor ha en väl 

fungerande samverkan med andra vårdprofessioner, patienten och anhöriga samt kunna 

möta patienten och anhörigas önskemål och stödbehov. Detta ansvar kan vara utmanande 

och kräver ett stort engagemang och fördjupad kunskap inom palliativ vård. 

Omvårdnadens mål vid livets slutskede är att lindra lidande och främja livskvalitet hos 

patienter och närstående. För att kunna erbjuda en god omvårdnad kan distriktssköterskors 

roll vara avgörande. Därför är det viktigt att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter i livets slutskede för att få en ökad förståelse och ytterligare kunskap om 

detta område. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

i livets slutskede inom palliativ hemsjukvård. 

 

METOD 

För att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede 

genomfördes denna studie som en kvalitativ metod med induktiv ansats. Induktiv ansats 

utgår från innehållet i texten. Detta innebär att författarna förutsättningslöst letar efter 

fenomenet i texten utan att ha antagit på förhand att vissa förhållanden föreligger 

(Fridlund, 2012). En kvalitativ metod i form av innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004)  har använts. Enligt Henricsson och Billhult (2012) används den 

kvalitativa metoden för att kunna studera personers levda erfarenheter av ett fenomen där 

personen har erfarenheter av det studien syftar på. Kunskapen av ett fenomen skapas 

genom att forskaren belyser ett fenomen utifrån människans egna erfarenheter (a.a.).  

Urval 

Urvalet i denna studie var distriktssköterskor med erfarenhet av vård i livets slutskede 

inom palliativ hemsjukvård. Inklusionskriterierna för att delta i denna studie var 

distriktssköterskor som har minst ett års erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede 

samt att vara anställda inom kommunen. För att kunna möjliggöra intervjun kontaktades 

verksamhetscheferna inom olika kommuner i Skaraborg som i sin tur hänvisade till berörda 
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distriktssköterskor som kunde tänka sig att delta i studien. Ett brev innehållande en kort 

presentation av författarna samt studiens innehåll skickades till verksamhetscheferna. I 

brevet framkom förfrågan om att få genomföra intervjuer med distriktssköterskor i 

kommunen (Bilaga 4). Kontakten togs sedan med de deltagare som var intresserade av att 

delta i studien. Distriktssköterskor fick både muntlig och skriftlig information (Bilaga 1) 

samt fick skriftligt samtycka till deltagande i studien (Bilaga 2). Åtta distriktssköterskor 

och en sjuksköterska med specialistutbildning inom geriatrisk omvårdnad deltog i studien. 

Deltagarnas arbetserfarenheter varierar från 3 till 24 år och de är anställda i två olika 

kommuner i Skaraborg. Samtliga deltagarna i denna studie är kvinnor. 

Datainsamling 

Intervjuer användes som datainsamlingsmetod i denna studie. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009), är den kvalitativa forskningsintervjun en metod som används för att förstå världen 

utifrån individernas egna upplevelser där kunskapen genom samtal kan konstrueras i 

samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade. En semistrukturerad intervju med 

öppna frågor användes, med detta menas att målet med intervjun är att erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens berättelser i syfte att tolka innebörden av de beskrivna 

fenomenen. Det är viktigt att frågorna är korta och lätta att förstå samt att intervjuaren 

aktivt lyssnar för att uppfatta innebörden i svaret för att sedan ska kunna ställa följdfrågor 

(a.a.). Ett exempel på en huvudfråga i denna studie är; kan du berätta för mig om dina 

upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i palliativ 

hemsjukvård? 

 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt i respektive deltagares kontor i ett ostört och 

avskilt rum. Deltagarna fick själva välja plats och tid för intervjun. Innan intervjun 

påbörjades berättade intervjuarna om studiens syfte och hur de samlade datamaterialet 

kommer att användas. En digital diktafon för att spela in fem intervjuer och en 

mobiltelefon med inspelningsfunktion för att spela in fyra intervjuer användes. Deltagarna, 

fick före intervjun möjlighet att berätta eller fråga om det fanns några funderingar kring 

studien. En intervjuguide med öppna frågor och följdfrågor användes i syfte med att 

underlätta intervjun (Bilaga 3). Detta är också för att hela tiden vara medveten om studiens 

syfte. Intervjuaren lyssnade aktivt under hela intervjun och ställde följdfrågor vid behov. 

Intervjun tog ca 15-35 minuter och spelades in för att sedan kunna transkriberas för analys. 

Analys 

För att kunna förstå och beskriva insamlad data måste det bearbetas. Intervjuerna som var 

inspelade på band lyssnades av några gånger och transkriberades sedan noggrant. För att 

analysera och sammanställa data användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

enligt Graneheim och Lundman (2004) . 

 

Analysen består av olika delar vilka är meningsbärande enheter, innehållsområde (domän), 

kondensering, abstrahera, kod, subkategori, kategori, undertema och tema (Graneheim & 

Lundman, 2004). De transkriberade datamaterialet numrerades och lästes av båda 

författarna upprepade gånger med fokus på att införskaffa djupare förståelse och innebörd 

av texterna. Detta är också för att få en helhetsuppfattning av intervjun. Analysen börjades 

med att markera de meningsbärande enheter som var en till flera meningar. Med 
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meningsbärande enheter innebär här de texterna med betydelsefulla meningar eller svar på 

en intervjufråga. Sedan lästes de omarkerade meningarna igenom upprepade gånger för att 

inte förlora meningar med innehåll som var relaterat till syftet. De markerade meningarna 

med innebörd kondenserades, det vill säga förkortades till en mindre mening men 

innehållet var dock samma. De förkortade meningarna abstraherades sedan av båda 

författarna för att bilda koder. Abstrahering innebär att textens beskrivningar var så nära 

som möjligt som den kondenserade meningen. De förkortade meningarna jämfördes med 

varandra avseende likheter och skillnader. Texter med liknande innehåll sammanfördes till 

koder som blev en ”etikett” och kan ses som beskrivning av vad kondenserade meningar 

försöker säga. Alla koder jämfördes sedan utifrån dess innehåll. Preliminära underteman 

skapades sedan utifrån kodernas innehåll.  Analysens sista steg blev bildandet av tema. I 

sista steget ställdes frågan om vad dessa underteman hade för innebörd eller mening. Ett 

antal underteman med liknande innehåll fick slutligen några särskiljande och kunde 

nämnas till tema. Temat kan ses som ett uttryck av det latenta innehållet för de 

underliggande meningarna i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Fig. 1 presenterar ett 

exempel på hur analysprocessen gått till:  

 
Meningsenheter Kondenserad mening Koder undertema Tema 

 Att det blir ibland nästan slitningar mellan patienten 
och anhöriga. Anhöriga blir för trötta, de inte fixar det 

även om de vill, att de ska vara hemma och kanske har 

lovat att mamma ska få dö hemma och allt det här…Det 
kan vara svårt att diskutera med dem och få dem till att 

förstå att det kanske är  bättre för både patienten och för 

de själva att de ändå får vara på korttid (3) 

 Anhöriga blir trötta och 
orkar inte riktigt med även 

fast de vill och lovat anhörig 

att få dö hemma 
 

   Anhöriga 
behöver 

avlastning 

  

 

 

 

 

 

 

Betydelse 

av att 

vårda 

anhöriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunna 

vårda 

anhöri

ga 

Så det positiva är när man känner att det fungerade bra, 
det har det gjort ibland sen oftast har de fått att åka in 

till sjukhus och gott bort där å, kan vara inne i några 

dagar bara och gått bort å, å då har det ändå känts bra 
för anhöriga tycker de flesta att de ändå fått hjälp av 

kommun det sista, runt allt det här (5) 

Det är positivt att det har 
fungerat bra och att anhöriga 

är nöjda med hjälpen från 

kommunen 

Att anhöriga 
är nöjda med 

hjälpen 

upplevs 
positivt 

Ja, man kan ju känna också att man gör väldigt stor 
insats. De kan vara väldigt tacksamma.  för att , att de 

fått vara kvar hemma och att andra personal har försökt 

att göra allt vad de kan. Det finns jätte många sånna 
som är verkligen glada, positiva av allt hut det har 

blivit. Man kan känna att man har gjort ett bra jobb (2) 

Att känna att det har gjorts en 
väldig stor insats och både 

patienten och anhöriga är 

tacksamma, glada och 
positiva att få vara hemma 

Upplever 
uppskattning 

av patienten 

och anhöriga 

Sen finns det ju en annan att man anhöriga runt om. 
Kanske ibland blir väldigt oroligt runt om, om man 

säger så, det beror sig på vem det är….Att de hittar 

saker å slå ner på, klaga på och kan inte riktigt 
acceptera situationen då blir det inte bra. Det är väldigt 

svårt att vara sån person tillmötes (2) 

Det är svårt att möta anhöriga 
som är oroliga och inte har 

accepterat situationen och 

anhöriga hittar saker att slå 
ner och klaga på då blir det 

inte bra. 

