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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Fler personer väljer att dö hemma vilket innebär att fler personer kommer ha 

behov av palliativ vård i hemmet. Det ställer krav på att mer avancerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser i hemmet ska kunna utföras. Palliativ vård kan vara komplex, oförutsägbar 

och tidskrävande. Eftersom palliativ vård i hemmet ofta tillhandahålls av distriktssköterskor 

kommer deras arbete med att ge palliativ vård i hemmet att påverkas.  Syftet med studien var 

att belysa distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet. Metod 

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med tolv distriktssköterskor som arbetar med 

hemsjukvård och har erfarenhet av att ge palliativ vård i hemmet. Intervjuerna analyserades 

enligt den kvalitativa innehållsanalys som Graneheim och Lundman beskriver. Resultatet 

utgörs av tre huvudkategorier med nio underkategorier. Huvudkategorin Samarbete för väl 

fungerande palliativ vård presenteras i underkategorierna Patient- och anhörigsamarbete och 

Teamsamarbete. Huvudkategorin Känslomässigt presenteras i underkategorierna, Nära 

relation, Unga patienter och Tidskrävande arbete. Huvudkategorin Kunskapskrävande 

presenteras i underkategorierna Kommunikation, Huvudansvar för samordning, 

Symtomhantering och Teknisk utveckling. Slutsats Samarbete med andra är nödvändigt för en 

god palliativ vård i hemmet. Att ge palliativ vård i hemmet är både känslomässigt givande 

och krävande. Arbetet är dessutom tids- och kunskapskrävande. Distriktssköterskorna önskar 

mer resurser och organisationsförändringar, som till exempel tillgång till läkare och ett 



 
 

palliativt hemsjukvårdsteam som bara jobbar med patienter som får palliativ vård, då detta 

skulle vara en fördel både för distriktssköterskorna själva, men framförallt för patienterna. 

Nyckelord: distriktssköterskor, upplevelser, palliativ vård i hemmet, symtomhantering 
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ABSTRACT 

Background More people are choosing to die at home, which means that more people will be 

in need of palliative care in the home. This requires that more advanced health care in the 

home is to be performed. Palliative care may be complex, unpredictable and time consuming. 

Palliative home care is often provided by district nurses and their work with providing 

palliative care in the home is therefore to be affected. Aim of this study was to elucidate the 

district nurses' experiences of providing palliative care in the home. Method Qualitative 

semi-structured interviews with twelve district nurses working in home care who have 

experience of providing palliative care in the home. The interviews were analysed according 

to the qualitative content analysis that Graneheim and Lundman describes. Result consists of 

three main categories with nine subcategories. The main category Cooperation for well-

functioning palliative care is presented in the subcategories Patient and family cooperation 

and Team collaboration. The main category Emotionally is presented in the subcategories 

Close relationship, Young patients and Time consuming work. The main category Knowledge 

is demanding is presented in the subcategories Communication, Primary responsibility for the 

coordination, Symptom management and Technological development. Conclusion 

Cooperation with others is essential to good palliative care in the home. Providing palliative 

care in the home is both emotionally rewarding and demanding. The work is additionally 

time- and expertise consuming. District nurses want more resources and organizational 

changes, such as access to doctors and a palliative home care team who are only working 

with patients who are receiving palliative care, since this would be an advantage both for the 

district nurses themselves, but especially for the patients. 
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Introduktion 
Enligt Dunne, Sullivan och Kernohan (2005), Burt, Shipman, Addington-Hall och White 

(2008) och Law (2009) tillhandahålls palliativ vård i hemmet ofta av distriktssköterskor. 

Palliativ vård är den aktiva helhetsvård av patienter vars sjukdom inte svarar på botande 

behandling (WHO, 2002). Vård i hemmet alt. hemsjukvård innebär att patienter får den vård 

de är i behov av hemma i stället för att behöva åka till vårdcentral eller vårdas på sjukhus. 

Begreppen vård i hemmet och hemsjukvård kommer i denna studie används likvärdigt. 

Utifrån Socialstyrelsen (2006,2013), Regeringskansliet (2001) och Dunne et al. (2005) 

framgår att antalet människor som vill dö i hemmet ökar, både i Sverige och internationellt. 

Enligt Socialstyrelsen (2013), Jack, Baldry, Groves, Whelan, Sephton och Gaunt (2012) och 

Dunne et al. (2005) kommer därför fler personer ha behov av palliativ vård i hemmet, vilket 

enligt Gomes och Higginson (2008) och Jack et al. (2012) ställer krav på att mer avancerade 

hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska kunna utföras. Det kan innebära att 

distriktssköterskors arbete med att ge palliativ vård i hemmet kommer att påverkas.  

 

Burt et al. (2008), Wilson, Griffiths, Ewing, Conolly och Grande (2014) och Munck, Fridlund 

och Mårtensson (2011) menar att palliativ vård både kan vara komplex, oförutsägbar och 

tidskrävande, vilket kan vara en utmaning för distriktssköterskor. Burt et al. (2008) och 

Dunne et al. (2005) menar att trots att distriktssköterskor har en central roll i denna vård finns 

det endast begränsad kunskap om distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i 

hemmet. Detta tyder på att mer kunskap om distriktssköterskors upplevelse av detta behövs. 

Enligt Burt et al. (2008) har dessutom flertalet av de studier som gjorts inom området 

genomförts i Storbritannien och Australien, och Dunne et al. (2005) menar att titeln 

distriktssköterska kan ha olika innebörd i olika länder. Enligt WHO (2011) och 

Socialstyrelsen (2013) skiljer sig dessutom den palliativa vården i hemmet geografiskt. Detta 

innebär att resultaten av de studier som gjorts kanske inte är direkt applicerbara till svenska 

distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet. Det är därför av intresse att 

erhålla fördjupad kunskap om deras upplevelser av denna vård. Dunne et al. (2005) menar 

även att många av de studier som gjorts har blivit daterade på grund av den utveckling som 

hemsjukvården genomgått och den förändrade roll som distriktsköterskor har fått. Walshe 

och Luker (2010) menar att det inte finns tillräckligt med forskning för att vägleda 

förbättringar i distriktssköterskors arbete med den palliativa vården i hemmet i praktiken. Det 

innebär att ny forskning inom området behövs då det finns ett behov av mer kunskap om 

distriktssköterskors upplevelser av detta. Ny kunskap kan bidra till en ökad förståelse för hur 
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distriktssköterskors arbete med att ge palliativ vård i hemmet kan leda till förbättringar i 

praktiken, både när det gäller omhändertagandet av patienten och anhöriga, men även när det 

gäller distriktssköterskans arbetssituation. 

 

Litteratursammanställning 
Distriktssköterskors arbete med att ge palliativ vård i hemmet kan komma att påverkas 

framöver. Enlig Socialstyrelsen (2006, 2013), Gomes och Higginson (2008) och WHO 

(2011) visar både svenska och internationella studier på att många människor vill dö hemma. 

WHO (2011) och Gomes och Higginson (2006) menar att det i vissa länder har gjorts insatser 

för att förbättra möjligheterna för människor att få göra just detta, och i Sverige framgår det 

utifrån Socialstyrelsen (2006, 2013) och Regeringskansliet (2001) att antalet personer som 

dör i hemmet ökar.   Enligt Socialstyrelsen (2013), Dunne et al. (2005) och Berterö (2002) 

innebär detta även att fler människor är i behov av palliativ vård i hemmet. Socialstyrelsen 

(2008) menar att hemsjukvård är en växande verksamhet, och då allt fler patienter får 

palliativ hemsjukvård, ställs högre krav på att kunna utföra mer avancerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser i hemmet (Gomes & Higginson, 2008; Jack, 2012). Exempel på sådana 

avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser kan vara till exempel infusioner, syrgasbehandling, 

respiratorbehandling, dränbehandling och intravenösa injektioner (Pusa, Hägglund, Nilsson 

& Sundin, 2014; Munck et al., 2011). Munck et al. (2011) menar dessutom att användningen 

av teknisk utrustning inom den palliativa vården i hemmet har ökat de senaste åren. Vanliga 

medicintekniska produkter som används i hemmen är till exempel olika pumpar för tillförsel 

av exempelvis infusioner och parenteral nutrition. Eftersom det ofta är distriktssköterskor 

som tillhandahåller palliativ vård i hemmet kommer det ställas krav på dem för att dessa mer 

avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser ska kunna utföras i hemmen.  

 

WHO (2011) menar att det inte alltid är möjligt att uppfylla människors hälso- och 

sjukvårdsbehov i hemmet. Enligt WHO (2011) och Socialstyrelsen (2013) är dessutom inte 

möjligheterna till att få palliativ vård i hemmet geografiskt jämlik, även om möjligheterna till 

att få palliativ vård i hemmet har ökat. Det finns stora variationer både i Sverige och i andra 

länder (ibid). Enligt Socialstyrelsen (2006) finns det olika orsaker till detta. Socialstyrelsen 

(2006) och WHO (2011) menar att en orsak kan vara att vissa behandlingar är svårare att 

genomföra i hemmet på grund av omständigheter runtomkring. Enligt Socialstyrelsen (2006) 

är till exempel den specialiserade palliativa hemsjukvården inte väl utbyggd i vissa 

kommuner. Socialstyrelsen (2006) och WHO (2011) menar även att det kanske inte heller 
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finns tillgång till distriktssköterskor som har tillräckligt med kunskap inom området. Det är 

då svårt att erbjuda en god palliativ vård i hemmet (Socialstyrelsen, 2006; WHO, 2011). 

 

Hemsjukvård 
Enligt Öhman och Söderberg (2004) och Pusa et al. (2014) har distriktssköterskor ett stort 

ansvar i hemsjukvården, och en del i det arbetet är att ge palliativ vård i hemmet. Enligt Jack 

et al. (2012) syftar hemsjukvård till att stödja patienter att kunna stanna kvar hemma. Thomé, 

Dykes och Hallberg (2003) menar att hemsjukvård innebär att hälso- och sjukvårdspersonal 

vårdar människor i deras egna hem. Hemsjukvården innehåller en rad aktiviteter, allt från 

förebyggande hälsoarbete till palliativ vård, med målet att öka patienternas funktionella 

hälsostatus och livskvalitet samt behålla oberoende. Detta görs genom åtgärder och 

bedömningar som bygger på patientens behov för att göra det möjligt för personen att kunna 

stanna kvar hemma (ibid). Enligt Socialstyrelsen (2008) omfattar hemsjukvård medicinska 

insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av bland annat 

distriktssköterskor. Socialstyrelsen definierar hemsjukvård som ”hälso- och sjukvård när den 

ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tiden”. Patienter har rätt till en god vård som ska vara 

patientfokuserad och utgå från patientens behov, kunskapsbaserad, säker och jämlik (ibid).  

 

Palliativ vård 
WHO:s (2002) definition av palliativ vård lyder: 

”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och 

lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av 

smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan 

uppkomma i samband med livshotande sjukdom”  

 

Enligt WHO (2002) bör palliativ vård erbjudas alla som behöver det. WHO (2002) menar att 

palliativ vård bland annat innebär att plågsamma symtom lindras, att döden betraktas som en 

normal process som inte ska påskyndas eller fördröjs, att psykosociala och andliga aspekter 

integreras i patientvården samt att de närstående stödjs under patientens sjukdom och i deras 

sorgearbete. Det innebär även att patienter stödjs till att leva så aktivt som möjligt fram till 

döden och att livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt främjas (ibid). 
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Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det två faser i den palliativa vården. En inledande tidig fas 

och en senare avslutande fas. Syftet med den tidiga fasen är att ge en livsförlängande 

behandling som är lämplig ur patientens perspektiv samt att genomföra insatser som främjar 

en högre livskvalitet under behandlingen. Denna tidiga fas kan vara lång. Den senare fasen är 

kortare och syftet med den är att vården ska lindra lidande samt främja en hög livskvalitet för 

patienten och de närstående (ibid). Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som hälso- 

och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, 

obotlig sjukdom eller skada. Socialstyrelsen (2013) menar att palliativ vård innebär ett 

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt ett stöd till närstående. 

