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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det antal patienter som vill vårdas i hemmet vid livets slut ökar hela tiden. Det 
ställs höga krav på den grundutbildade sjuksköterskan vid denna typ av vård. Svåra 
situationer kan uppkomma i patientens hem där hon ofta är ensam och får fatta egna beslut. 
Vård i patientens hem skapar höga förväntningar på sjuksköterskan, både från henne själv, 
från patienten och patientens anhöriga. 
Syfte: Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda en 
patient i hemmet vid livets slutskede.   
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ metod genomfördes. Sju artiklar 
kvalitetsgranskades och samtliga sju artiklar fick hög kvalitet. De sju artiklarna analyserades 
med en manifest innehållsanalys.   
Resultat: De sex kategorier som framkom var: Upplevelser av stress, upplevelser av 
isolering och frustration, upplevelser av maktlöshet, upplevelser av brist på medicinsk 
expertis i hemmet, upplevelsen av ett stimulerande och självständigt arbete och upplevelsen 
av anhörigas närvaro.  
Slutsats: Upplevelser av stress var ett vanligt förekommande fenomen hos sjuksköterskorna. 
Brist på tid och frustrationen som uppkom av att prioritera mellan patienterna upplevdes som 
stress. Vid vård i livets slut i hemmet är god omvårdnad den viktigaste faktorn. Resultatet i 
denna studie kan vara ett bevis på att mer resurser behövs till sjukvården för att dessa 
upplevelser hos sjuksköterskan ska minska och för att säkerställa god vård i livets slut i 
hemmet. 
 
Nyckelord: Hemsjukvård, patient, sjuksköterska, upplevelser, vård vid livets slut.  
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Inledning 
Öresland, Määttä, Norberg och Lützén (2011) menar att när sjuksköterskan vårdar en patient i 

hans/hennes hem är det en utmanande miljö för sjuksköterskan som kan innebära svåra 

situationer. Arbetet med patienter som befinner sig i livets slutskede ställer höga krav på 

sjuksköterskan eftersom det uppstår komplexa situationer (Bergdahl, Benzein, Ternestedt och 

Andershed, 2011). Wessel och Rutledge (2005) menar att sjuksköterskor anser att vård av en 

patient i livets slutskede är en viktig uppgift i deras arbete, men kan upplevas som 

stressmoment. Vidare menar A Sullivan, Mclaughlin och Hasson (2005) att lite är känt om 

sjuksköterskans upplevelser och förväntningar av att vårda en patient i livets slutskede. Flera 

studier har gjorts om sjuksköterskors upplevelser som arbetar på vårdavdelning med patienter 

som befinner sig i livets slut. Dock har få studier gjorts specifikt på sjuksköterskors 

upplevelser som arbetar i hemmet med patienter som befinner sig i livets slutskede (Tunnah, 

Jones & Johnstone, 2012). Lite är känt om sjuksköterskans upplevelser kring svåra, komplexa 

situationer de kan möta i någons hem samt de stressmoment sjuksköterskan kan uppleva när 

hon vårdar en patient i livets slutskede. Därför är det av betydelse att belysa dessa upplevelser 

hos sjuksköterskan. 

Bakgrund 

Sjuksköterskans omvårdnad 
Karlsson och Sandén (2007) menar att sjuksköterskans huvuduppgift är att bidra till att 

patienten får en bra livskvalitet. Sahlqvist och Wiberg (2008) menar att när 

omvårdnadshandlingar utförs krävs det att kunna se andras behov, sjuksköterskan måste 

släppa fokus från sig själv och försöka förstå hur en annan människa har det samt hur hon/han 

känner sig. Enligt Karlsson och Sandén (2007) står omvårdanden i centrum när 

sjuksköterskan vårdar en svårt sjuk människa och sjuksköterskans kunskaper är viktiga för att 

det ska bli en god omvårdnadssituation. Enligt Nightingale (1969) innebär god omvårdnad att 

säkerställa att patientens behov alltid tillgodoses och det är sjuksköterskans plikt att etablera 

arbetsrutiner som säkerställer en kontinuerlig god omvårdnad. Lindencrona (2002) menar att 

omvårdnad innebär att bevara och stärka hälsan, förebygga att sjukdom och ohälsa uppstår, 
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återställa hälsa utifrån de individuella behov och möjligheter som finns samt minska lidande 

och ge möjligheter till värdig död.  

Upplevelser 
Enligt Eriksson (1991) utgör en upplevelse grunden för människans självmedvetenhet och 

medvetenhet. Människans upplevelser kan inte förstås eller tolkas av någon annan och 

upplevelserna är hennes egna. Det ska finnas utrymme för upplevelser hos människan. 

Människan förväntar sig att hennes medmänniskor ska svara på hennes begär och 

upplevelser. När människan upplever att hon får bekräftelser på sina upplevelser förmår hon 

att växa och möta nya utmaningar (ibid.). 