När anhöriga  
inte 

accepterat 

situationen 
uppstår 

missnöje 

 
  

 

 
 

 

Kunna ta 

emot sorg 

och 

missnöje 

hos 

anhöriga 

 

 

ibland är de lite, kan vara aggressiva mot en, det är inte 
ofta heller men anhörig kan vara faktiskt mycket sorg 

och sorgearbete som gör att personalenen får irritation 

och de är arga och besvikna på vissa saker. (5) 

Sorgearbete kan orsaka 
aggressivitet hos anhöriga 

som drabbar vårdpersonalen 

Anhörigas 
sorgearbete 

påverkar 

vårdpersonale
n negativt 

Eller när man upplever andra situationer kan vara när 

man känner att anhöriga eller närstående inte är riktigt 

nöjda det kan också vara svår..men dom kan känna dom 
är missnöjda med..ja det kan vara allt möjligt med 

behandlingar att man avslutar cytostatikabehandling till 

exempel och det är ju inte vi som tar dom besluten men 
(7) 

När anhöriga och närstående 

är missnöjda med olika 

beslut kan det vara svårt 

Anhörigas 

missnöje 

upplevs svårt 

Fig. 1. Exempel på analysprocessen         
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Etiska överväganden 

Att göra en intervjustudie innebär ett moraliskt övervägande eftersom den kan påverka 

intervjupersonen på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Etiska problem i intervjustudier 

uppstår på grund av att studien försöker forska om privata liv som sedan offentliggörs. 

Etiska svårigheter uppstår under hela studieprocessen och därför är det viktigt att beakta de 

etiska frågorna redan från början (a.a.).  

 

Vetenskapsrådet (1990) ställer fyra grundläggande krav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Informationskravet innebär 

att forskaren måste på förhand eller så snart som möjligt före datainsamlingen informera 

uppgiftsinlämnarna om undersöknings syfte och sådant som kan tänkas påverka den 

medverkandes villighet att medverka. Deltagarna ska bli informerade om frivillighet till 

medverkan och rätten till att avbryta deltagande när så önskas (a.a.). Samtliga deltagare i 

denna studie har informerats både muntligt och skriftligt om studiens syfte och 

tillvägagångsätt för intervjuerna. Samtyckekravet innefattar självbestämmande om de 

aktivt vill medverka (Vetenskapsrådet, 1990). Samtliga deltagare i denna studie har fått 

information om frivilligt deltagandet samt rätten om att kunna dra sig ur studien. 

Deltagarna fick underteckna ett informerat samtycke i skriftlig form (bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet innefattar de personer som medverkar i en undersökning som berör 

etiska känsliga uppgifter, om enskilda identifierbara personer bör underteckna en 

förbindelse om tystnadsplikten och innebär praktiskt omöjligt för utomstående personer att 

komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 1990). Datamaterial i denna studie har numrerats 

och endast datamaterial som berör syftet har använts, detta innebär att inga personliga 

uppgifter använts vid analysen. Nyttjandekravet innefattar att uppgifter som insamlas 

endast får nyttjas för forskningens ändamål vilket innebär att insamlade personuppgifter 

inte får användas för andra ändamål som direkt kan påverka den enskilde individen 

(Vetenskapsrådet, 1990).  Deltagarna har i denna studie fått försäkran om att endast 

datamaterial relaterad till syftet används. I resultatet presenteras citat med endast 

intervjunummer och är omöjligt för andra personer att veta vem som sagt vad. De 

inspelade intervjuerna har förvarats säkert och kommer att förstöras efter godkännande av 

denna studie. 
 

Författarna i denna studie har varit medvetna om vetenskapsrådets (2011) allmänna regler 

som innebär bland annat att öppet redovisa studiens utgångspunkter, metoder samt resultat. 

Studien har även utgått från ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007). Dessa principer sammanfattar riktlinjer för etiskt handlande. 

Enligt Lag (2003:460) om etikprövning behöver denna studie ingen etikprövning då 

studien genomförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå där syftet har 

varit att inhämta nya kunskaper och därför behövs ingen etikprövning (a.a.). Författarna 

har i denna studie fått skriftligt godkännande från verksamhetschefer för att få genomföra 

intervjuer. 
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RESULTAT 

Bearbetning och analys av datamaterial resulterade i fyra teman med åtta underteman, 

vilka presenteras i fig. 2. 

 

Undertema Tema 

Ett bra teamarbete är betydelsefullt 

 

 

Kunna samarbeta och samverka i vården 

Samarbetet mellan olika vårdaktörer kan 

försvåra vårdarbetet 

Betydelse av att vårda anhöriga 

 

 

Kunna vårda anhöriga 

Kunna ta emot sorg och missnöje 

 

Känsla av otillräcklighet 

 

 

Kunna hantera negativa känslor 

Vara utsatt för känslomässiga reaktioner 

 

Viktigt med en god miljö för patienten 

 

Kunna skapa en god vårdmiljö 

Patientens trygghet och självbestämmande 

skall sättas i fokus 

 

Fig. 2. Presentation av tema och undertema 

Kunna samarbeta och samverka i vården 

Distriktssköterskor upplever att samarbete och samverkan utgör en viktig roll vid vård av 

patienter i livets slutskede inom palliativ hemsjukvård. Att arbeta i team och att ha tillgång 

till andra professioner upplevs positivt och är betydelsefullt för distriktssköterskorna för att 

kunna uppnå målet med vårdandet. Samarbete mellan olika vårdinstanser och vårdaktörer 

är också en del av det dagliga arbetet. Att kunna få stöd och att kunna stödja andra kollegor 

upplevs som en stor del av distriktssköterskors arbete. Då olika vårdaktörer har ansvar för 

samma patient kan det medföra svårigheter på grund av att de befinner sig på olika ställen 

och har olika tider och rutiner. Detta försvårar samarbetet som i sin tur kan påverka 

omvårdnaden negativt vid livets slutskede.  

Ett bra teamarbete är betydelsefullt 

Distriktssköterskor upplever att patienter i livets slutskede många gånger har behov av 

multiprofessionella insatser och arbetet kan endast bli fullkomligt genom teamarbete och 

teamsamverkan. Att ha tillgång till palliativa teamet upplevs positivt av 

distriktssköterskorna då teamet innehåller flera professioner som arbetar ihop och kan 

komplettera varandra. Distriktssköterskor upplever att teamsamarbete fungerar väldigt väl 

och det finns möjlighet till stöttning när det behövs. När patienten behöver smärtlindring 

eller medicinändringar kan palliativa teamet kontaktas och patientens besvär kan åtgärdas 

snabbt. Detta skapar trygghet hos patienten och lindrar lidande. 