Den palliativa vården ska kännetecknas av en helhetssyn kring individen så att denne kan 

leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande i livets slut. Socialstyrelsens 

definition av palliativ vård går i linje med WHO:s definition av palliativ vård (ibid). WHO:s 

(2002) definition av palliativ vård förutsätter att vården utgår från en helhetssyn av patienten 

och att inriktning sker på patientens och de närståendes behov. Eftersom fler personer 

efterfrågar att få dö i sitt hem enligt Socialstyrelsen (2006, 2013), är det därför av stor vikt att 

möjligheten till att få palliativ vård i hemmet finns, och i det spelar distriktssköterkor en 

viktig roll. Munck et al. (2011) menar att palliativ vård bör inriktas på att uppnå och behålla 

optimal livskvalitet för patienterna och deras närmaste anhöriga. Enligt Socialstyrelsen 

(2013) och Regeringskansliet (2001) utgår en god palliativ vård i livets slutskede från de fyra 

hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt sammarbete, kommunikation och relation 

samt stöd till närstående. Dessa fyra hörnstenar utgår från WHO:s (2002) definition av 

palliativ vård. 

 

De 6 s:n – en modell för personcentrerad palliativ vård 
Enligt Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) är de 6 s:n en modell för 

personcentrerad palliativ vård som kan kopplas till både WHO:s definition av palliativ vård 

och de fyra hörnstenarna som den palliativa vården i Sverige ofta beskrivs utifrån. Enligt 

Ternestedt et al. (2012) är syftet med modellen att se patienten som en person och att främja 

patienters möjligheter till delaktighet i sin vård och till ett så bra liv som möjligt vid livets 

slut. De 6 s:n ställer fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov i centrum 

utifrån en helhetssyn på människan. Patientens beskrivning av sin egen situation och vad som 

är viktigt är den givna utgångspunkten för vården. Patientens självbild betraktas som 

modellens kärna och utgör det första s:et. De övriga s:n är alla relaterade till självbilden och 

utgörs av självbestämmande, sociala relationer, sammanhang, strategier och symtomlindring. 
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Samtliga s behöver dock inte vara relevanta för alla patienter. Enligt Ternestedt et al. (2012) 

är de 6 s:ns syfte att främja ett personcentrerat förhållningssätt, som den palliativa vården i 

hemmet bör präglas av. Ternestedt et al. (2012) och McCormack och McCance (2006) menar 

att ett personcentrerat arbetssätt innebär lyhördhet för varje patient och förståelse för dennes 

situation. Det kräver kunskap om patientens upplevelser av sig själv och sin livssituation 

(ibid). Enligt Ternestedt et al. (2012) kräver ett personcentrerat arbetssätt även att 

distriktssköterkan är följsam och tar hänsyn till att patientens behov kan skifta och vara 

situationsanpassat. Utgångspunkten för de 6 s:n är patienten som person i sin nuvarande 

situation, vilket är kärnan i personcentrerad vård. Ternestedt et al. (2012) menar att de 6 s:n 

kan användas som en konkretisering av WHO:s (2002) definition av palliativ vård och 

modellen kan fungera som ett stöd för distriktssköterkor och användas för att kvalitetsäkra 

den palliativa vården i hemmet. 

 

Svenska palliativregistret 
I Sverige finns även ett palliativregister där vårdgivare, som till exempel distriktssköterskor, 

kan registrera hur vården av en person i livets slutskede har varit (www.palliativ.se). Svenska 

palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att förbättra vården i livets slut.  

Vårdpersonal besvarar frågor om hur vården har varit den sista veckan i livet, och sedan 

använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet vården håller och vad som behöver 

förbättras. När förbättringar sedan görs kan resultat från palliativregistret användas för 

uppföljning. Svenska palliativregistret erbjuder även olika typer av kunskapsstöd till 

vårdpersonal, till exempel kan det nationella vårdprogrammet nämnas, som hjälp för att en 

jämlik och god vård ska kunna erbjudas. Det finns även information till anhöriga och 

närstående. Detta register kan, precis som de 6 s:n, fungera som ett stöd till 

distriktssköterskor och användas för att kvalitetsäkra den palliativa vården i hemmet. 

 

Distriktssköterskans roll i den palliativa hemsjukvården 
Enligt Öhman och Söderberg (2004) och Pusa et al. (2014) har distriktssköterskor ett stort 

ansvar i den palliativa hemsjukvården. Berterö (2002), Dunne et al. (2005) och Burt et al. 

(2008) menar att distriktssköterskor har en central roll i att ge palliativ vård i hemmet. Trots 

det är kunskapen om distriktssköterskors upplevelser av vad det innebär att bedriva detta 

arbete bristfälligt beskriven i forskning (Dunne et al., 2005; Burt et al., 2008).  Enligt Dunne 

et al. (2005) och Burt et al. (2008) har distriktssköterskor en helhetssyn kring patienten och 

erbjuder omvårdnad, symtomhantering, känslomässigt stöd samt samordnar tjänster för 
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patienterna och deras familjer. Walshe och Luker (2010), Davies, Jenkins och Mabbett 

(2010) och Munck et al. (2011) menar att denna typ av vård är komplex och kräver både 

medicinsk kunskap och psykosocial kompetens för att svara på både fysiska, psykosociala 

och andliga behov hos patienterna och deras anhöriga. Burt et al. (2008) belyser att det ställs 

krav på att upprepade gånger växla mellan att tillhandahålla palliativ vård och mer 

rutinmässiga vård, vilket kan ha en känslomässig effekt på distriktssköterskorna. Den 

palliativa vården är ofta oförutsägbar och tidskrävande vilket kan vara en utmaning för 

distriktssköterskor och kan påverka kvaliteten på den vård som erbjuds till patienterna. (ibid). 

Enligt Dunne et al. (2005) och Socialstyrelsen (2013) ökar behovet av palliativ vård i 

hemmen, vilket innebär att distriktssköterskors arbete kan komma att påverkas och ytterligare 

kunskap om distriktssköterskan insats i den palliativa vården behöver därför utvecklas.   

 

I tidigare studier som gjorts inom området framkommer att distriktssköterskor själva upplever 

att de har en central roll i tillhandahållandet av palliativ vård till patienter i hemmet. 

Distriktssköterskor upplever det tillfredsställande och givande att kunna erbjuda och ge 

patienter palliativ vård i hemmet, och de anser att det är en viktig del i deras yrke (Walshe & 

Luker, 2010; Burt et al., 2008; Dunne et al., 2005). Men arbetet med palliativ vård i hemmet 

upplevs även oförutsägbart, tidskrävande och känslomässigt krävande. Distriktssköterskor 

upplever således sitt arbete som både känslomässigt givande och känslomässigt krävande 

(ibid). Enligt Berterö (2002) och Dunne et al. (2005) upplever distriktssköterskor att de inte 

alltid har möjlighet att ge patienter som vårdas palliativt i hemmet den vård som de hade 

önskat ge dem. Den begränsade möjligheten beror dels på att det upplevs som en utmaning att 

tidsmässigt hantera de vanliga hemsjukvårdsuppgifterna samtidigt med den palliativa vården i 

hemmet (Berterö, 2002; Burt et al. 2008). Haycock, Jarvis och Daniel (2008) skriver att 

distriktssköterskor upplever att bristen på tid kan påverka vårdkvaliteten. Begränsningen 

beror även på att en del distriktssköterskor upplever att de saknar kunskaper, formell 

utbildning och fortbildning i palliativ vård för att kunna ge en god palliativ vård i hemmet, till 

exempel om symtomhantering, teknisk färdighet och hur de ska hantera svåra situationer som 

kan uppstå (Berterö, 2002; Dunne et al., 2005; Burt et al., 2008; Law, 2009). Enligt Walshe 

och Luker (2010), Law (2009) och Dunne et al. (2005) upplever distriktssköterskor även 

svårigheter att kommunicera med döende patienter och deras närstående. Dunne et al. (2005) 

menar att det upplevs särskilt svårt att samtala kring tråkiga besked och svåra frågor kring 

döden. Enligt Walshe och Luker (2010) kan detta leda till att distriktssköterskor tar avstånd 

från patienter och deras familjer och undviker meningsfulla och viktiga samtal.  
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Enligt Walshe och Luker (2010) är det av vikt att förstå hur distriktssköterskor arbetar med 

att ge palliativ vård i hemmen. Den forskning som finns på området är ganska sparsam och 

bristfällig. Många av de tidigare studier som gjorts kan anses vara inaktuella på grund av den 

utveckling som hemsjukvården genomgått och den förändrade roll som distriktsköterskan har 

fått (Dunne et al., 2005; Socialstyrelsen, 2008). Walshe och Luker (2010) och Burt et al. 

(2008) belyser att det inte finns tillräckligt med forskning för att vägleda förbättringar i 

distriktssköterskans arbete med att ge palliativ vård i hemmen. Flera olika parter, till exempel 

patienter och anhöriga såväl som vårdpersonal, är involverade och kan förväntas ha kunskap 

om vad som behövs utvecklas inom området. Mot bakgrund av distriktssköterskans ofta 

centrala roll i den palliativa vård som bedrivs i hemmet så är det rimligt anta att 

distriktssköterskors egna upplevelser från sitt arbete kan bidra till en ökad förståelse för hur 

arbetet kan förbättras i praktiken. Detta kan gälla såväl omhändertagandet av patienterna och 

anhöriga, men även gälla distriktssköterskors arbetssituation.    

 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i 

hemmet. 

 

Metod 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Enligt Polit och Beck (2012) är kvalitativ 

metod lämplig att använda när upplevelser ska studeras, då data som samlas in är berättande 

beskrivande och ger möjlighet till en djupare förståelse för det studerade fenomenet. En 

induktiv ansats valdes då forskaren ämnade utgå från deltagarnas levda erfarenheter av 

fenomenet (ibid). Enligt Polit och Beck (2012) innefattas ett kvalitativt perspektiv av det 

naturalistiska paradigmet som anser att verkligheten består av flera uppfattningar, och målet 

med forskningen är att förstå hur individer föreställer sig verkligheten i sammanhanget. 

 

Urval 
Urvalet till studien utgjordes av distriktssköterskor med specialistsjuksköterskeutbildning, 

som hade arbetat minst två år inom hemsjukvården och med erfarenhet av att ge palliativ vård 

i hemmet. Avsikten med urvalet var att rekrytera deltagare som delade vissa karakteristiska 

drag som representerade det som ville studeras. Enligt Polit och Beck (2012) är ett sådant 

strategiskt urval lämpligt att använda när deltagare med expertis av fenomenet som ska 

studeras önskas. Tolv distriktssköterskor, som samtliga genomgått specialistsjuksköterske-
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utbildning, från olika distrikt i två kommuner i södra Sverige deltog i studien. 

Distriktssköterskor som hade arbetat mindre än två år inom hemsjukvården exkluderades ur 

studien på grund av den korta arbetslivserfarenheten.  

 

Verksamhetschefer kontaktades och gav samtycke till att genomföra studien samt förmedlade 

via sina områdeschefer kontakt med deltagare (Bilaga 1). Områdescheferna tillfrågade 

distriktssköterskor som uppfyllde studiens kriterier (Bilaga 2). Verksamhets- och 

områdescheferna användes därmed som ”dörröppnare” för att få tillgång till fältet där studien 

ämnade äga rum (Polit & Beck, 2012). Distriktssköterskor som ville delta i studien lämnade 

intresse till områdeschefen, som mailade namn och telefonnummer till forskaren. 

Distriktssköterskorna kontaktades via telefon av forskaren för att bestämma tid och plats för 

intervju. Samtliga distriktssköterskor som deltog i studien erhöll muntlig och skriftlig 

information om studien innan intervjun, och i samband med det erhölls även muntligt 

samtycke till deltagande i studien (Bilaga 2).  

 

Av de tolv distriktssköterskor som intervjuades var tre män och nio kvinnor.  Genomsnittlig 

arbetslivserfarenhet av hemsjukvård var 21 år, och åtta av distriktssköterskorna hade någon 

form av utbildning i palliativ vård (tabell 1). Verksamheten i vilken distriktssköterskorna 

arbetade i hade nyligen övergått till kommunal regi från landstingsregi, vilket inneburit 

förändringar i distriktssköterskornas arbete. 

 

Tabell 1. Beskrivning av de tolv deltagarna i studien med distriktssköterskeutbildning. 

Distriktssköterska, antal år (spridning) 

Erfarenhet hemsjukvård, antal år (spridning) 

Utbildning palliativ vård 

Ja 

21 (7 – 34) 

21 (5 – 34) 
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Datainsamling 
Semi-strukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att söka förståelse för 

deltagarnas upplevda erfarenheter av att ge palliativ vård i hemmet (Polit & Beck, 2012). 