12 

 

 

”nu har vi ju ah.. mycket hjälp av, många gånger allafall teamena på sjukhuset..Så att det 

är en stor hjälp för oss känns det som när man tillhör de teamena…De har vi bra kontakt 

med och lätt att komma i kontakt med och när det är problem och om mediciner och om de 

har ont” (4) 

 

När patienten plötsligt försämras eller behöver ha hjälp med medicinjustering så är det 

betydelsefullt för distriktssköterskorna att lätt ha tillgång till olika vårdinstanser, 

exempelvis korttidsplats och sjukhuset. Det är viktigt att skicka patienten direkt till den 

avdelning på sjukhuset som patienten tillhör för att kunna erbjuda lämplig behandling. 

Detta gynnar både patienten och distriktssköterskorna eftersom patienten får den ordination 

som behövs och det blir lättare att följa ordinationen. Att ha tillgång till läkare från 

vårdcentral är också betydelsefullt. När det gällde medicinska åtgärder är det tryggt att en 

läkare kommer hem till patienten och gör medicinändringar. Detta medför att patienten inte 

behöver åka till sjukhuset och istället får den hjälp som är nödvändig hemma. 

 

”Men, och det finns det också en gräns då vad man klarar av. Men då har vi möjlighet att 

hjälpa till med korttidsplats, om det skulle vara så då…Det är liksom några akuta 

bekymmer med patienten utan kanske anhörig som sviktar. ah.. då har vi kortidsplats” (3) 

 

”Ja..vi har ju våran distriktsläkare här... som är knuten till hemsjukvården.. och han följer 

ju med på hembesök också om dom inte är knutna till något team….det gör han…och det 

är inte svårt att få med honom ut….där har vi en fördel i kommunen då” (8) 

 

Det framkom att distriktssköterskornas nära teamarbete med övrig omvårdnadspersonal är 

betydelsefull och det underlättar omvårdnaden av patienten. Att kunna vara flexibel, arbeta 

i en liten grupp och få stöttning i arbetet innebär en fördel för distriktssköterskor.  

 

”Då jobbar vi väldigt tajt undersköterskor och sköterskor och det är bara en viss grupp av 

undersköterskor som är frivilligt liksom…..är dom så himla flexibla så är det nattvak till 

exempel då ser man även till att dom som jobbar dagtid i vanliga fall…nee men jag kan 

tänka mig gå in och jobba och sitta den här natten” (6) 

 

Det finns dock tillfällen där distriktssköterskorna upplever bristande förtroende från sina 

kollegor och blir ifrågasatta.  Detta kan upplevas som en svårighet i arbetet och kan 

påverka teamarbetet negativt. Många gånger där distriktssköterskor är ensamma kan det 

också medföra svårigheter med att bedöma olika vårdbehov och tillståndet hos patienten 

vid vård i livets slutskede. Det upplevs viktigt att ha andra kollegor som kan vara 

behjälpliga med att stötta vid bedömningen. 

 

”….man vill stötta och ge goda råd men blir ifrågasatt. Varför gör du si eller varför gör 

du så…det kan jag uppleva negativt ibland man vill stötta men man kanske får säga det på 

rätt sätt” (7) 

 

”Men just med bedöma saker och ting, det är det som är svårt, oftast bedöma hur man ska 

göra. Då står man ofta själv” (3) 
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Samarbetet mellan olika vårdaktörer kan försvåra vårdarbetet 

Det framkommer att distriktssköterskorna upplever svårighet med att samarbeta med olika 

vårdaktörer.  Om patienten kan välja olika vårdaktörer resulterar detta till att omvårdnaden 

och sjukvården sköts av flera vårdaktörer. På grund av det fysiska gapet mellan de olika 

aktörerna är telefonen det enda sättet att ha kontakt med varandra. Det finns också olika 

arbetstider och olika rutiner vilket försvårar samarbetet mellan flera vårdaktörer. 

Distriktssköterskorna upplever att den fysiska närheten med lätt tillgänglighet av personal 

medför bättre förutsättningar för samarbete när det finns möjlighet till att prata om 

vårdarbetet och det finns bättre lösning på praktiska saker såsom att byta nycklar med 

varandra. Att inte ha vetskap om varandras arbetsrutiner kan också medföra svårigheter i 

omvårdnaden av de enskilda patienterna.  

 

” …..jaa det kan ha varit nån patient i och för sig för att vi har ju privata aktörer….jag 

känner ju mina kommunundersköterskor utan och innan och vet precis…så här bra är vi 

på detta….men det vart ju….nee det var inte….nee det var inte riktigt bra när jag tänker 

efter” (6) 

 

När det är olika vårdaktörer som vårdar samma patient skapas en känsla av förvirring hos 

distriktssköterskorna då de olika vårdaktörerna har olika ansvarsområden. 

Distriktssköterskorna upplever svårighet med att veta vilken av vårdaktörerna som har 

huvudansvar för patienten, detta kan påverka omvårdnaden negativt. 

 

”Jag har en palliativ patient nu som är lite över tjugo bara han är inte jättedålig nu men 

han har en cancersjukdom och det är palliativt och han är uppegående och så men då 

sköts han från X (en annan stad) och så sköts han från smärtenheten och så från palliativa 

rådgivningsteamet och så är det jag…det kan vara negativt just det att vem är det som har 

huvudansvaret och vem är det som styr” (7)  

 

Det framkom att samarbetet mellan sjukhus och kommun inte alltid fungera. Detta kan 

medföra svårigheter med att tillgodose grundläggande behov hos patienten. 

Distriktssköterskorna upplever att sjukhuset kan göra snabba ändringar och vill skicka hem 

patienten direkt. Detta kan påverka patientens omvårdnad negativt då det ibland kan ta tid 

med att ordna saker i hemmet hos patienten före ankomst. När samarbetet mellan olika 

vårdinstanser inte fungerar kan distriktssköterskorna uppleva negativa känslor då patienten 

blir lämnad ensam. 

 

”samarbete mellan sjukhuset och kommunen är så där, att det stämmer överens. Att på 

sjukhuset tror de kanske att man har mer tillgång till läkare i hemmet än vad man har, Det 

blir väldigt snabba ändringar och de planerar inte så väl kanske som vi vill göra” (2) 

  

”Patienten blir bollad och jag som distriktssköterska då känner att jag som ringer mellan 

alla dessa instanser, ingen, alla skyller på varandra. Men som patient, jag har ju inte orkat 

som patient att ta tag i detta och ringa, utan det är, det är en svårighet och bli bollad” (1) 
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Kunna vårda anhöriga 

Distriktssköterskorna upplever anhöriga som en viktig del vid omvårdnaden av den sjuke 

vid vård i livets slutskede. Distriktssköterskorna beskriver att de upplever mötet med 

anhöriga både positivt och negativt. Att kunna vårda sin närmaste anhörig kan vara en stor 

uppgift för de anhöriga och de är mycket engagerade för att allting ska bli bra. Anhörigas 

engagemang upplevs positivt av distriktssköterskorna. Men det finns också situationer där 

anhöriga överbelastar sig själva för att vårda sin närmaste som befinner sig i livets 

slutskede. Sorgearbetet hos anhöriga kan vara stort och missnöje med vården blir mycket 

starkare efter att patienten har avlidit. Det kan ibland upplevas negativt av 

distriktssköterskorna.  

Betydelse av att vårda anhöriga  

Distriktssköterskorna upplever att anhöriga är väl engagerade och gör en stor insats för 

omvårdnaden av patienten. Det finns stor vilja hos anhöriga att få kunna vårda sin 

närmaste och få vara nära den anhörige i livets slutskede.  Att anhöriga får vara med och 

påverka vården av den sjuke upplevs positivt av distriktssköterskorna. Att anhöriga är 

nöjda med vården innebär en mycket positiv upplevelse för distriktssköterskorna och de 

upplever en känsla av lycka och framgång på arbetet.  