Forskaren använde under intervjuerna en frågeguide med öppna frågor (Bilaga 3). Detta för 

att säkerställa att vissa ämnen täcktes i intervjun samt kunna erhålla rik och detaljerad 
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information (Polit & Beck, 2012). Frågorna gav möjlighet för deltagarna att med egna ord ge 

detaljerade berättelser om sina upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet. Forskaren ställde 

följdfrågor och uppmuntrade på så sätt till fördjupning (ibid). Även om metoden innebar att 

deltagarna inte alltid fick samma följdfråga då de kunde variera något beroende på vad de 

pratade om, var målet med intervjuerna desamma (ibid). Under intervjuerna antecknade 

forskaren stödord för att inte behöva avbryta deltagarna för fördjupning. Detta möjliggjorde 

för forskaren att kunna gå tillbaka senare och be deltagarna om vidareutveckling. En 

pilotintervju utfördes för att utvärdera frågeguiden och genomförandet (ibid). Då intervjun 

utföll väl och stärkte ett bra upplägg, valdes den att inkluderas i studien. 

 

Intervjuerna genomfördes genom personliga möten på den intervjuades arbetsplats i ett ostört 

rum. Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande från deltagarna. Endast forskaren och 

distriktssköterskan som blev intervjuad medverkade under intervjun. Deltagarna kunde gå 

ifrån på arbetstid för att delta och intervjuerna varade mellan 20 och 48 minuter, vilket gav en 

genomsnittstid på cirka 30 minuter. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant. Även 

icke verbal kommunikation, som betonande ord, harklingar, skratt och pauser skrevs ner 

(Polit & Beck, 2012). Störningar registrerades i utskriften då dessa i enstaka fall resulterade i 

att deltagaren fick göra uppehåll, eller tappade tråden, i diskussionen. Den transkriberade 

texten i ett word dokument omfattade 50 sidor. 

 

Forskaren hade viss förförståelse för området som studerades utifrån att ha arbetat som 

sjuksköterska med palliativa patienter på sjukhus. Forskaren hade dock ingen erfarenhet av 

att ha arbetat som distriktssköterska med palliativ vård i hemmet och saknade således specifik 

förförståelse för den studerade kontexten. 

 

Dataanalys 
Enligt Polit och Beck (2012) är kvalitativ innehållsanalys en väletablerad metod inom 

omvårdnadsforskning. Användning av innehållsanalys ger möjlighet för en ökad förståelse av 

fenomenet och innebär att texter beskrivs och tolkas (Krippendorff, 2004). Det transkriberade 

materialet från studien analyserades därför enligt den kvalitativa innehållsanalys som 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver och i vilken Krippendorff (2004) utgör 

ståndpunkten. Detta för att få struktur på underlaget. Manifest innehållsanalys, med latenta 

inslag, användes eftersom den beskriver vad de intervjuade uttrycker under intervjun. Latenta 

inslag innebär att viss tolkning sker av det som de intervjuade uttrycker. Detta eftersom det 
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kan vara svårt att hålla sig strikt till en manifest innehållsanalys med minimal tolkning. 

Forskaren hade som mål att hålla sig så textnära som möjligt, och i den mån det gick använda 

sig av uttryck som de intervjuade använt. Samtliga intervjutexter lästes igenom flera gånger 

för att få en känsla för helheten av innehållet. Därefter valdes meningsenheter utifrån studiens 

syfte. En meningsenhet är en meningsbärande del av texten som utgörs av ord, meningar eller 

stycken som är relaterade till varandra genom sitt innehåll och sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att texten skulle bli 

kortare och mer lätthanterlig. Kondensering innebär en process för att korta ner texten 

samtidigt som kärnan i texten bevaras (Graneheim & Lundman, 2004). Efter kondenseringen 

kodades materialet. En kod är en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess 

innehåll (ibid). Ur detta framkom tre kategorier och nio underkategorier som besvarade 

studiens syfte (Bilaga 4). En kategori är en grupp av innehåll som delar en gemensamhet och 

att skapa kategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Etiska överväganden 
När människor deltar i forskningsstudier är forskaren skyldig att förebygga och minimera 

skada för den som deltar, samt se till att deltagarnas rättigheter skyddas (Polit & Beck, 2012). 

Inför studien gjordes en etisk egengranskning och en ansökan för etisk rådgivning skickdes 

till Etikkommittén Sydost för utlåtande (http://www.bth.se/eksydost). Etikkommittén såg inga 

hinder ur etiskt perspektiv att genomföra studien (Dnr. EPK 235-2014). Deltagarna i studien 

fick information både muntligt och skriftligt om studiens syfte samt att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva ange orsak till varför (Bilaga 2). Informerat 

samtycke till deltagande i studien hämtades muntligt från varje deltagare för att säkerställa att 

deltagandet var frivilligt. Vidare är det viktigt att skydda deltagarnas yttranden, så att 

deltagarna är anonyma för alla obehöriga. Insamlad data har därför avidentifierats så att 

deltagarnas identitet inte avslöjats (Polit & Beck, 2012). Deltagarnas uttalanden har i 

resultatet skrivits som intervjuperson 1, 2, 3 o.s.v. Deltagarna informerades om att allt 

studiematerial hanteras med sekretess och konfidentialitet, och information gavs även om 

vilka som har tillgång till materialet. De inspelade intervjuerna och det transkriberade 

materialet förvarades så att endast forskaren hade tillgång till det.  
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Resultat 
Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i 

hemmet. Resultatet utgörs av tre kategorier och nio underkategorier som presenteras i tabell 

2. Citat används i resultatet för att exemplifiera vad som framkommer i kategorierna.  

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Samarbete för väl fungerande palliativ vård Patient- och anhörigsamarbete 

Teamsamarbete 

Känslomässigt Nära relation 

Unga patienter 

Tidskrävande arbete 

Kunskapskrävande Kommunikation 

Huvudansvar för samordning 

Symtomhantering 

Teknisk utveckling 

 

Samarbete för väl fungerande palliativ vård 
Kategorin representerar att distriktssköterskorna upplever att samarbete med andra krävs för 

att en god palliativ vård i hemmet ska kunna ges. Samarbete sker med familjen som en enhet, 

patient och anhöriga, vilket upplevs viktigt för att skapa trygghet i hemmet. Samarbete med 

andra yrkeskategorier som läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och präst upplevs också viktigt 

då distriktssköterskorna belyser att kompetensen som finns måste utnyttjas för att en god 

palliativ vård i hemmen ska kunna erbjudas. Kategorin presenteras i två underkategorier, 

Patient- och anhörigsamarbete och Teamsamarbete. 

 

Patient- och anhörigsamarbete 
Distriktssköterskorna belyser att de samarbetar både med patient och anhöriga när de ger 

palliativ vård i hemmet. Distriktssköterskorna belyser vikten av att ta hänsyn till både 
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patienten och anhöriga för att kunna skapa trygghet i hemmet för bägge parter. De pratar om 

”patient och anhörig” som en enhet och benämner dem sällan var för sig.  

”Man måste på något sätt ta hänsyn till både patientens och anhörigas 

önskemål… För att kunna skapa en trygghet i hemmet” D12 

Enligt distriktssköterskorna handlar det i hemmen mycket om familjen. I en del fall tar de lika 

mycket hand om de anhöriga som om patienten. Hänsyn måste tas till både patientens och 

anhörigas önskemål. Anhöriga har stor betydelse för möjlighet att bedriva den palliativa 

vården i hemmet. När anhörigas ork tryter blir det problematiskt för patienten att vara hemma 

då de ofta sköter patienten. Distriktssköterskorna upplever därför att det är viktigt att ha ett 

bra samarbete, med en fungerande kommunikation, både med patienten och anhöriga.  

”I hemmen handlar det väldigt mycket om familjen…” D7  

”Om inte både patienten och anhöriga är med på noterna och vill detta 

kommer det inte fungera i hemmet” D6 

Om både patienten och anhöriga vill att patienten ska dö i hemmet upplever 

distriktssköterskorna att det känns positivt att kunna ge dem den möjligheten. 

Distriktssköterskorna belyser att det oftast blir en bra miljö i hemmet. De upplever att 

patienterna oftast är tryggast i sitt hem och där känner även familjen sig hemma. Patienterna 

har anhöriga runtomkring sig hela tiden och distriktssköterskorna upplever att det blir lugnare 

och mer avslappnat hemma än vad det hade blivit på ett sjukhus till exempel.  

  

Distriktssköterskorna upplever att familjer kan reagera väldigt olika inför den uppkomna 

situationen, och det i sin tur leder till olika förutsättningar för att ge palliativ vård i hemmet. 

För en del familjer är situationen chockartad, för andra är den mer väntad. 

Distriktssköterskorna beskriver att även om patienten och anhöriga är skräckslagna inför 

situationen, brukar ett gott samarbete uppstå och det blir oftast lugnt och bra hemma. 

Distriktssköterskorna upplever att det blir en annan trygghet i hemmet och att patienten och 

familjen hamnar mer i centrum än vad de kanske hade gjort på ett sjukhus. De belyser att i 

hemmen kan allting ske i patientens takt och den störande miljön som kan vara på sjukhus 

med provtagningar, ronder och andra moment, undgås.  
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”Det blir en annan trygghet hemma och patienten och familjen kommer 

nog mer i centrum jämfört med på en avdelning” D4 

Distriktssköterskorna upplever att tryggheten i miljön hemma och distriktssköterskornas 

tillgänglighet kan innebära minskat behov av smärtlindring och ångestdämpande när 

patienten kommer hem från sjukhuset. Distriktssköterskorna upplever att de flesta patienter 

vill avsluta sitt liv i hemmet, och de tycker det känns bra att kunna tillgodose det behovet. 

Enligt distriktssköterskorna kan patienterna i stort sett få samma hjälp i hemmen som de får 

på sjukhus, till exempel med dropp, smärtlindring osv.  

”Vi kan se många gånger att när de vårdats på sjukhus och kommer hem, 

kan man minska på både smärtlindring och ångestdämpande. Det får en 

sådan effekt att få vara hemma. Om man kan skapa en trygg miljö och 

finnas tillgänglig…”D1 

”Vi fixar faktiskt det mesta. Det är ingen större skillnad mot lasarettet, 

det går lika bra hemma i sovrummet som där” D9 

Distriktsköterskorna belyser att den palliativa vården i hemmet blir lättare att ge ju längre tid 

de känt patienten och anhöriga eftersom samarbetet då fungerar bättre. Vidare upplever 

distriktssköterskorna att de patienter som sagt att de vill vårdas i hemmet så länge som 

möjligt, men inte vill dö hemma, många gånger ändrar sig under resans gång. De beskriver att 

patienterna istället för att åka till sjukhuset väljer att stanna kvar i hemmet eftersom både de 

själva och anhöriga känner sig trygga och tycker det fungerar bra där.  

 

Teamsamarbete 
Distriktssköterskorna upplever att teamsamarbete är viktigt i den palliativa vården i hemmet. 

Det framkommer genom att distriktssköterskorna belyser vikten av samarbeta med andra 

yrkeskategorier och utnyttja kompetensen som finns för att en god palliativ vård ska kunna 

bedrivas.  

”Det handlar väldigt mycket om att jobba multiprofessionellt… Sitta ner 

tillsammans och se om man kan hitta en lösning på problemet 

tillsammans. Det gäller att utnyttja kompetensen som finns för att kunna 

erbjuda en god palliativ vård i hemmet” D1 
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Distriktssköterskorna upplever att en förutsättning för att kunna ge en god palliativ vård i 

hemmet är att en väl förberedande vårdplanering från sjukhuset sida är gjord innan patienten 

kommer hem. Det innebär att alla parter ska vara informerade om situationen. Patient och 

anhöriga ska ha haft samtal med läkaren och vara informerade om sjukdomen och vad som 

ska göras. Vet alla vad som ska ske blir patienten och anhöriga ofta trygga i hemmet. En del 

distriktssköterskor upplever att samarbetet med slutenvården måste bli bättre då det inte 

fungerar bra.  

”Det bygger på att man har haft en väl förberedande vårdplanering på 

sjukhuset innan… Har man uppnått det, då är det positivt och bra med 

palliativ vård i hemmet” D5 

En del distriktssköterskor belyser att journalsystemet är ett hinder i samarbetet med 

slutenvården och primärvården eftersom kommunen och landstinget har olika journalsystem. 

Distriktssköterskorna belyser att kommunikationen inte fungerar bra på grund av det, då de 

inte har tillgång till samma information vad gäller utgångsläge, diagnos och omvårdnad. 