 

”Ja, man kan ju känna också att man gör väldigt stor insats. De kan vara väldigt 

tacksamma.  för att , att de fått vara kvar hemma och att andra personal har försökt att 

göra allt vad de kan. Det finns jätte många sånna som är verkligen glada, positiva av allt 

hur det har blivit. Man kan känna att man har gjort ett bra jobb” (2) 

 

Ibland förekommer situationer där anhöriga är överaktiva och mer engagerade än vad de 

egentligen orkar med. Detta kan påverka anhörigas hälsa negativt och därför upplever 

distriktssköterskorna att det finns behov av att avlasta anhöriga så att de kan få lite lugn 

och vara med sig själva. Många gånger kan personalen vara hos patienten och avlasta 

anhöriga men att det också finns möjlighet till korttidsplats upplevs som fördel då det tycks 

vara bra för både distriktssköterskorna och anhöriga.  

 

”… säg ett gift par till exempel där han är sjuk så kan man gå in och avlösa så frun kan 

komma iväg och handla man går in med avlösning nattetid ibland om han till exempel inte 

kan lämnas själv” (7) 

 

”Att det blir ibland nästan slitningar mellan patienten och anhöriga. Anhöriga blir för 

trötta, de inte fixar det även om de vill, att de ska vara hemma och kanske har lovat att 

mamma ska få dö hemma och allt det här…Det kan vara svårt att diskutera med dem och 

få dem till att förstå att det kanske är  bättre för både patienten och för de själva att de 

ändå får vara på korttid” (3) 

Kunna ta emot sorg och missnöje 

Distriktssköterskorna berättar också om negativa upplevelser vid möte med anhöriga. I 

situationer där anhöriga har svårt att acceptera sin närmaste anhörigas död medför det en 

svårighet i samarbetet och kommunikationen i mellan anhöriga och distriktssköterskorna. 

När döden kommit för fort eller tidigare än förväntat och anhöriga inte får den tid de 
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behöver, kommer mycket missnöje fram från anhöriga. Detta kan påverka hela 

personalgruppen negativt.  Anhörigas missnöje upplevs bli mycket starkare när den sjuke 

avlider och beskrivs pågå även efter att den sjuke har dött. Distriktssköterskorna upplever 

att det är viktigt att kunna vårda anhöriga och att kunna ta emot sorg samt ha förståelse för 

de anhörigas missnöje.  

  

”.....-Det kan ju vara väldigt svårt så klart om när patienter blir ledsna och sorgen kan 

vara svår och bemöta hos anhöriga och men jag tycker inte att det är så svårt att prata om 

sånna saker med anhöriga eller att vara där om de är ledsna eller..” (5) 

 

När anhöriga har önskemål om hur vården skall utformas uppstår missnöje då önskar 

anhöriga ta över hela ansvaret. Detta kan påverka distriktssköterskornas arbete negativt. 

Ansvaret innebar ibland att ta kontakt med läkaren och andra samarbetsaktörer. Det kan 

ibland ske medicinändringar och andra behandlingsstrategier utan att distriktssköterskor får 

information om det. Detta upplevs negativt då det tycks påverka kontinuitet och följsamhet 

av patientens behandling. 

 

”Sen kan det vara anhöriga som vill, som har svårt att lämna över ansvaret till oss 

egentligen så om. Jag vet någon gång, jag hade något läkemedel, jag delade dosett och där 

även anhöriga var inne och tog kontakt med läkare och det blev medicinändringar och det 

var svårt å få det ah så går ihop så att vi fick ordentligt information om det” (4) 

Kunna hantera negativa känslor 

Distriktssköterskorna som vårdar patienter i livets slutskede kan få en känsla av 

otillräcklighet och att vara utsatta för känslomässiga reaktioner. Dessa känslor uppkommer 

när exempelvis inte smärtlindring ger önskad effekt hos patienten. Det upplevs svårare att 

vårda yngre patienter, i vissa fall finns det små barn med i bilden. Detta gör att det blir mer 

känslomässigt svårt när de skall hantera sina känslor inför den yngre patienten och för de 

barn som är anhöriga. 

Känsla av otillräcklighet 

Distriktssköterskorna upplever en känsla av otillräcklighet när patienter skrivs in och redan 

är i livets slutskede.  Om patienten avlider snabbt kan känsla av otillräcklighet infinna sig 

eftersom distriktsköterskorna inte hunnit etablera en relation till. En omvänd situation är 

där det vårdats en palliativ patient en längre tid och där distriktssköterskorna har byggt upp 

en nära relation med patient och anhöriga. Avlider patienten och den ansvariga 

distriktssköterskan inte kan närvara upplevs känslan av att patienten övergivits av ansvarig 

distriktsköterskan.  

 

”Känner att jag skulle ha varit där för att man har lagt så mycket tid och man vill vara 

med till slutet.” (9) 

 

Distriktssköterskorna kan komma i situationer där de känner att de inte räcker till. Det är 

situationer där patienten har svår ångest eller svåra smärtor där smärtlindringen inte uppnår 

full effekt.  
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”Det är svårt ibland med smärtlindring, man kommer inte åt smärtan och det är 

besvärligt”(5). 

 

Patienter i livets slutskede som har svår ångest som inte kan lindras optimalt är en svår 

situation att vara i för distriktssköterskorna. Är patienten multisjuk och inte kan ge 

adekvata svar om symtomen, är det svårt med bedömning när patienten inte kan uppge hur 

ont de har.   

 

”Men det är så att det är mycket ångest då blir det mycket jobbigare för alla” (2). 

Vara utsatt för känslomässiga reaktioner 

Distriktssköterskor upplever det känslomässigt jobbigt när patienten är ung i livets 

slutskede. Det uppkommer också känslomässiga reaktioner när den sjuke i livets slutskede 

har små barn. Det kan vara jobbigt för distriktssköterskor om barnen finns i bilden i den 

palliativa hemsjukvården. Distriktssköterskorna kan relatera situationer till sina egna barn. 

Det upplevs svårt när barnen förlorar en förälder. 

 

”..och det är yngre också..och det är lite svårare tycker man då” (9) 

 

”…att det är ganska kort kvar för den sjuke så den biten kan jag ju vara ganska svår och 

jobbig det finns många gånger små barn med i bilden… det bli också rätt svårt och 

känslomässigt jobbigt”  (6) 

 

Vid möte med situationer där barnen var inblandade behöver distriktssköterskorna få hjälp 

med att bearbeta sina känslor. Det är viktigt att kunna bearbeta dessa känslor i 

arbetsgruppen där både distriktssköterskor och undersköterskor är med, som vårdat den 

yngre patienten till slutet. 

 

”Ja, det har varit mycket och små barn och allt ihop…då kan vi ventilera …då ventilerar 

vi ju i gruppen”(6) 

Kunna skapa en god vårdmiljö 

Det framkom att det är viktigt med en god vårdmiljö för både anhöriga och för den 

palliativa patienten i hemmet och att miljön känns trygg och lugn. Patienter som känner att 

de vill vara i hemmet och att de vill avsluta sitt liv i en miljö där de känner sig trygga och 

där de är omgivna av sina anhöriga. En lugn och trygg hemmiljö gynnar patienten och de 

kan få ett bra slut. Distriktssköterskorna upplever det positivt att anhöriga ihop med 

patienten har valmöjlighet och självbestämmanderätt till att vårdas i hemmet.  

Viktigt med en god miljö för patienten 

Distriktssköterskorna berättar om att när anhöriga vårdar patienten själva är den fysiska 

miljön av stor betydelse. Att ha tillgång till olika material som kan förebygga sjukdom och 

ohälsa blir viktigare när patienten vårdas av anhöriga. Distriktssköterskorna kan uppleva 

rädsla för att det eventuellt skulle kunna bli liggsår och andra komplikationer, därför är det 
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viktigt att de material som används håller en bra kvalitet. Detta är också för att underlätta 

omvårdnadsarbetet för anhöriga så att palliativa patienter kan skötas lättare. 

 

”Ibland så kan det hända att det finns mycket barn runt omkring som känner att de vill inte 

ha folk som springer och sköter om mamma eller pappa själv eller sin anhöriga. Då krävs 

det att det finns kanske bra hjälpmedel, att det finns en bra säng och man har en skön 

madrassen så det inte blir några liggsår” (2) 

  

Att kunna skapa en trygg hemmiljö upplever distriktssköterskorna som en viktig del vid 

vård i livets slutskede. Distriktssköterskorna berättar om hospicemiljön som efterliknar 

hemmiljön och där det finns medicinsk kunskap tillgänglig för patienten hela tiden. Att 

kunna skapa stillheten och att möta patienten med gott bemötande upplever 

distriktssköterskorna ingå i en god hemmiljö för patienterna. 

 

”Det är liksom som en hemmiljö med medicinsk kunskap. Och möjlighet för anhöriga å 

liksom finnas där, inte den här sjukhusmiljön. Det här goda bemötandet, det är stillheten 

och lugnet. Det är väldigt gott.”(1) 

Patientens trygghet och självbestämmande skall sättas i fokus 

Distriktssköterskorna upplever att patientens självbestämmande och trygghet är viktigt och 

detta ska respekteras på bästa sätt. De kan dock möta patienter och anhöriga som har en 

stark integritet vilket kan försvåra omvårdnaden av patienten i hemmet. För att kunna ge en 

trygg och säker vård kan det ibland behövas att distriktssköterskan kommer nära patientens 

integritet och det kan upplevas negativt av patienten. Detta kan vara att möblera om eller 

att placera de praktiska material som behövs runt omkring patienten.   

 

”Att man får dit en sjukhussäng, så kan det ju va, ah både patienten och anhöriga som är 

emot att man flyttar om och så, det kan ju vara svårt.”(4) 

 

Det framkom också att patienter med stark självbestämmande vill ta hand om sina 

vårdkontakter själv. Detta upplevs som negativt av distriktssköterskorna då det påverkar 

deras kontinuitet i arbetet och därmed patientsäkerheten. Patienter med stark 

självbestämmande och integritet kan ibland vilja vara hemma och inte bli inlagda på 

sjukhus. Eftersom det finns många behandlingsmoment som måste utvärderas av en 

medicinskt kunnig läkare och behöver oftast sjukhusvård, kan det påverka 

behandlingsresultatet negativt då patienten bara vill vara hemma. Detta kan också försvåra 

informationen mellan patienten och vårdaktörerna. Vissa patienter använder inga 

kommunikationsmedel utan informationen måste nås fysiskt. 

 

 ”när den enskildes vilja är så stark att man kan kanske inte riktigt inse till sitt eget bästa. 

Jag hade en man som inte alls vill låta läggas in på sjukhus. Men dels är det ju det kan 

påverka själva behandlingsresultatet…Och han har ingen telefon ah. De kan inte få direkt 

kontakt med honom utan det blir tredje hand då” (1) 

 

 Distriktssköterskorna upplever det positivt att patienter och anhöriga har valfrihet och 

självbestämmanderätt att få vårdas och avsluta sitt liv i hemmet. Detta kan skapa trygghet 

hos både patienten och anhöriga. För att skapa en god relation till patient och anhöriga är 
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bemötande en viktig del. Det är viktigt att respektera patienternas olika bakgrund, 

värderingar, kultur och religion. 

 

”Man kan känna ibland att allting kan vara väldigt bra att man erbjuder personer som är 

sjuk då vad den nu är…de känner att de vill vara i hemmet och avsluta där och att man 

verkligen kan erbjuda så mycket som vi ändå kan” (1) 

 

Tryggheten är en viktig del i den palliativa vården i hemmet. Trygghet kan skapas genom 

förtroende från anhöriga och att distriktssköterskorna är trygga i sig själva och i det som 

görs. Det är av vikt att skapa en trygghet hos de som känner sig ensamma. Patienternas och 

anhörigas acceptans till döden upplever distriktssköterskorna som en viktig del för att 

kunna skapa trygghet hos patienten. 

 

”Just med tryggheten, upplever jag mig trygg då kan jag också vara ensam. Men upplever 

jag mig inte trygg, det spelar ingen roll hur många det finns omkring mig.” (1)  

 

”Ofta kan det bli väldigt bra, det är bara att alla känner att de är lugna och trygga med 

situationen och så att patienten kanske är färdig med sitt liv. Att man accepterat att nu 

kommer det, det kommer att ta slut.”(2) 

Resultatsammanfattning 

Teamarbete utgör en viktig del av distriktssköterskornas arbete vid vård i livets slutskede 

då patienternas och anhörigas stödbehov är mångdimensionella. Samarbetet mellan olika 

vårdaktörer fungerar inte alltid väl och det kan påverka patienternas omvårdnad negativt. 

Distriktssköterskorna upplever behov av stöd från sina kollegor då ett självständigt arbete 

medför svårigheter i bedömningen och där teamsamarbetet har betydelse. Anhöriga ses 

som en viktig del vid vård i livets slutsskede. Anhöriga kan ibland överbelasta sig själva 

och behöver avlastning och stöd. Tillgänglig korttidsplats underlättar att avlasta anhöriga. 

Anhöriga kan uttrycka missnöje som riktas mot vårdpersonalen och det kan påverka 

vårdpersonalens välmående negativt. Distriktssköterskorna upplever missnöje från 

anhöriga efter att patienten har avlidit. Detta anses vara en del i sorgearbetet. 

Distriktssköterskorna möter anhöriga som vill ta över hela vårdansvaret och detta kan 

påverka patientsäkerhet och omvårdnaden negativt då distriktssköterskorna förlorar 

kontinuitet. Distriktsköterskorna kan uppleva en känsla av otillräcklighet när det inte går 

att lindra smärta eller andra symtom hos patienten. Då behandlingen kan vara komplicerad 

och det inte kan nås fullt effekt av mediciner kan distriktssköterskorna uppleva hopplöshet. 

Det kan uppkomma känslomässiga reaktioner som kan upplevas som svåra om den döende 

patienten är barn eller om den döende patienten har små barn. Att kunna skapa en god 

miljö är viktigt för distriktssköterskorna. Om anhöriga är involverade i omvårdnaden blir 

den fysiska miljöns betydelse viktigare då det finns risk för eventuella komplikationer 

såsom liggsår. Att patienten får välja hemmet som vårdplats upplevs positivt av 

distriktssköterskorna. Patienter med stark integritet kan vägra att bli inskriven på sjukhus 

och motsätta sig en förändring av den fysiska miljön i hemmet. Detta kan påverka 

behandlingsresultatet negativt då vissa behandlingar är beroende av specialistvård på 

sjukhuset samt att omorganisering behövs för att kunna möjliggöra god vård i hemmet. 

Acceptans till döden hos både patienten och anhöriga upplevs vara en viktig del för att 

kunna skapa trygghet hos patienten och anhöriga. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i 

livets slutskede inom palliativ hemsjukvård. Då studien avsåg att beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter valdes en kvalitativ metod för att kunna motsvara syftet 

bäst. I denna studie valdes intervjuer som datainsamlingsmetod för att metoden gynnade 

syftet i vår studie. Enligt Henricson, (2012) är intervju som datainsamlingsmetod lämplig 

att använda vid beskrivningar i syfte att förstå fenomen eller situationer. Beskrivningarna 

ges av informanterna som valts ut, dessa berättar om det ämne som är i fokus för den 

aktuella studien (a.a.).  