Distriktssköterskorna menar att de bör ha samma underlag när de vårdar samma patienter. 

 

Distriktssköterskorna upplever att samarbetet med läkare är viktigt för att kunna bedriva en 

god palliativ vård i hemmet. Det upplevs dock delade meningar om hur det samarbetet 

fungerar. Vissa distriktssköterskor upplever att samarbetet med läkarna fungerar utmärkt då 

de anser att läkarna är lättillgängliga och prioriterar patienterna som vårdas palliativt. De 

beskriver att läkarna gör både förebyggande och akuta hembesök vilket enligt 

distriktssköterskorna inger trygghet för både patienten, anhöriga och dem själva. Andra 

däremot upplever problem i samarbetet med läkarna, både när det gäller kontinuiteten, 

tillgängligheten och intresset. De beskriver svårigheter med att få till tider för hembesök då 

det inte finns schemalagda hemsjukvårdstider. Distriktssköterskorna belyser även att 

kunskapen bland distriktläkarna varierar och det upplevs vara problematiskt när det är 

läkarbrist och hyrläkare arbetar. Distriktssköterskorna upplever frustration när samarbetet 

med läkarna inte fungerar bra. Framförallt om medicinska problem uppstår. Om patienten till 

exempel inte blir symtomlindrad med de ordinationer som finns, upplevs svårigheter. 

Distriktssköterskorna beskriver hur det då kan vara svårt att få tag på läkare för konsultation. 

Distriktssköterskorna belyser att det hade varit önskvärt med en läkare i kommunen som 

jobbar med dessa patienter och kan göra frikostigt med hembesök. Enligt 
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distriktssköterskorna skapar en läkare trygghet för både patienten, anhöriga och dem själva 

som personal. 

”Det är A och O att läkarna har schemalagda hemsjukvårdstider till 

dessa patienter så att man kan göra hembesök. Det är tyvärr inte alla som 

har det, men det underlättar vården och det ger en jättestor trygghet för 

de sjuka, för anhöriga och även för mig som sköterska. Så det är A och O 

för att man ska kunna ha en fungerande palliativ vård hemma” D3 

Distriktssköterskorna betonar även betydelsen av samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast, 

kurator och präst. Arbetsterapeuten behövs då det ofta är mycket hjälpmedel som ska till 

hemmen. Distriktssköterskorna belyser även att sjukgymnasten har mycket att tillföra, då de 

kan ha alternativ till mediciner som fungerar lika bra. En del distriktssköterskor upplever att 

samarbetet med präster inte alltid nyttjas i den mån det borde. De menar att en andlig 

företrädare många gånger glöms bort, trots att många patienter och anhöriga har andliga 

frågeställningar. 

”Vi sammarbetar ju med andra yrkeskategorier i den palliativa 

hemsjukvården. Till exempel arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och 

präst. Så man försöker utnyttja kompetensen som finns” D2 

Distriktssköterskorna belyser också samarbetet med det palliativa teamet från sjukhuset. Det 

palliativa teamet fungerar som en konsult som kan kontaktas när olika problem uppstår. Ofta 

gäller det symtomhantering som till exempel smärtlindring. Samarbetet upplevs av 

distriktsköterskorna som positivt och innebär en trygghet för både dem själva, patienterna och 

anhöriga. Det palliativa teamet ställer även upp när patienter som vårdas palliativt i hemmen 

behöver en mer avancerad hemsjukvård som till exempel blodtransfusion, då det är en av få 

saker som distriktssköterskorna inte utför. 

”Samarbetet med det palliativa teamet är perfekt. Det är en stor trygghet 

både för mig, patienten och anhöriga… Jag brukar även kontkata dem för 

råd och stöd när jag inte har någon doktor från vårdcentralen att fråga” 

D11  

Vidare belyser distriktssköterskorna samarbetet med hemtjänsten. Enligt distriktssköterskorna 

har flertalet av patienterna som vårdas palliativt i hemmen ingen hjälp ifrån hemtjänst, utan 
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vårdas av anhöriga. Distriktssköterskorna tror att det beror på att många av de patienterna är 

unga patienter. Några av distriktssköterskorna upplever att det i många fall hade varit bra 

med hjälp från hemtjänsten trots att anhöriga vill sköta allt själva. De beskriver att många 

anhöriga kan vara trötta, och patienterna kan dessutom behöva hjälp med hygienen. 

Distriktssköterskorna belyser att det kan vara känsligt att hjälpa, eller bli hjälpt av, en 

familjemedlem med intimhygienen.  Några av distriktssköterskorna belyser att ett palliativt 

hemtjänstteam hade varit önskvärt till hjälp hos de här patienterna när behov av 

omvårdnadshjälp finns. 

”Jag hade önskat att det fanns ett palliativt hemtjänstteam också, som 

man kunde ta till de här palliativa patienterna när de behöver hjälp med 

omvårdnaden… D8 

 

Känslomässigt 
Kategorin representerar att distriktssköterskorna beskriver känslomässiga aspekter av att ge 

palliativ vård i hemmet. Det framkommer genom att de beskriver hur arbetet är förenat med 

mycket känslor, både givande och påfrestande. Distriktssköterskorna beskriver hur de 

upplever att de får en nära och mer känslomässig relation till familjen i hemmet. De belyser 

även att det tar mycket tid att ge palliativ vård i hemmet. En del distriktssköterskor upplever 

jobbet mer känslomässigt krävande än andra, särskilt när de vårdar unga patienter. En del 

beskriver att de kan ta mycket av jobbet med sig hem, medan andra menar att de fokuserar på 

annat efter arbetstid. Kategorin representeras av tre underkategorier, Nära relation, Unga 

patienter och Tidskrävande arbete. 

 

Distriktssköterskorna är eniga om att det känns positivt och givande att jobba med palliativ 

vård i hemmet, eftersom det ger mycket tillbaka. De upplever att de gör skillnad och 

verkligen har något att erbjuda dessa patienter.  

”När man kan hjälpa dem i dem här svåra stunderna… Då får man ju 

väldigt mycket tillbaka” D2 

Några distriktssköterskor upplever att det är jobbigt att ställa om. Att ställa om från att 

komma från en svårt sjuk patient som vårdas palliativ, till att komma till nästa ”friskare” 

patient och vara glad, kan vara svårt. Distriktsköterskorna belyser vidare att ibland avlöser 

patienterna som vårdas palliativt varandra, vilket innebär att de upplever att de inte kan gå in 
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i situationen på samma sätt som de hade kunnat om det hade varit lite lugnare. De upplever 

då att de inte räcker till känslomässigt och kan göra det bästa för patienten och anhöriga, 

vilket känns frustrerande för dem.  

”Ett tag hade jag att de bara avlöste varandra och då tänkte jag att jag 

inte orkar mer, jag kan inte engagera mig. Då känner man sig helt 

tom…” D8 

Några distriktssköterskor belyser att det kan skilja sig åt från olika distrikt hur känslomässigt 

tungt arbetet är då den sociala biten också kan vara känslomässigt påfrestande. Patienterna 

kan ha det ekonomiskt svårt och leva i misär. De kan också vara ensamma utan anhöriga som 

kan hjälpa till. När arbetet med att ge palliativ vård i hemmet blir känslomässigt tungt 

upplever många av distriktssköterskorna ett behov av handledning och debriefing. 

Distriktssköterskorna belyser vikten av att ha möjlighet till det. De upplever dock inte att den 

möjligheten finns. Det råder delade meningar om det behövs handledd debriefing eller inte. 

Några distriktssköterskor anser att det behövs någon utifrån som handleder, som inte känner 

till organisationen eller patienterna. Andra anser inte att det är nödvändigt, utan belyser 

vikten av att kunna få sitta ner i arbetsgruppen och ha debriefing med kollegorna. Några 

belyser att de spontana samtalen med kollegorna gör att de får ut vad de känner, när de 

känner det. Distriktssköterskorna är eniga om att det är viktigt att få prata av sig med någon 

för att inte behöva gå hem full av känslor. 

”Jag tror det är väldigt viktigt att man har kollegor som kan lyssna när 

man behöver prata... Ibland kanske det är mer de här spontana samtalen 

som gör att man kan få ut det man känner, när man känner det” D12 

 

Nära relation 
Distriktssköterkorna upplever att de i hemmen får en nära relation med patienten och 

anhöriga. Det framkommer genom att distriktssköterkorna beskriver att kontakten med 

patienten och anhöriga är tät och att de nästan blir som en i familjen.  

”Man lever ju med familjen…” D9 

Distriktssköterskorna belyser hur de ofta kommer in i ett tidigt skede och att det då skapas en 

relation. Kontakten med patienten och anhöriga i hemmen är tät och oftast lär de känna 

varandra under en lång tid, vilket gör att distriktssköterskorna upplever att de nästan blir som 
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en familjemedlem. De samtalar om allting med patienten och anhöriga. De upplever att de får 

en god kontakt och verkligen lär känna patienten och anhöriga. En del distriktssköterskor 

belyser att detta kan bli känslosamt för dem när patienten väl går bort, eftersom det blir en 

personlig sorg för dem själva.  

”Man kommer hem i hemmen och pratar om allting och det blir ju som att 

man känner varandra. Man blir nästan som en familjemedlem” D6 

Enligt distriktssköterskorna är en av anledningarna till att de får en nära relation med 

patienten och anhöriga i hemmen att de prioriterar att hålla kontinuiteten med personalen. 

Eftersom patienterna har sin distriktssköterska är det oftast samma personal som kommer, det 

är sällan det blir någon annan. 

”Kontinuiteten är positiv i hemmen. Vi försöker så mycket som möjligt att 

ha samma personal som kommer” D7 

Trots att flertalet av distriktssköterskorna upplever att de oftast kommer in i ett tidigt skede, 

belyser de att de ibland känner att de får reda på patienterna för sent. De beskriver att det i 

vissa fall hade varit en fördel om de kunnat komma in tidigare för att hinna lära känna 

patienten och familjen bättre. Distriktssköterskorna belyser att eftersom många av dessa 

patienter i början får behandling på sjukhuset, borde läkarna och sköterskorna där märka när 

de blir sämre. Hade distriktssköterskorna kontaktats redan då och fått information om 

patienten hade en första kontakt kunnat etableras tidigare.  

 

Unga patienter 
Distriktssköterkorna upplever att de blir mer påverkade känslomässigt när de vårdar unga 

patienter i hemmen. Det framkommer genom att distriktssköterkorna beskriver att det oftast 

är mer känslomässigt att vårda patienten ju yngre de är. 

”Vi vårdar ju palliativa patienter i alla åldrar, men det är klart att det är 

jobbigare ju yngre de är” D2 

Många distriktssköterskor beskriver att de upplever att de blir mer engagerade känslomässigt 

desto äldre de blir, vilket kan vara jobbigt. En del belyser att det kan bero på att ju äldre de 

själva blir, desto yngre blir patienterna de vårdar. Distriktssköterskorna beskriver att de 

vårdar palliativa patienter i hemmen i alla åldrar, men många av patienterna är unga patienter 
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i trettio till sextio års ålder. De upplever att det kan ta mycket kraft och vara väldigt 

känslomässigt krävande att vårda barn och unga människor mitt i livet. När 

distriktssköterskorna vårdar människor som är mitt i livet belyser de att det kan kännas tungt 

eftersom de kan identifiera sig själva och sätta sig in i situationen. Att vårda barn upplevs 

särskilt känslosamt då distriktssköterskorna inte ser någon rättvisa i att ett barn ska bli sjukt 

och dö. De belyser att barnen i regel är väldigt medvetna, och den existentiella smärtan som 

kan ses hos äldre finns inte. Men familjen lider oftast oerhört mycket, vilket 

distriktssköterskorna beskriver som känslosamt.  

”Det är jobbigt att vårda barn… Det är även jobbigt med dem som står 

mitt i livet. Där är man ju själv på något sätt. Man har lättare att 

identifiera sig själv…” D3 

 

Tidskrävande 
Distriktssköterskorna upplever att det är tidskrävande att ge palliativ vård i hemmet. Det 

framkommer genom att de beskriver att de tar tid hos dessa patienter och att det är mycket 

runtomkring dem. Distriktssköterskorna beskriver att de många gånger upplever att tiden är 

en utmaning eftersom de har andra arbetsuppgifter som också ska hinnas med. 