 

Fördelarna med intervju som datainsamlingsmetod var att kunna få direktkontakt och 

levande dialog med informanterna. Informanterna gav en god respons och fick berätta, 

beskriva och komplettera sina svar öppet som de ville. Detta har upplevts positivt av 

författarna. Nackdelar med intervju som datainsamlingsmetod var att datainsamlingen 

kunde påverkas av oerfarenhet som fanns hos intervjuaren. De första intervjuarna som 

genomfördes upplevdes som nervöst då författarna var oerfarna intervjuarna. Som 

intervjuarna var det ibland svårt att få informanten att hålla sig till det som var relevant för 

intervjun. Det fanns en risk att samtalet kunde beröra ämnen som inte innefattade syftet. 

Författarna har dock hållit sig till huvudfrågan och temafrågor vilket har underlättat att 

hålla fokus på syftet. Detta kan ses som nackdel men författarna har vid analysen hållit sig 

till datamaterial som har svarat väl gentemot studiens syfte.   Intervjufrågorna gjordes av 

båda författarna i samråd med handledaren och det fanns en huvudfråga med efterföljande 

temafrågor (bilaga 3). 

 

Som analysmetod valdes kvalitativinnehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är kvalitativinnehållsanalys användbar inom omvårdnadsforskning för att tolka texter från 

exempelvis inspelade intervjuer. En anledning till att välja kvalitativ innehållsanalys är 

också för att kunna hinna med den korta tiden som fanns för att göra klart 

examensarbetet. Metoden ansågs av författarna som mycket tydlig att följa och de olika 

analysstegen var lätta att förstå.   

 

Inklusionskriterierna för denna studie var distriktssköterskor med minst ett års erfarenhet. 

Författarna intervjuade åtta distriktssköterskor och en sjuksköterska med specialkompetens 

inom geriatrisk omvårdnad. Studiens syfte var att belysa erfarenheter inom den palliativa 

hemsjukvården och det ansågs relevant att välja informanter som har arbetat ett antal år 

inom hemsjukvården och som dessutom har specialistkompetens. Författarna har valt att 

intervjua distriktssköterskor i några kommuner i Skaraborg. Då syftet har varit att belysa 

personliga erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede ansågs detta som tillräckligt 

avgränsat område för att samla in data som är relaterat till syftet. Samtliga deltagare i 

denna studie var kvinnor. Då det inte finns många manliga distriktssköterskor i 

professionen har det varit svårt att inkludera män i denna studie.  Att ha både män och 

kvinnor i studien kan vara positivt och resultatet kunde blivit annorlunda. 
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När det gäller studiens trovärdighet används begreppet giltighet, tillförlitlighet och 

generaliserbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet uppstår när författarna 

fattar beslut om fokus i studien, val av sammanhang, deltagare och tillvägagångssätt för 

insamling av data. I denna studie varierar deltagarnas erfarenheter från 3 till 24 år. Detta är 

fördelaktigt då deltagare med olika erfarenheter ökar möjligheten att belysa 

forskningsfrågan från en mängd olika aspekter (a.a.). Trovärdighet handlar också om 

metodens val och tillvägagångssätt för analysen. Författarna ansåg att metoden kvalitativ 

innehållsanalys är lätt att förstå och lätt att följa de olika stegen på analysen. Därför anser 

författarna att det är ett bra metodval. Vid analys av datamaterial har författarna valt att 

skriva syftet före analysen vilken har hjälpt till att hela tiden hålla fokus på syftet. Att nå 

trovärdighet är också enligt Graneheim och Lundman (2004) val av de analysenheter, 

kondensering, kodning och bildandet av kategorier och tema. För att inte missa de 

innehållsrika meningarna som är relaterade till syftet har författarna valt att läsa de 

omarkerade meningarna flera gånger. Detta har lett till att de väsentliga delarna av texterna 

med meningar tagits med på analysen. Vid abstrahering av koder, kategorier och tema har 

författarna valt att diskutera med varandra om varje mening, om det verkligen menas det 

som beskrivits eller tolkats. Detta har medfört minskad risk för att förlora textens innebörd.  

 

Trovärdighet är också en fråga om hur det har bedömts likheter och skillnader mellan 

kategorier och genom att använda citat i resultatet som är representativa för de 

kategorierna kan trovärdigheten stärkas (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har 

använt citat för samtliga underteman vilket då stärker resultatets trovärdighet. En annan 

aspekt av trovärdighet är pålitlighet, vilket innebär i vilken grad uppgifterna förändras över 

tiden. När data är omfattande och samlingen sträcker över tiden innebär en risk för 

bristande överensstämmelse under datainsamlingen (a.a.). I denna studie har 

transkriberingen av de samlade intervjuerna genomförts direkt efter intervjun och analysen 

påbörjades direkt efter transkriberingen. Detta innebär att datamaterialet fortfarande var 

färskt i minnet och det fanns ingen risk för att datamaterialet skulle förändras. Detta visar 

en god pålitlighet av denna studie. 

 

Överförbarhet handlar om det går att föra över resultatet till andra grupper. Då resultatet är 

individuella erfarenheter och upplevelser kan det vara svårt att generalisera resultatet. 

Författarna anser dock att studien kan överföras till primärvården eller till olika 

äldreboende där det förekommer vård vid livets slutskede. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ökar resultatpresentationens kvalitet överförbarhet med lämpliga citat och därför 

finns det möjlighet till överförbarhet av denna studie men det är läsarnas beslut om 

resultatet kan överföras till ett annat sammanhang. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att ett välfungerande teamarbete är betydelsefullt för 

distriktssköterskor. Att ha tillgång till kompetenta yrkesutövare med olika avancerade 

kunskaper inom palliativ vård underlättar omvårdnaden av patienter. Detta framkommer i 

forskning av Goldschmidt et al. (2005) där både läkare och sjuksköterskor upplevde en 

fördel att arbeta i team då det skapade trygghet och säkerhet hos patienten.  Att ha ett 

teamarbete innebar bland annat att kunna lära sig mer om symtomkontroll och bättre 

samarbete. För att ett teamarbete ska fungera var de viktigt att distriktssköterskor hade en 

bra kommunikativ förmåga (a.a.). Att vårda patienter i livets slutskede kan innebära flera 
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svåra möten med patientens och anhörigas vårdbehov. Enligt Socialstyrelsen (2013a) utgör 

ett multiprofessionellt team med samarbete och samverkan en viktig roll i den palliativa 

vården. För att patienten och anhöriga ska kunna få en anpassad palliativ vård är det viktigt 

att ha tillgång till personal som har avancerade kunskaper. Dessa kunskaper är avgörande 

och viktiga för att kunna tillgodose patientens och anhörigas mångdimensionella 

problemområde som kan vara aktuella vid vård i livets slutskede (a.a.). Det är viktigt att 

distriktssköterskorna känner stöd av teamet och att inte behöver känna sig ensamma i sina 

beslut. Detta för att kunna tillgodose både patientens och anhörigas mångdimensionella 

vårdbehov. Ett bra teamarbete kan ge trygghet för distriktssköterskorna att fatta viktiga 

beslut som kan påverka patientens omhändertagande. 

 

Resultatet visar också att det kan uppstå svårigheter med att samarbeta med kollegor då 

egna kollegor ifrågasätter sina medkollegor. Det framkom också att samarbete med olika 

vårdaktörer inte fungerar väl och detta kan påverka omvårdnaden negativt. Detta resultat 

framkommer även i forskning av Jünger et al. (2005) där resultatet visade att tät 

kommunikation, bra interrelationer och teamworkfilosofi var viktiga för att kunna etablera 

ett välfungerande teamwork. Vidare belyser forskningen faktorer som kan missgynna ett 

bra teamarbete. Dessa faktorer kan vara avsaknad av tydliga mål, uppgifter och roll samt 

brist på engagemang och det kan leda till ineffektivt lagarbete (a.a.).  Att teamarbete 

mellan yrkesutövarna inte fungerar kan leda till att omvårdnaden av patienten påverkas 

negativt. Sjuksköterskan har enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeföreningen, 2007) grundläggande ansvar för att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande.  Vidare beskrivs i ICN:s etiska kod om att 

sjuksköterskan ska verka för ett gott samarbete genom att ingripa på ett lämpligt sätt för att 

skydda individen och när vården hotas av vårdpersonalens handlande (a.a.). Att 

teamsamarbete mellan olika vårdaktörer inte fungerar och att det uppstår oenighet i teamet 

kan enligt Karlsson et al. (2013) påverka omvårdnad och vårdkvalitén negativt. Etiska 

problem för patienten och närstående kan uppstå (a.a.). Därför är det viktigt som 

distriktssköterska att ha en välfungerande kommunikation och bygga en bra relation mellan 

andra yrkesutövare. Enligt Eide och Eide (2009) förutsätter god kommunikation förmåga 

till etisk reflektion som innebär en systematisk reflektion över etiska frågor. Relationen 

mellan sjuksköterskor och kollegor är lika viktiga som relationen mellan sjuksköterskor 

och patienter. Därför är det viktigt som sjuksköterska att hålla en tvärprofessionell 

kommunikation och tvärprofessionellt samarbete som kan stödja en god arbetsmiljö och 

bra yrkesmässig kvalité (a.a.). Om distriktssköterskorna upplever att informationen inte är 

tillräcklig när det är olika vårdaktörer samt att det uppstår konflikter mellan kollegor 

innebär en negativ påverkan på omvårdnaden. Därför är det viktigt att ha en ärlig och god 

kommunikation mellan kollegor och de olika vårdaktörerna för att undvika konflikter och 

missförståelse mellan varandra.  

 

Resultatet visar även att distriktssköterskorna upplever anhörigas engagemang och 

delaktighet som positivt. Distriktssköterskorna upplever att anhöriga ibland är överaktiva 

och sliter för mycket. Detta kunde i sin tur påverka deras egen hälsa negativt och därför var 

det viktigt att kunna avlasta anhöriga. Forskningsresultat (Hudson et al., 2011) visar att 

anhörigvårdare lider av ångest, depression och sorg som påverkar de närståendes 

psykosociala välbefinnande. MaGuire, Grant och Parks (2012) forskningsresultat visar 

också att anhörigvårdare har försämrad hälsa och livskvalité. Sjuksköterskor är enligt 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) skyldiga att tillvarata närståendes kunskaper 
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och föra deras talan. Kommunen har enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen 2013b) 

skyldighet att samverka med närstående och ge stöd genom biståndsbeslut för att minska 

anhörigas ohälsa. Detta tyder på att distriktssköterskor inte enbart har moraliskt ansvar 

utan en skyldighet att erbjuda anhörig avlastning vid behov. Hjort (2010) beskriver 

omsorgen för anhöriga ännu viktigare än för den döende då anhöriga kommer att leva med 

minnen resten av livet. Därför är det viktigt att kontinuerligt utvärdera anhörigas stödbehov 

som kan vara fysiska, psykiska, psykosociala, sociala och andliga. (Hudsson et al., 2011; 

MacGuire et al., 2012: Socialstyrelsen, 2012).  För att anhöriga ska kunna orka hela vägen 

är det viktigt att anhöriga får sin egen tid. Distriktssköterskor har en viktig roll i att stötta 

och påtala för anhöriga om att ha egen tid och tänka kring sin egen hälsa. För detta krävs 

en öppen dialog mellan distriktssköterskor och anhöriga. Genom samtal kan 

distriktssköterskan motivera och stötta anhöriga till att inte överbelasta och därmed främja 

hälsa och välbefinnande.  

 

Resultatet av denna studie visar också att det kan uppstå sorg och missnöje hos anhöriga. 

Sorgen kan uppstå som missnöje hos anhöriga och erfars som negativt av 

distriktssköterskorna då det riktas mot vårdpersonalen. Distriktssköterskorna upplever att 

det är viktigt att kunna ta emot sorg och missnöje. Detta resultat styrker Brazil, 

Kassalainen och Ploegs (2010) resultat som visar att distriktssköterskor kan möta flera 

utmaningar såsom moraliska och kommunikativa. Att anhöriga var involverade i patientens 

vård innebar också att patientsäkerheten äventyrades då anhörigas synsätt på behandlingen 

kan skilja sig från hur den avancerade vården som ges i hemmet. Detta kan då vara en 

orsak till anhörigas missnöje. Vidare är det viktigt att distriktssköterskorna kan visa 

förståelse för anhörigas sorgearbete som kan vara väldigt starkt. Enligt Eyre (2010) är det 

viktigt att skapa en förtroendefull relation med anhöriga som kan vara möjlig genom att 

distriktssköterskor är lyhörda, är tillgängliga när det behövs och ger information i god tid. 

Detta resultat styrker distriktssköterskors kompetensbeskrivning 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008) som också menar att distriktssköterskor ska kunna 

möta anhöriga med närvaro, lyhördhet, ärlighet och bekräftelse. Enligt Bjornerheim Hynne 

(2001) kännetecknar vård i livets slutskede en oviss utveckling av sjukdomsförloppet och 

plötsliga förändringar. Detta skapar olika påfrestningar såsom känsla av sorg, maktlöshet, 

fruktan och vrede hos anhöriga. Detta kan förklara varför anhörigas sorgearbete kommer 

som missnöje (a.a.). Därför är det viktigt att distriktssköterskor har en uppfattning om hur 

de olika faserna kan te sig hos anhöriga. Distriktssköterskorna i denna studie beskrev att 

det är viktigt att ta emot sorg som missnöje men också att vara förberedd på hur anhöriga 

påverkas under tiden för att kunna erbjuda emotionellt, psykosocialt och praktiska stöd 

hela tiden. Detta kan minska eventuellt missnöje mot vårdpersonalen. 

 

Resultatet av denna studie visar även att distriktssköterskorna upplevde en känsla av 

otillräcklighet när de inte lyckades lindra ångest och smärta optimalt, då det inte blir en 

god omvårdnad. Detta kan också upplevas som känsla av otillräcklighet. Detta resultat 

styrker forskningsresultat av Neimeyer et al. (2011) som visar att det finns flera 

psykosociala faktorer som spelar roll för människan vid livets slut.  Olika nivåer av smärta 

och ångest kan förklaras med att faktorer såsom synen på döden, rädsla och ångest inför 

livets slut kan orsaka mycket dödsångest och därmed lidande hos patienten. Enligt Bruce 

och Boston (2011)  är det viktigt att välja olika behandlingsstrategier för det existentiella 

lidandet. Genom att använda olika copingstrategier och ett bra familjestöd kan den 

existentiella ångesten mildras. Det är viktigt att vara förberedd och veta skillnaden mellan 
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olika typer av ångest (a.a.). Symtomen som patienten har, kan vara subjektiva och därför 

finns det behov av att förstå patientens levda värld.  Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

är det viktigt att närma sig patientens livsvärld för att förstå hur symtomen påverkar 

patientens livssammanhang. Ett sätt att närma sig patientens livssammanhang är att få 

patientens beskrivning av ohälsa och sjukdom (a.a.). På så sätt kan distriktssköterskor 

förstå patientens lidande och därmed stödja och främja hälsa och välbefinnande. Det är 

viktigt att distriktssköterskor är lyhörda för patienten och visar förståelse för den ångest 

som patienten lider av. Att distriktssköterskor är nära patienten genom att aktivt lyssna och 

bara vara med kan vara till stor hjälp för patienten och därmed kan lidande minskas. 

 

Resultatet av denna studie visar vidare att det framkommer emotionella känslor när 

distriktssköterskor vårdar yngre patienter i livets slutskede. Distriktssköterskor får 

känslomässiga reaktioner när det finns små barn med i bilden vid vård i livets slutskede. 