”Det är mycket med de palliativa patienterna i hemmet tidsmässigt, för 

det är mycket runtomkring dem som man måste bolla med… Det är så 

mycket som kan hända” D7 

Att ge palliativ vård i hemmet upplevs tidskrävande. En del distriktssköterskor upplever att 

tiden räcker till, men många upplever att den inte gör det, vilket kan kännas frustrerande. 

Distriktssköterskorna belyser att det sällan går att göra ett snabbt besök hos en patient som 

vårdas palliativt i hemmet. Det tar tid att i lugn och ro sitta ner och samtala med patienten och 

anhöriga och känna av situationen. Vårdinsatserna hos patienterna kan variera, en del kräver 

mer tid än andra. Vidare är det mycket runtomkring dessa patienter som ska ordnas. När det 

är mycket vårdinsatser kan distriktssköterskorna få spendera mycket tid hos patienterna och 

då hinns inte de andra arbetsuppgifterna med. Distriktssköterskorna upplever därför att tiden 

ibland kan vara en utmaning. De beskriver att de kan bli stressade över vetskapen att de har 

så mycket andra arbetsuppgifter som ska göras, såsom provtagningar, omläggningar, möten 

osv. Eftersom de andra arbetsuppgifterna också måste göras, även om de anses mindre 

viktiga, upplever många av distriktssköterskorna att de inte alltid kan lägga den tiden på 



 

20 
 

patienten som de hade velat. Distriktssköterskorna belyser dock att de patienter som vårdas 

palliativt i hemmen prioriteras, det andra arbetet får vänta. Många gånger har de möjlighet att 

få hjälp av kollegor med de andra arbetsuppgifterna, men inte alltid. Svårigheter kan uppstå. 

Många av distriktssköterskorna tycker att det bör finnas ett max antal patienter per sköterska 

att ha som vårdas palliativt i hemmen. En del önskar att det skulle finnas möjlighet att bli 

frikopplad från andra arbetsuppgifter när det är mycket med dessa patienter. 

Distriktssköterskorna belyser hur patienter som vårdas palliativt hela tiden är med i deras 

tankar. De tänker på hur de har det, hur anhöriga har det, om de har gjort rätt och vad de kan 

göra mer för dem.  

”Det är ju alltid svårt för man ska ju även göra det andra. Vi får ju inte 

tid avsatt om vi har en palliativ patient. Man får ju ändå sköta sitt 

distrikt” D9 

Trots att distriktssköterskorna upplever att det tidsmässigt kan vara svårt att hinna med de 

andra arbetsuppgifterna ihop med den palliativa vården, belyser de att det känns skönt att ha 

variationen i arbetsuppgifterna. De beskriver att det känns bra att ha andra patienter också. De 

ifrågasätter om de skulle orka med att bara arbeta med patienter som vårdas palliativt. 

Distriktssköterskorna belyser dock att de önskar mer resurser. De föreslår att de som arbetar 

med palliativ vård i hemmet bara ska göra det och inte ha så mycket andra arbetsuppgifter. 

Som förslag framkommer ett palliativt hemsjukvårdsteam som då bara arbetar med dessa 

patienter. Enligt distriktssköterskorna hade det varit bättre för patienterna eftersom det skulle 

leda till mer tid för dem.   

”Man skulle ha bättre resurser, alltså de som jobbar med palliativ vård 

skulle egentligen bara jobba med det. Man skulle kunna ha ett palliativt 

hemsjukvårdsteam… Frågan är bara om man orkar med att bara jobba 

med palliativa människor. Men för patientens skull skulle jag nog tycka 

att det vore bra eftersom det skulle ge mer tid för patienten” D5  

 

Kunskapskrävande 
Kategorin representerar att distriktssköterskorna upplever att den palliativa vården i hemmet 

är kunskapskrävande. Det framkommer genom att distriktssköterskorna beskriver att arbetet 

innebär varierade arbetsuppgifter och kunskap behövs om olika saker, bland annat 

symtomhantering, teknisk utrustning och att kunna samtala med patienter och anhöriga. 
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Vidare beskriver distriktssköterskorna hur de samordnar vården kring de patienter som vårdas 

palliativt i hemmen. Kategorin presenteras i fyra underkategorier, Kommunikation, 

Huvudansvar för samordning, Symtomhantering och Teknisk utveckling. 

 

Distriktssköterskorna upplever att de står ensamma i sitt jobb och att det inte alltid är enkelt 

att ge palliativ vård i hemmet. Eftersom arbetet innebär varierade arbetsuppgifter måste 

kunskap has om olika saker. De belyser även att det krävs kunskap av dem när samarbete 

sker med ovana eller ointresserade läkare, eftersom distriktssköterskorna då ofta får leda 

läkaren. 

”Man måste kunna väldigt mycket olika saker om man ska ge palliativ 

vård hemma…” D9 

Vidare upplever distriktssköterskorna att den palliativa vården i hemmet påverkas av deras 

egna kunskap och intresse för palliativ vård. De belyser därför att vården kan variera från 

distrikt till distrikt. Distriktssköterskorna upplever att kompetensen behöver höjas generellt 

inom den palliativa vården i hemmet. De belyser att mer utbildning och fortbildning av 

personalen behövs. Distriktssköterskorna beskriver att en god palliativ vård i hemmet bygger 

på både kunskap och erfarenhet.  

”Det skulle vara bra med lite mer återkommande utbildningar i palliativ 

vård, precis som man får i HLR och brandutbildning” D4 

 

Kommunikation 
Distriktssköterskorna upplever att kommunikationen är viktig i den palliativa vården i 

hemmet. Det framkommer genom att distriktssköterskorna belyser att en bra kommunikation 

med patient och anhöriga skapar trygghet i hemmet.  

”Kommunikationen är viktig… för att skapa trygghet i hemmet. Både med 

patient och anhöriga” D8 

Många distriktssköterskor upplever att kommunikationen med patienten i hemmen är bra. De 

upplever att patienterna öppnar sig mer när de vårdas hemma och pratar på ett annat sätt 

eftersom de känner sig tryggare i sin hemmiljö. Distriktsköterskorna belyser att 

kommunikationen med anhöriga är viktig. Många anhöriga blir oroliga när patienten blir 
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sämre och det är då viktigt att kommunicera med dem. För att de ska känna sig trygga måste 

samtal ske kring vad som händer och vad som kan göras.  

”Många anhöriga blir väldigt oroliga när patienten blir sämre i hemmet. 

Då är det viktigt att tala om för dem vad som händer och vad vi kan göra 

för dem. Då blir de mer trygga när vi har pratat igenom det” D5 

Distriktssköterskorna belyser vidare att i de familjer där patienten och anhöriga inte har 

accepterat eller förstått att patienten är i ett palliativt skede, där hopp om bot och överlevnad 

fortfarande finns, upplever distriktssköterskorna att kommunikationen kan vara svår. De 

belyser att det kan uppstå svåra diskussioner om varken patienten eller anhöriga vill acceptera 

att det inte finns mer att erbjuda. Distriktssköterskorna belyser dock att de inte drar sig från 

att ha dessa svåra samtal då de upplever att de har tillräckligt med kunskap och erfarenhet 

kring det. De beskriver dock att de kan förstå om andra med mindre erfarenhet kan tycka att 

dessa samtal är jobbiga. Distriktssköterskorna belyser vikten av att vara rak och ärlig mot 

patienten och anhöriga. Det handlar om en balansgång där situationen inte får förskönas 

samtidigt som hoppet inte får släckas. Vidare belyser en del av distriktssköterskorna att 

kommunikationen med patienter och anhöriga kan vara besvärlig när läkarna har svårt att 

bestämma sig för om patienten är i ett palliativt slutskede eller inte. Om läkarna planerar för 

fler behandlingar trots att patienten är i ett slutskede menar distriktssköterskorna att läkarna 

ger patienten och anhöriga falskt hopp med behandlingarna. Distriktssköterskorna upplever 

då att det kan vara svårt att veta hur de ska bemöta patienten och anhöriga.  

 

Några av distriktssköterskorna belyser att de ibland upplever kommunikationssvårigheter när 

de vårdar patienter från andra kulturer. När olika språk talas och tolk måste användas för att 

kunna kommunicera upplever distriktssköterskorna att det inte blir lika bra som om de hade 

kunnat samtala med dem själva. De belyser vikten av att verkligen få fram det de menar. 

”Om det är svårigheter med språket, då får man ju ha någon som tolkar. 

Och det blir ju inte riktigt samma sak. Det gäller ju att man verkligen får 

fram det man menar, på bägge hållen” D10 

Distriktssköterskorna upplever att kommunikation med anhöriga efter dödsfallet är viktigt. 

Distriktssköterskorna har alltid efterlevnadsamtal med anhöriga efter det att patienten har 

avlidit hemma. Då relationen varit nära och kontakten oftast varit långvarig belyser de vikten 
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av att inte glömma bort anhöriga när patienten har gått bort. Distriktssköterskorna upplever 

att anhöriga efteråt är väldigt tacksamma.  

”Efterlevnadsamtal är en viktig del. Man kan inte släppa anhöriga när 

man har varit i en så nära relation, utan tänka på dem i efterhand när 

patienten gått bort…” D2 

 

Huvudansvar för samordning 
Distriktssköterskorna upplever att de har huvudansvaret för samordningen för de patienter 

som vårdas palliativt i hemmen. Det framkommer då distriktssköterkorna uttrycker att de är 

”spindeln i nätet” i den palliativa vården i hemmet.  

”Man kan säga att man är spindeln i nätet när man är sköterska för 

palliativa patienter i hemmen” D10 

Enligt distriktssköterskorna är det ofta mycket runtomkring patienter som vårdas palliativt i 

hemmen. Förutom omvårdnaden, symtomhanteringen och samtalen med patient och 

anhöriga, kan det behövas konsultation med läkare, planeras för hembesök med läkare eller 

ringas samtal angående hjälpmedel eller likande. Distriktssköterskorna upplever att de 

samordnar vården runtomkring dessa patienter. 

Vidare beskriver en del av distriktssköterskorna att det kan vara problematiskt när det är för 

många aktörer inblandade i patienten. Om patienten fortfarande får behandling och har sin 

ansvarige läkare på sjukhuset utöver läkaren på vårdcentralen, måste 

distriktssjuksköterskorna hålla reda på vem som ansvarar för vad. När distriktssköterskorna 

behöver kontakta läkaren på sjukhuset måste de först ringa till en sköterska på mottagningen 

som lämnar meddelande till läkaren, innan de ringer tillbaka. Distriktssköterskorna upplever 

att det blir merarbete för dem. Distriktssköterskorna belyser dessutom att det kan vara svårt 

att få ordinationer som till exempel dropp utsatta i hemmet när någon läkare på sjukhuset 

ordinerat det. Distriktssköterskorna beskriver att det är svårt att få distriktsläkaren att ta beslut 

om att sättas ut något när någon annan läkare har ordinerat från början.   

”Svårast är det när vi har sjukhusdoktorerna som ska hålla kvar dem… 

Alltså det funkar, men det blir liksom ett merarbete” D12 
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Symtomhantering 
Distriktssköterskorna belyser att de måste vara uppmärksamma på olika symtom som 

patienten besväras av. Symtomhanteringen är en stor del i att ge palliativ vård i hemmet och 

distriktssköterskorna upplever att den fungerar bra. Det framkommer då distriktssköterskorna 

belyser att de upplever att symtomhanteringen i hemmen har blivit bättre sen de fick en 

generell delegering på vilka läkemedel de kan ge till patienter med palliativ diagnos. De 

belyser även att det har kommit nya och bättre läkemedel under senare år. 

”Symtomhanteringen i hemmen har bara blivit bättre. Bäst blev det när vi 

fick en generell delegering på vilka preparat vi kan ge palliativa 

patienter” D1 

 

Distriktssköterskorna belyser hur de förut upplevde en utmaning i att inte kunna ge en 

trygghet i symtomhanteringen i hemmen. Det upplevs dock inte längre. Distriktssköterskorna 

beskriver att det oftast görs ett förebyggande hembesök ihop med läkaren när patienten 

kommer hem från sjukhuset, innan patienten får besvär av eventuella symtom. Då sker 

diskussion kring sjukdomen och prognosen så att beredskap för symtomlindring finns och 

kan ges när behovet uppstår, utan att behöva konsultera en läkare. I flera distrikt har 

distriktssköterskorna en generell ordination till patienter med palliativ diagnos, och 

distriktssköterskorna upplever att patienterna ofta klarar sig med de läkemedlen. Det är 

läkemedel för rosslighet, smärta, ångest osv. Distriktssköterskorna upplever därför att 

symtomhanteringen i hemmen fungera bra. I de fall symtomen inte går att lindra helt belyser 

distriktssköterskorna vikten av att stanna hos patienten och anhöriga för att inge ett lugn och 

trygghet samt tala om för dem vad som kan göras.  

”Jag tycker att symtomhanteringen fungerar bra i hemmen. Vi har ju en 

lista just exakt vad man ger mot rosslighet och smärta och ångest och 

sådär, och hur man kombinerar dem. Och oftast klarar de sig med de 

läkemedlen” D4 

En del distriktssköterskor belyser att avstånden ibland kan vara en svårighet när det kommer 

till symtomhanteringen. Väntetiden för patienten kan bli lång innan distriktssköterskan 

kommer och kan ge symtomlindring. Distriktssköterskorna belyser dock att det kan ordnas 

med färdiguppdragna sprutor i hemmen för injektion, som anhöriga eller patienten själv kan 

ge i ett första skede innan distriktssköterskan kommer på plats. 



 

25 
 

”Avstånden till vissa patienter kan ibland vara en svårighet. Just om det 

är någonting, smärtlindring eller så…” D7 

 

Teknisk utveckling 
Distriktssköterskorna upplever att den palliativa vården i hemmet har blivit väldigt teknisk. 

Det framkommer genom att distriktssköterskorna beskriver att det tekniska är på väg att ta 

över i vissa samanhang.  

”Många gånger kan det bli att det tekniska tar över…” D11 

Distriktssköterskorna upplever delade åsikter kring den tekniska utvecklingen. Tekniken 

innebär att distriktssköterskorna behöver hålla sig uppdaterade om exempelvis pumpar och 

dylikt. Går det lång tid mellan gångerna distriktssköterskorna konfronteras med den tekniska 

apparaturen, kan kunskapen kring det tappas. Distriktssköterskorna belyser dock att de håller 

sig uppdaterade och skaffar informationen som behövs. I många fall upplevs tekniken bra och 

behövlig i hemmen. Men ibland upplevs den vara ett orosmoment för patienten och anhöriga. 

Om det är något som inte funkar eller något behöver bytas kan det bli mycket spring i 

hemmen. Distriktssköterskorna upplever att det är ovärdigt för patienten om de kommer flera 

gånger om dagen bara för att tekniken krånglar. Distriktssköterskorna belyser att tekniken är 

på väg att ta över i vissa samanhang då den tar mer tid än själva omvårdnaden av patienten. 

De upplever att tekniken då blir viktigare än det andra omhändertagandet. 

Distriktssköterskorna belyser att tekniken aldrig får bli viktigare än patienten. Att vården har 

blivit mer teknisk i hemmen upplevs således både på gott och ont.   

”Svårigheten med om det är mycket pumpar och grejer är ju att man ska 

springa och byta, och det piper och kanske krånglar. Då kan det bli ett 

orosmoment istället för patienten och anhöriga” D10 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
I kvalitativa studier är det viktigt att bekräfta kvaliteten och tillförlitligheten under hela 

forskningsprocessen. Forskaren kan endast förtjäna läsarens förtroende om studien innehåller 

så mycket information som möjligt om vilka val som gjorts (Polit & Beck, 2012). För att 

kunna bedöma studiens tillförlitlighet och överförbarhet har forskaren försökt att ge en tydlig 
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beskrivning av hela forskningsprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Då bedömningen 

av trovärdigheten till stor del är avgörande av vilken metod som använts har forskaren haft 

som mål att tydligt beskriva och motivera de val som gjorts kring denna (Olsson & Sörensen, 

2007). Forskaren har försökt identifiera svagheter och styrkor med metoden. I resultatet har 

citat använts för att understödja de slutsatser som gjorts, men också för att möjliggöra 

bedömning av rimligheten i gjorda tolkningar.  

 

För att få svar på studiens syfte valdes en kvalitativ metod då det är passande när det 

uppenbara i ett fenomens livsvärld vill undersökas (Polit & Beck, 2012). Semi-strukturerade 

intervjuer användes som datainsamlingsmetod då intervju anses vara den bästa metoden att 

använda för att förstå fenomen, genom att deltagarna erbjuds att med egna ord berätta om 

sina upplevelser (ibid). Kvalitativ forskning har för avsikt att förstå och framhäva djupet av 

människors upplevelser, vilket bekräftar valet av metod till denna studie. Enligt Polit och 

Beck (2012) är syftet med forskning att svara på forskningsfrågan genom att tillämpa den 

metod som ger bäst förutsättningar för ett trovärdigt resultat. Forskningsfrågan hade inte 

kunnat besvaras med en kvantitativ metod då kvantitativ metod söker svar på syftet genom 

statistiska förklaringar (ibid).  

 

Ett strategiskt urval valdes till studien för att deltagarna skulle representera det som ville 

studeras (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var distriktssköterskor med 

specialistsjuksköterskeutbildning, som arbetat i hemsjukvården i minst två år och med 

erfarenhet av palliativ vård. Inklusionskriterierna valdes för att öka möjligheten att deltagarna 

upplevt det som ville studeras och gav urvalet gemensamma nämnare som möjliggjorde att 

kunna svara på studiens syfte (Holloway & Wheeler, 2009). Urvalet valdes för att bäst gynna 

studiens syfte och för att ge pålitlighet för resultatet (Polit & Beck, 2012). Tolv 

distriktssköterskor som uppfyllde studiens kriterier deltog i studien då det ansågs vara ett 

rimligt antal för att uppnå syftet och få tillfredsställande djup och variation i data inom 

tidsramen för studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är rekommendationen för antalet 

deltagare i intervjustudier mellan tio och femton. Polit och Beck (2012) menar att antalet 

deltagare bör baseras på mängden information och graden av datamättnad som erhålls, då 

kvalitén i den erhållna informationen är avgörande snarare än antalet deltagare. När de tolv 

intervjuerna var genomförda upplevdes en teoretisk mättnad, då liknande erfarenheter till slut 

framkom (Gillham, 2008). Liknande information framkom i de tolv intervjuerna vilket 

stärker resultatets trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Enligt Gillham (2008) ges i 
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intervjustudier förklaringar till det som undersöks. Ju fler deltagare som intervjuas desto mer 

stöd eller utvidgning ges åt förklaringarna (ibid). Ett större antal deltagare hade kanske 

kunnat förändra resultatet något (Polit & Beck, 2012). 

 

För att rekrytera deltagare till studien användes verksamhets- och områdeschefer som 

”dörröppnare” eftersom de besatt kunskap om vilka distriktssköterskor som uppfyllde 

studiens kriterier (Holloway & Wheeler, 2009; Polit & Beck, 2012). Det kan ha påverkat 

urvalet genom att cheferna kan ha tillfrågat personer som de själva ansåg passade bäst till 

studien (Holloway & Wheeler, 2009). Holloway och Wheeler (2009) menar även att 

deltagarnas frivillighet till att delta i studien kan påverkas när de tillfrågas av chefer. 

Eftersom alla deltagare i denna studie tillfrågades av sina chefer kan det ha inneburit att 

någon tackade ja till deltagande trots bristande intresse. För att säkerställa frivilligheten 

påpekades dock inför varje intervju att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas utan förklaring till varför.  

 

Av de distriktssköterskor som deltog i intervjuerna var merparten över femtio år. De hade 

jobbat med hemsjukvård i genomsnitt 21 år vilket innebar att deltagarna hade många år inom 

yrket. Två tredjedelar av distriktssköterskorna hade dessutom utbildning i palliativ vård. Att 

distriktssköterskorna hade både utbildning och lång erfarenhet inom yrket kan ha påverkat 

resultatet, eftersom de besatt särskild kunskap på grund av det. Av de tolv distriktssköterskor 

som intervjuades var tre män och nio kvinnor. Denna könsfördelning kan också ha påverkat 

resultat. Dock representerar detta verkligheten som den ser ut, en överrepresentation av 

kvinnor inom hälso- och sjukvården. Deltagarna i studien rekryterades från två kommuner i 

södra Sverige, där organisationen ganska nyligen genomgått en stor förändring då de övergått 

från landstingsregi till kommunal regi. Alla distriktssköterskorna som deltog i studien 

arbetade förvisso i olika distrikt i kommunerna, men tillhörde samma organisation. Det kan 

ha påverkat resultatet eftersom den geografiska spridningen inte blev så stor och lokal kultur 

kan ha representerats. Socialstyrelsen (2006) menar att den palliativa hemsjukvården i 

Sverige är geografiskt ojämn. En större geografisk spridning hade kunnat påverka resultatet 

annorlunda.  

 

Under intervjuerna använde forskaren en frågeguide med öppna frågor. För att undvika att 

låta sig styras av frågeguiden uppmuntrade forskaren deltagarna att prata fritt om ämnena på 

listan och berätta med egna ord om deras upplevelser. Inledningsfrågan bjöd i många fall in 
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till ett berättande där de följdande frågorna inföll naturligt, vilket Kvale och Brinkmann 

(2009) anser kan vara en styrka i studien. Mycket av upplevelserna, särskilt de positiva, 

framkom redan under inledningsfrågan (Bilaga 3). Metoden innebar att alla deltagare inte 

alltid fick samma följdfråga, då de kunde variera något beroende på vad de pratade om. Det 

ansågs dock inte vara någon nackdel då Hsieh och Shannon (2005) menar att det är en fördel 

att utgå med frågor utifrån deltagarnas kommentarer för vidareutveckling av svaren, snarare 

än att utgå från förutbestämda frågor. Holloway och Wheeler (2009) menar dessutom att när 

öppna frågor ställs under intervjuer bjuder det in till ett fritt berättande, och fördjupande och 

utvecklande följdfrågor kan då ställas naturligt. Forskaren var lyhörd under intervjuerna och 

lyssnade noga på deltagarnas berättelser för att kunna ställa relevanta följdfrågor (Polit & 

Beck, 2012). Kvale och Brinkmann (2009) menar att lyssnandet är viktigt för att behärska 

frågetekniken och det kan vara en konst att avgöra när deltagarnas svar ska följas upp eller 

avbrytas. Forskaren undvek att avbryta deltagarna i sina berättelser, för att de inte skulle 

tappa tråden i berättelsen.  Istället antecknades stödord för att kunna gå tillbaka senare och be 

deltagarna om fördjupning. Tekniken försäkrade att intervjuaren erhöll den information som 

efterfrågades, samtidigt som deltagarna gavs frihet att svara med sina egna ord och ge så 

mycket detaljer eller förklaringar de ville (Polit & Beck, 2012).  

 

Eftersom forskaren själv inte hade någon erfarenhet av att ha arbetat som distriktssköterska 

med att ge palliativ vård i hemmet kunde denne vara öppen och naiv i intervjuerna. Då det 

anses av stor vikt att forskaren under intervjuer inte bör leda deltagarna eller delge dem 

personliga åsikter, hade forskaren hela tiden i åtanke att försöka förhålla sig neutral, både i 

uttryck och kroppsspråk, och anpassa sig till situationen. Detta för att intervjun inte skulle 

förlora sin trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Intervjuaren gav dock bekräftelseljud som 

”mmm” för bekräftelse, eftersom det är viktigt för förtroendet från deltagarna (ibid). Trots en 

strävan om att inte ställa ledande frågor så upplevde forskaren ibland att det var svårt att 

undvika. Ledande frågor kan vid enstaka tillfällen ha ställts på grund av bristande 

intervjuteknik då forskaren var ovan i sin roll som intervjuare. Det kan i så fall ses som en 

svaghet i studien (Kvale & Brinkman, 2010). Det kan ha lett till att deltagaren har kommit in 

på vissa områden som framkom i och med att frågan ställdes. Dock har deltagarna belyst 

liknande delar vilket tyder på att resultatet inte påverkats avsevärt.  

 

Enligt Polit & Beck (2012) är svårigheten med intervju att kvalitén på intervjun delvis beror 

på intervjuarens kunskaper och förhållningssätt. Att forskaren var ovan i sin roll som 



 

29 
 

intervjuare kan ha påverkat forskarens intervju teknik, och därmed även förmågan att skapa 

ett förtroende för deltagarna. Det kan i så fall ha påverkat öppenheten och djupet i 

intervjuerna och kan ses som en begränsning i metoden. Forskaren upplevde dock att 

upplägget med följdfrågorna gjorde att forskaren kunde få ut mer detaljerad information ur 

intervjuerna om svaren på de öppna frågorna blev kortfattade. Enligt Price (2002) är 

intervjutekniken svår att använda eftersom det kräver ett öppet klimat mellan forskaren och 

deltagaren och det kräver att relevanta frågor ställs som hjälper deltagaren att utveckla goda 

förklaringar.  