Detta resultat kan relateras till Reids (2013) forskningsresultat där sjuksköterskor hade 

mycket starka känslomässiga reaktioner. Även om sjuksköterskor hade accepterat barnets 

döende var det fortfarande emotionellt svårt med att hantera sina känslor då väntan till 

barnets död var fruktansvärt och som var ständigt växande. Sjuksköterskor hade 

påträngande känslor utanför arbetet och hade svårighet med att lämna bort minnet. 

Anhöriga och barnen fanns kvar i minnet trots det hade gått en lång tid efter barnets död. 

Walshe och Lukers (2010) forskningsresultat visar att distriktssköterskor har svårighet med 

att hantera de psykologiska aspekterna och kämpar med emotionell stress samt starka 

känslor som kan vara krävande vid vård i livets slutskede. Forskningen visar vidare att 

distriktssköterskor har stora kunskaper inom samordning och den fysiska vården. Dahlberg 

och Segesten, (2010) betonar att ett gott vårdande bygger på ett väl fungerande lagarbete. 

Den vårdande potentialen kan inte informeras bort, utan grunden för den ligger i en sund 

vårdmiljö, där vårdarna har det bra och vårdandet känns meningsfullt. Det visar på 

betydelsen av att ”vårda vårdarna” för att de ska få möjligheter att förverkliga sina 

vårdande ambitioner. Då det kan komma flera etiska och moraliska svårigheter (Brazil et 

al., 2010) vid vård i livets slutskede är det viktigt att arbetsgivare ger distriktssköterskor 

professionellt stöd i form av samtal och reflektion med hjälp av kurator, diakon eller 

psykolog regelbundet. Ett annat sätt att reflektera är också att ha en reflektionstid dagligen 

innan arbetsdagens slut där distriktssköterskor och andra omvårdnadspersonal talar om det 

svåra som har inträffat. Sjuksköterskor i Reids (2013) studie använde kamratstöd och 

reflektion med kollegor som copingstrategi för att motverka de starka känslomässiga 

reaktioner och som tycks ha en viss effekt. Emotionella känslor och känslomässiga 

reaktioner kan leda till att distriktssköterskorna undviker vissa situationer som blir för 

påfrestande. Därför är det viktigt att upplevelser och känslor bearbetas genom kamratstöd 

och professionellt stöd.  

 

Resultatet av denna studie visar slutligen att distriktssköterskor upplever att det kan uppstå 

problem när patienten har för stark integritet. Trots distriktssköterskors välvilja att 

respektera patientens autonomi och bevara trygghet och integritet finns det situationer där 

omvårdnaden påverkas negativt. Distriktssköterskor möter patienter som vill sköta sina 

vårdkontakter själva och kan motsätta sig att möblera om eller placera praktiska föremål på 

olika ställen. Detta kan i sin tur försvåra omvårdnaden, påverka kontinuiteten och 

patientsäkerheten. Detta resultat kan relateras till Karlsson och Berggren (2011) där 

resultatet visade att det är viktigt att se patienten som en unik individ och bevara dennes 

integritet och värdighet. Enligt forskningen (a.a.) är respekt för patientens integritet viktig 
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för att kunna lindra lidande och främja livskvalitet. Enligt hälso-och sjukvårdslagen 

(1982:763) ska hälso-och sjukvården bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet, samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.  I 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framgår att 

sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på människan, ha ett etiskt förhållningssätt där 

patientens autonomi, integritet och värdighet respekteras samt att anhörigas önskemål ska 

tillgodoses. Distriktssköterskors arbetssätt ska bygga på etiskt och holistiskt 

hälsofrämjande sätt samt att arbetet ska utföras i enlighet med gällande lagar och 

författningar (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Trots välvilja och tillämpningar av 

olika krav och lagar kan distriktssköterskor hamna i situationer som präglas av etiska 

dilemman.  Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt att sjuksköterskor har ett 

patientperspektiv där patientens ses som en expert på sig själv och sin sjukdom. Därför är 

det viktigt att respektera patientens autonomi. Då distriktssköterskor har en professionell 

kunskap är det viktigt att utgå från att vara i balans med den enskilda patientens 

erfarenheter och egen kunskap då patienten inte alltid vet bäst (a.a.). En situation där 

patienten inte vet när han/hon skall dö kan skapa lidande hos patienten (Eriksson, 1994).   

Individen försvagas av hopplöshet, sorg och ensamhet vid lidandet. Lidandet i livets 

slutskede kan omfatta både fysiskt, psykiskt, psykosocialt, existentiellt och andligt lidande 

(SOU 2001:1). Detta innebär att distriktssköterskorna behöver ha en ökad förståelse för 

patientens situation och vara medveten om att lidandet har många faser där även respekt 

för integritet och autonomi innefattas. Distriktssköterskors kommunikationsförmåga spelar 

en nyckelroll när omvårdnaden påverkas av etiska svårigheter såsom att ha patienter med 

för stark integritet. Genom en god kommunikation kan distriktssköterskor ge viktig 

information och kunskap som patienten behöver ha tillgång till. Genom kommunikation 

kan patienten motiveras och kan få hjälp med att eventuellt ändra sitt beteende.  

Konklusion och kliniska implikationer 

Denna studie belyser distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets 

slutskede inom palliativ hemsjukvård. Denna studie visar att ett välfungerande teamarbete 

är betydelsefullt för omvårdnaden vid vård i livets slutskede. Teamwork är en viktig del i 

den palliativa vården då distriktssköterskorna behöver hjälp av det tvärprofessionella 

teamet. Stödet kan vara hjälp vid svåra beslut och ordinationer på läkemedel. Att kunna 

vårda anhöriga är en viktig del för distriktssköterskor. Detta för att anhöriga ska orka hela 

vägen till slutet och kan bevara hälsa och välbefinnande. Sorgearbete hos anhöriga kan 

komma som missnöje och kan riktas mot distriktssköterskor. Att distriktssköterskor bygger 

upp en god vårdrelation kan göra sorgen för anhöriga mer lätthanterlig. Distriktssköterskor 

kan uppleva känsla av otillräcklighet när patienten inte har full effekt av smärtlindringen. 

Detta kan bero på att symtomens orsak kan vara olika och bedömningen försvåras. Att 

vårda barn i livets slutskede och att patienten har små barn kan medföra känslomässiga 

reaktioner hos distriktssköterskor. Detta upplevs som en svårighet. Att bevara patientens 

autonomi, integritet och värdighet är betydelsefull då det främjar patientens hälsa och 

välbefinnande samt förbättrar livskvalitet. Att patienten har för stark integritet innebär ett 

hinder för en god omvårdnad då patienten kan vägra behandlingar som i sin tur påverkar 

behandlingsresultatet. Att kunna skapa en trygg hemmiljö är viktigt för att kunna erbjuda 

god omvårdnad. Distriktssköterskor har övergripande omvårdnadsansvar där det ingår att 
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tillgodose patientens och anhörigas mångdimensionella vårdbehov. Genom att vara ärlig 

och kommunicera genom en öppen dialog med anhöriga och patienten kan 

distriktsköterskor underlätta omvårdnaden för patienten och anhöriga. Det är viktigt att 

distriktssköterskor får professionellt stöd med att hantera negativa känslor och 

känslomässiga reaktioner. Denna studie kan användas i liknande vårdkontext så som på 

äldreboende och i primärvården där distriktssköterskor vårdar patienter i livets slutskede. 

Denna studie visar att anhöriga kan bli missnöjda med distriktssköterskor som ofta 

kommer efter att patienten har avlidit. Beror detta på sorg som inte är hanterbar för 

anhöriga eller finns det andra faktorer som kan vara orsak till missnöje? Därför är det 

viktigt att framtida forskning inriktar sig på anhörigas synvinkel där fokusen ligger på 

faktorer som skapar reaktioner hos anhöriga. 
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