 

Holloway och Wheeler (2009) belyser att under intervjuer framkommer det som deltagarna 

delar med sig av. Deltagarna kanske säger en sak under intervjuerna, men gör en annan i 

praktiken. En observation av distriktssköterskornas arbete i praktiken hade därför kunnat 

stärka denna studies resultat ytterligare. Det fanns dock inte tillräckligt med tid för 

observation inom tidsramen för denna studie.   

 

Transkribering av materialet gjordes av samma person som utförde intervjun. Det innebär att 

risken för feltolkning av materialet minskade, vilket kan stärka studiens trovärdighet (Polit & 

Beck, 2012). Vid transkriberingen av materialet skrevs även icke verbal kommunikation ner. 

Det var dock inget som forskaren sedan fick användning för. Det transkriberade materialet 

analyserades enligt den kvalitativa innehållsanalys som Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver. Enligt Elo och Kyngäe (2008) anses innehållsanalys ha en vedertagen position i 

omvårdnadsforskning, och innehållsanalys anses vara lämpligt att använda vid stora 

textmassor, vilket forskaren hade. Enligt Graneheim och Lundman (2004) understryker en 

kvalitativ innehållsanalys likheter och skillnader i en text och analysmetoden håller sig 

textnära. Innehållsanalysen var avsedd att göras med låg grad av tolkning eftersom manifest 

innehållsanalys med latenta inslag valdes att användas. Bedömningen görs att detta är gjort 

eftersom forskaren försökt att endast beskriva textmaterialets synliga komponenter och 

använt begrepp som deltagarna själva har använt. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

det alltid finns en viss grad av tolkning när kvalitativ innehållsanalys av en text sker, och 

tolkning förekommer alltid eftersom viss förförståelse av ämnet föreligger. Gadamer (1989) 

menar att förförståelse är grunden för all förståelse, och förförståelse innehas av alla i olika 

grad. Polit och Beck (2012) menar vidare att det i kvalitativ forskning, med intervju som 

metod, krävs förkunskap om det som ska studeras.  Att forskaren besatt en viss förkunskap 

inom ämnet ansåg därför inte vara en nackdel. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa distriktssköterkors upplevelser av att ge palliativ vård i 

hemmet. Analysen av texterna resulterade i att distriktssköterskornas upplevelser kunde 

förstås utifrån tre huvudkategorier, med tillhörande underkategorier. De delar av resultatet 

som ansågs mest intressant att diskutera är samarbetet med patient och anhöriga, 

symtomhanteringen, den känslomässiga påverkan och det tidskrävande arbetet.  

 

Övergripande visar studiens resultat på att samarbete med patient och anhöriga krävs för att 

en god palliativ vård i hemmet ska kunna bedrivas. Resultatet visar att distriktssköterskorna 

upplever att det i hemmen handlar mycket om familjen. Om den palliativa vården i hemmet 

ska fungera, krävs att både patienten och anhöriga vill att patienten ska vara hemma. 

Anhöriga har en viktig roll då de ofta sköter patienten. I resultatet belyses därför vikten av att 

ha ett bra samarbete, med en fungerande kommunikation, både med patienten och anhöriga.  

Distriktssköterskorna belyser att både patientens och anhörigas önskemål måste tillgodoses 

för att kunna skapa trygghet i hemmet för bägge parter. Tidigare studier bekräftar betydelsen 

av att stödja både patienten och anhöriga som vårdar patienten (Pusa et al., 2014; Jack et al., 

2012; Kennedy, 2005; Wright, 2002). Dunnes et al. (2005) och Pusas et al. (2014) studier 

visar att allvarlig sjukdom påverkar hela familjen. Palliativ vård i hemmen anses därför vara 

mest effektiv när den är familjecentrerad. Det innebär att vården måste anpassas efter varje 

person och familj. Samtidigt som anhöriga vårdar patienten är de själva i behov av ”vård” 

(ibid). Dunnes et al. (2005) belyser vikten av att tillgodose familjemedlemmarnas behov av 

stöd samt information om händelseutvecklingen. Wright (2002) belyser att relationen mellan 

distriktssköterskan, patienten och anhöriga är grunden till en god palliativ vård. Relationen 

hjälper distriktssköterskan att identifiera och möta familjens behov (ibid). Dunne et al. (2005) 

menar att kommunikationen mellan parterna bör vara öppen och ärlig, och enligt Graham, 

Robson och Withford (2005) är det i kommunikationen dessutom viktigt att 

distriktssköterskan använder ett språk som familjen förstår. Strandberg, Ovhed, Borgqvist 

och Wilhelmsson (2007) menar att kommunikation mellan distriktssköterskan och patienten 

krävs för att uppnå en holistisk syn på människan. Genom samtalet ses personen bakom den 

sjuka patienten, vilket leder till en god vård. Detta bekräftas i modellen för personcentrerad 

palliativ vård, de 6 s:n, som belyser att patientens beskrivning av sin egen situation och vad 

som är viktigt är den givna utgångspunkten för palliativ vård. I denna modell belyses vikten 

av att se patienten som en person och att främja patientens möjlighet till delaktighet i sin vård 

och till ett så bra liv som möjligt vid livets slut (Ternestedt et al., 2012). Om ett bra samarbete 
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med en bra kommunikation råder, kan patienten oftast vara kvar i hemmet och få den 

palliativa vården där, vilket upplevs ha positiv effekt både på patienten och anhöriga (Jack et 

al., 2012). Enligt Munck et al. (2011) bör palliativ vård inriktas på att uppnå och behålla 

optimal livskvalitet för både patienten och anhöriga. Enligt WHO:s (2002) definition av 

palliativ vård förutsätts att vården inriktas på både patientens och de närståendes behov, och 

kommunikation, relation och stöd till närstående utgör två av de fyra hörnstenarna som en 

god palliativ vård i livets slutskede utgår ifrån (Socialstyrelsen, 2013; Regeringskansliet, 

2001).  

 

Ett intressant fynd som framkommer i resultatet är att distriktssköterskorna inte upplever 

svårigheter kring symtomhanteringen i hemmen. Detta motsäger något vad tidigare studier 

kommit fram till. I Dunnes et al. (2005) studie visar resultatet på att distriktssköterskor 

upplever svårigheter med att hantera patienters symtom i hemmen. Det framkommer även i 

Shipman, Burt, Ream, Beynon, Richardson och Addington-Hall (2008) och Marchessault, 

Legault och Martinez (2012) studier. Dunne et al. (2005) belyser att distriktssköterskors 

förmåga att hantera symtom i hemmen dels beror på deras egna kunskaper, men påverkas 

även av till exempel läkarsamarbete och tillgång till speciella palliativa team. 

Distriktssköterskorna som deltog i denna studie hade överlag lång erfarenhet av, och goda 

kunskaper om, att ge palliativ vård i hemmet. De hade dessutom generella ordinationer på 

läkemedel att ge till dessa patienter och belyste att nya och bättre läkemedel kommit under 

senare år. De hade också tillgång till ett palliativt team. Dessa faktorer kan vara en möjlig 

förklaring till deras positiva upplevelse kring symtomhanteringen i hemmen. Hade 

distriktssköterskor med kortare arbetslivserfarenhet intervjuats hade kanske andra upplevelser 

kring symtomhanteringen framkommit. Symtomhantering är en viktig del i den palliativa 

vården och enligt Socialstyrelsen (2013) och Regeringskansliet (2001) är det en av 

hörnstenarna som en god palliativ vård i livets slutskede utgår ifrån. Det är även ett av s:n i 

modellen för personcentrerad palliativ vård, de 6 s:n (Ternestedt et al., 2012).  

 

Studien visar att distriktssköterskorna påverkas känslomässigt av att ge palliativ vård i 

hemmet. Distriktssköterskorna beskriver hur deras arbete är förenat med både givande och 

påfrestande känslor. Dessa två aspekter, att arbetet är både känslomässigt givande och 

krävande, bekräftas i tidigare studier (Walshe & Luker, 2010; Burt et al., 2008; Dunne et al., 

2005). Resultatet i denna studie visar att när distriktssköterskorna upplever att arbetet med att 

ge palliativ vård i hemmet är känslomässigt krävande önskas känslomässigt stöd i form av 
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formell handledning eller debriefing med kollegorna. De belyser dock att möjlighet till det 

inte alltid finns. I tidigare studier bekräftas att många distriktssköterskor upplever att det 

känslomässiga engagemanget ibland är svårt att hantera (Dunne et al., 2005; Burt et al., 2008; 

Berterö, 2002). Den känslomässiga påverkan på distriktssköterskor som arbetar med att ge 

palliativ vård i hemmet kan därför inte ignoreras då många upplever en känsloladdad 

karaktär. Större hänsyn måste tas till att utveckla formella kanaler för support till 

distriktssköterskorna som arbetar med palliativ vård i hemmet om de ska orka fortsätta 

bedriva det arbete som det gör (Burt et al., 2008).  

 

Studien visar att distriktssköterskorna upplever att det är tidskrävande att ge palliativ vård i 

hemmet. De upplever frustration och stress när tiden inte räcker till. Resultatet visar att 

många av distriktssköterskorna upplever att de inte har den tiden de önskar för de patienter 

som vårdas palliativ i hemmen. Tiden upplevs vara en utmaning eftersom andra 

arbetsuppgifter också ska hinnas med. Redan i Austin, Luker, Caress och Halletts (2000) 

studie bekräftas att distriktssköterskor upplever att det är tidskrävande att ge palliativ vård i 

hemmet. Distriktssköterskorna i den studien belyser även vikten av att ge dessa patienter tid. 

Vidare belyser Austin et al. (2000) att distriktssköterskor upplever att det är de emotionella 

behoven som inte tillgodoses när tidsbrist föreligger. Fokus hamnar i första hand på att 

tillgodose de fysiska behoven (ibid). I modellen för personcentrerad palliativ vård, de 6 s:n, 

belyses vikten av att tillgodose både de fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella 

behoven utifrån en helhetssyn på människan för att en god palliativ vård ska kunna ges 

(Ternestedt et al., 2012). Även Socialstyrelsen (2013) menar att en god palliativ vård innebär 

ett beaktande av både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Den palliativa vården 

ska kännetecknas av en helhetssyn kring individen så denne kan leva med värdighet och med 

största möjliga välbefinnande i livets slut. Det innebär att om inte alla behov tillgodoses, 

brister kvaliteten på den palliativa vården. I Haycocks et al. (2008) studie upplever 

distriktssköterskorna att bristen på tid kan påverka vårdkvaliteten. I Burts et al. (2008) studie 

ifrågasätts kvaliteten på vården som erbjuds alla patienter i hemsjukvården, både de patienter 

som vårdas palliativt och de icke-palliativa patienterna. Detta eftersom den palliativa vården 

kan vara både oförutsägbar och tidskrävande. Burt et al. (2008) belyser att 

distriktssköterskorna i deras studie ibland upplever att de tillbringar mindre tid med, och 

stressar hos, de icke-palliativa patienterna eftersom patienterna som vårdas palliativt kräver 

så mycket tid. Det innebär att ett ifrågasättande av om de icke-palliativa patienternas vård blir 

sämre på bekostnad av den palliativa vården kan ske? Distriktssköterskorna i denna studie 
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föreslår organisationsförändringar för tillhandahållandet av palliativ vård i hemmet. Som 

förslag framkommer att ett palliativt hemsjukvårdsteam, som bara arbetar med patienter som 

vårdas palliativt, vore önskvärt. Liknande fynd framkommer i Burts et al. (2008) studie då 

även de distriktssköterskorna upplever ett stressigt arbetsschema med begränsade resurser när 

palliativ vård integreras med annat arbete i hemsjukvården. I Rose and glass (2006) studie 

hävdas att andra organisationsmodeller, som till exempel ett palliativt hemsjukvårdsteam, kan 

stödja distriktssköterskorna som arbetar med palliativ vård i hemmet. Dock belyser de 

utmaningarna med en sådan organisatorisk förändring då många distriktssköterskor faktiskt 

påpekar att de värdesätter variationen i arbetet, vilket även är fallet i denna studie.  

 

Slutsats  
I studien framkommer att arbetet med att ge palliativ vård i hemmet upplevs vara både 

känslomässigt givande och krävande. Arbetet upplevs dessutom både tids- och 

kunskapskrävande. Då arbetet är varierat och innefattar både omvårdnad, symtomhantering, 

teknisk utrustning, samtal och känslomässigt stöd till patient och anhöriga, ställs krav på 

distriktssköterskornas personliga kunskaper. I studien framkommer att distriktssköterskor 

önskar mer resurser och organisationsförändringar i praktiken, då det skulle vara en fördel för 

dem själva men framförallt för patienterna. Tillgång till en läkare i den palliativa 

hemsjukvården efterlyses samt även kontinuerlig utbildning i palliativ vård. En önskan om 

möjlighet till formell handledning och att få tid avsatt för debriefing med kollegorna 

framkommer också. Förslag om ett palliativt hemsjukvårdsteam som bara arbetar med 

patienter som vårdas palliativt framkommer då det skulle generera i mer tid för patienterna. 

Detta trots att distriktssköterskorna värdesätter variationen i arbetet med att ha både patienter 

som vårdas palliativt och icke-palliativa patienter. Dessa fynd anses vara av vikt för 

organisationen distriktssköterskorna arbetar i att ta till sig av, då de kan vara avgörande för att 

distriktssköterskorna ska orka fortsätta bedriva det viktiga arbete som de gör.  

 

Förslag på forskning 
Förslag på vidare forskning inom ämnet är att genomföra en observationsstudie av 

distriktssköterskor som ger palliativ vård i hemmet, för att komplettera den kunskap som 

finns genom intervjuer med vad som görs i praktiken. Det skulle även vara intressant att veta 

vilken betydelse kompletterande utbildning i palliativ vård har för kvaliteten på den vård som 

ges av distriktssköterskor i praktiken.  
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Bilaga 1. Informationsbrev samt förfrågan om godkännande av studien till 

verksamhetscheferna 

Till ansvarig chef i hemsjukvården 

Mitt namn är Elina och jag studerar till distriktssköterska vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Jag ska nu påbörja mitt magisterarbete och genomföra en intervjustudie, vars syfte är att 
belysa distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet. Palliativ vård av 
personer i hemmet ökar, och eftersom distriktssköterskor har en central roll i denna vård 
kommer deras arbete att påverkas. Forskning visar att det finns för lite kunskap om 
distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet, och det finns därför inte 
mycket forskning som kan vägleda förbättringar i distriktssköterskans arbete med den 
palliativa vården i hemmet i praktiken. Förhoppningen med min studie är att resultatet kan 
bidra med kunskap som kan vägleda till ett bättre omhändertagande av palliativa patienter i 
hemmet framöver. 

Jag önskar intervjua ca 8 -10 distriktssköterskor som har jobbat minst två år inom 
hemsjukvården och som har erfarenhet av att ge palliativ vård i hemmet. Intervjuerna 
beräknas ta ca 30 minuter och kommer utföras på distriktssköterskornas arbetsplats, eller 
annan lämplig plats om så önskas. Intervjuerna kommer att bandas och varje intervju kommer 
att kodas för att avidentifiera deltagaren. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 
avbrytas. Allt material hanteras konfidentiellt. En etisk ansökan hos Etikkommittén Sydost 
kommer att göras för rådgivning kring studien. 

Jag vill med detta mail fråga Dig om samtycke till att studien genomförs i din verksamhet, 
samt om Du kan förmedla min förfrågan till distriktssköterskor i din verksamhet som 
uppfyller kriterierna? Intervjuerna planeras att genomföras i början av september under 
veckorna 37-38. Tacksam för snabbt svar. 

Med vänlig hälsning 
 
Student    Handledare 
Elina Mikaelsson Midlöv   Göran Holst 
Telefon:          Universitetslektor 
Mail:          
 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Informationsbrev till deltagarna 

Förfrågan om deltagande i studie 

Informationsbrev till deltagare. 

Förfrågan om deltagande i intervju om palliativ vård i hemmet. 

Mitt namn är Elina och jag studerar till distriktssköterska vid Blekinge Tekniska Högskola.  
Jag ska nu påbörja mitt magisterarbete och genomföra en intervjustudie, vars syfte är att 
belysa distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet. Palliativ vård av 
personer i hemmet ökar, och eftersom distriktssköterskor har en central roll i denna vård 
kommer deras arbete att påverkas. Forskning visar att det finns för lite kunskap om 
distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet, och det finns därför inte 
mycket forskning som kan vägleda förbättringar i distriktssköterskans arbete med den 
palliativa vården i hemmet i praktiken. Förhoppningen med min studie är att resultatet kan 
bidra med kunskap som kan vägleda till ett bättre omhändertagande av palliativa patienter i 
hemmet framöver. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie. 

Jag önskar intervjua ca 8 -10 distriktssköterskor som har jobbat minst två år inom 
hemsjukvården och som har erfarenhet av att ge palliativ vård i hemmet. Intervjuerna 
beräknas ta ca 30 minuter och kommer utföras på din arbetsplats, eller annan lämplig plats 
om så önskas. Med din tillåtelse vill jag gärna spela in intervjuerna. Intervjun kommer sedan 
att kodas för att avidentifiera dig som deltagare. Allt material hanteras konfidentiellt. 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Orsaken till eventuellt avhopp 
behöver inte anges om Du inte själv önskar att göra det. Intervjuerna planeras att genomföras 
i början av september under veckorna 37-38. 

Om Du vill delta i studien, vilket jag såklart hoppas på, ber jag dig anmäla ditt intresse till din 
verksamhetschef. Jag kommer sedan att kontakta dig för att bestämma tid och plats för 
genomförande av intervjun. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig.  

 

Med vänlig hälsning  
 
Student    Handledare 
Elina Mikaelsson Midlöv   Göran Holst 
Telefon:    Universitetslektor 
Mail: 
 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Frågeguide till intervjuerna 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du jobbat som distriktssköterska? 

 Hur länge har du jobbat med hemsjukvård? 

 Vad har du för utbildning i palliativ vård? 

Frågor till studien 

 Berätta om din upplevelse av att ge palliativ vård i hemmet? 

(kan du vidareutveckla det, ge exempel?) 

 Berätta om vad du tycker är positivt med att ge palliativ vård i hemmet? 

(kan du vidareutveckla det, ge exempel?) 

 Berätta om du tycker att det finns några svårigheter/hinder med att ge palliativ vård i 

hemmet? (kan du vidareutveckla det, ge exempel?) 

 Finns det något som kan/behöver förbättras inom den palliativa hemsjukvården? 

(kan du ge förslag på hur?) 

 Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4. Analystabell 

Meningsenhet  Kond. meningsenhet  Kod  Underkategori  Kategori 

Man vill ju ha det bra för 
alla. Det är ju jätte viktigt, 
inte bara för patienten 
utan även för de anhöriga 
i hemmet. Hemma är det 
ju så väldigt mycket 
familjen, och jag vill 
liksom, jag ser liksom att 
man vill få med alla. 

I hemmet måste det 
bli bra för alla, både 
patient och anhöriga. 
Man vill få med alla, 
eftersom det i 
hemmen handlar 
väldigt mycket om 
familjen. 

Att ta 
hänsyn till 
både 
patient och 
anhöriga. 

Patient‐ och 
anhörig‐ 
samarbete 

Samarbete 
för väl 
fungerande 
palliativ vård 

Sen är det ju 
läkarmedverkan som är 
ett problem många 
gånger. Både när det 
gäller tillgängligheten och 
intresset. Kunskapen 
framförallt bland våra 
distriktläkare varierar 
väldigt mycket. En del är 
jätte duktiga, men en del 
är bedrövliga helt enkelt. 
När det är läkarbrist, och 
det är mycket hyrläkare 
inne, då är det inte bra. 

Läkarmedverkan är ett 
problem, både när det 
gäller tillgängligheten 
och intresset. 
Kunskapen bland 
distriktläkarna varierar 
mycket. En del är jätte 
duktiga, men en del är 
bedrövliga. När det är 
hyrläkare, då är det 
inte bra. 

Läkar‐ 
medverkan 
kan vara ett 
problem. 

Team‐ 
samarbete 

Samarbete 
för väl 
fungerande 
palliativ vård 

Det är ändå givande på 
något vis tycker jag. Jag 
gillar ju palliativ vård, jag 
tycker det är givande. 
Samtidigt som jag tycker 
det är jobbigt ibland. 

Det är givande att 
jobba med palliativ 
vård, samtidigt som 
det är jobbigt ibland. 

Givande 
och jobbigt 

  Känslomässigt

Man måste ju kunna 
väldigt mycket olika saker 
om man ska känna sig 
trygg med att ge palliativ 
vård hemma. Man har ju 
ingen doktor som står 
bakom sig. Det har man 
ju till viss del, men inte 
dagligen. Och vi håller ju, 
det är ju mycket med 
smärtpumpar och mycket 
med morfin och mycket 
samtal, det är samtal 
både med patienten och 
med anhöriga. 

För att känna sig trygg 
med att ge palliativ 
vård hemma krävs 
kunskap om olika 
saker. Det är mycket 
med smärtpumpar, 
mediciner, och det är 
mycket samtal med 
både patient och 
anhöriga. Det är inte 
alltid man har någon 
doktor som står 
bakom en. 

Krävs 
kunskap att 
ge palliativ 
vård i 
hemmet 

  Kunskaps‐ 
krävande 

Man lär ju känna 
patienten under en 
ganska lång tid om man 
har en palliativ patient 
hemma. Både familjen 

Man lär känna både 
patienten och 
anhöriga under en 
lång tid när palliativa 
patienter vårdas 

Lär känna 
patient och 
anhöriga 

Nära relation  Känslomässigt



 

 
 

och patienten.  hemma. 

Svårigheterna är ju då om 
det blir väldigt mycket 
pumpar och grejer, som 
man ska springa och byta 
och det piper och grejar, 
då kan det bli ett 
orosmoment istället för 
patienten och anhöriga. 

Om det är mycket 
pumpar och grejer, 
och man får springa 
och byta och det piper 
osv, då kan det bli ett 
orosmoment för 
patient och anhöriga. 

Medicin‐ 
tekniken 
kan bli ett 
oros‐ 
moment 

Teknisk 
utveckling 

Kunskaps‐ 
krävande 

Det får ju liksom inte bli 
att apparaten är viktigare 
än patienten. Många 
gånger kan det bli att det 
tar över.  

Många gånger kan 
apparaturen ta över, 
men det får inte bli 
viktigare än patienten. 

Medicin‐ 
tekniken tar 
över 

Teknisk 
utveckling 

Kunskaps‐ 
krävande 

Jag upplever oftast att 
det blir en väldigt god 
och fin kontakt alltså. 
Ibland känner man 
nästan som att man blir 
en familjemedlem. 

Det blir oftast en 
väldigt fin och god 
kontakt. Man blir 
nästan som en 
familjemedlem. 

Familje‐ 
medlem 

Nära relation  Känslomässigt

Det är jobbigt med, vi har 
ju dem som står mitt i 
livet. Det gör väldigt ont. 
Där är man ju själv på 
något sätt många gånger. 
Man identifierar sig, man 
sätter sig själv in lite i den 
där situationen. Skulle 
det hända mig hur skulle 
jag… 

Det är jobbigt att 
vårda människor som 
står mitt i livet. Det 
gör väldigt ont. Man 
kan identifiera sig själv 
och sätta sig själv in i 
situationen. Hur skulle 
det vara om det hände 
mig. 

Identifiera 
sig själv när 
vårdar 
människor 
mitt i livet. 

Unga patienter  Känslomässigt

Symtomlindringen i 
hemmen har bara blivit 
bättre. Bäst blev det väl 
egentligen när vi fick en 
generell delegering på 
att, patienter med 
palliativ diagnos kan vi ge 
dem och dem 
preparaten. 

Symtomlindringen i 
hemmen har blivit 
bättre sen vi fick en 
generell delegering på 
vad vi kan ge för 
läkemedel till 
patienter med palliativ 
diagnos. 

Bättre 
symtom‐ 
lindring 

Symtom‐ 
hantering 

Kunskaps‐ 
krävande 

Om det är svårt med 
språket så är det ju 
svårigheter. Då får man 
ju ha någon som tolkar. 
Och det blir ju inte riktigt 
samma sak. 

Om de talar ett annat 
språk och man måste 
ha tolk kan det vara 
svårigheter eftersom 
det inte blir samma 
sak när någon tolkar. 

Tolk vid 
språk‐ 
svårigheter 

Kommunikation  Kunskaps‐ 
krävande 

 