Patient 
Eriksson (1994) menar att längre tillbaka i tiden var begreppet patient något som stod för den 

lidande och den som uthärdar någonting. I flera sammanhang har begreppet patient ersatts 

med begrepp såsom klient och kund. På 1700-talet talade man om olika benämningar för 

patient och för den lidande människan. Begreppet patient behövde inte ha något samband 

med sjukdom utan patienten var en människa som led och fick uthärda något men hon kunde 

även ha passioner och lustar (ibid.). Vidare menar Eriksson (1994) att längre fram genomgick 

patientbegreppet en omvandling, det kom att få en betydelse av en som är sjuk, har en 

diagnos eller någon som är under behandling.  

Vård vid livets slutskede 
Enligt Plonk och Arnold (2005) kommer de flesta människor att behöva vård vid livets slut. 

Lindencrona (2002) menar att vård i livets slutskede betyder ett avgränsat tidsmässigt förlopp 

vilket inte alltid motsvaras på ett lika tydligt sätt i verkligheten, det kan variera från några 

timmar, dagar eller veckor. Enligt Brajtman, Higuchi och McPherson (2006) kan 

upplevelserna hos sjuksköterskan som vårdar en person i livets slutskede bestå av olika 

känslor, bland annat hur de tolkar patientens symtom och oro samt svårigheten i att ge stöd 

till närstående och anhöriga. Widell (2003) menar att när sjukdomen tar överhanden och inte 

längre kurativ och botande behandling är aktuellt övergår behandlingen till lindrande, 

stödjande och palliativ vård, ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som 

betyder kappa eller mantel, något som skyddar och håller om (ibid.). En viktig uppgift för 

sjuksköterskorna som arbetar i hemmen är att arbeta med patienter som är i livets slutskede 

(Karlsson & Sandén, 2007). Brajtman et al. (2006) menar att de problem som kan uppstå när 
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sjuksköterskan vårdar en patient i livets slutskede måste identifieras. Stödjande och 

pedagogiska insatser skulle förbättra förmågan hos sjuksköterskan att på bästa sätt vårda en 

person i livets slutskede (ibid.). 

Vård i hemmet 
Genet et al. (2011) menar att vård i hemmet blir allt viktigare. Enligt Lindencrona (2002) är 

det inte helt klart vad som ingår i begreppet hemmet. I denna studie beskrivs hemmet som 

den privata bostaden, det kommer inte att innebära ett boende i form av en hyreslägenhet på 

ett äldreboende eller gruppboende. Vidare menar Lindencrona (2002) att vård i hemmet 

innebär en planerad insats i anslutning till medicinsk behandling eller sjukdomstillstånd som 

ges i den vanliga bostaden med dess speciella villkor och förutsättningar. Enligt Lindencrona 

(2002) måste sjuksköterskan som vårdar patienter i hemmet möta många olika situationer 

både vad det gäller innehåll och svårighetsgrad samt ha flexibilitet och lyhördhet vid olika 

slag av sjukdomstillstånd och funktionsnedsättning. Karlsson och Sandén (2007) menar att 

när sjuksköterskan vårdar en patient i hemmet får hon en nära relation med både patienten 

och närstående. Karlsson och Berggren (2011) menar att en viktig förutsättning för 

framgångsrik vård i hemmet är att sjuksköterskan ska ha en god relation med både patienten 

och dennes anhöriga. 

Teoretisk referensram 
Kari Martinsens omsorgsteori (1989) kommer att tillämpas i denna studie. Kopplingen med 

Martinsens omsorgsteori känns naturlig då denna studie vill belysa sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda en patient vid livet slutskede i hemmet. Enligt Martinsens 

omsorgsteori (1989) omfattar patientbegreppet personer som på grund av sjukdom, ålder eller 

andra omständigheter är svaga, plågade och beroende av omsorg. Omsorg som konkret 

handling måste motiveras utifrån sjuksköterskans professionella och etiska bedömning av 

situationen. Målet för omvårdnad är att förverkliga omsorg genom konkreta handlingar 

baserade på en professionell bedömning som främjar patienten på ett positivt sätt. 

Sjuksköterskans utgångspunkt ska vara baserad på förståelse av patientens lidande, 

livshistoria och främja hoppet. Människan kan inte leva isolerad från andra utan beroendet av 

andra människor blir särskilt tydligt i samband med sjukdom och lidande. Omsorg som 

relationsbegrepp baseras på någon form av medmänsklig relation mellan två individer, en 

relation som baseras på ömsesidighet, gemenskap och solidaritet (ibid.). 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda en patient i 

hemmet vid livets slutskede.  

Metod 
Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ metod. En litteraturstudie kan 

bygga på flera empiriska studier och berör därför flera personers upplevelser vilket gör att 

urvalet blir större än vid endast en empirisk studie (Forsberg & Wengström, 2008). Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att när kvalitativ metod används är det lättare att 

beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar. 

Dessa fenomen föredras att beskriva genom ord. Det är helheter som studeras och inte 

variabler och syftet med forskningen är holistisk (ibid.). Sahlqvist och Wiberg (2008) menar 

att en holistisk syn beskriver människans totala situation.  

Datainsamling 
De referensdatabaser som har använts vid litteratursökningen är CINAHL och Medline. 

Enligt Willman et al. (2006) innehåller referensdatabasen CINAHL artiklar från alla 

engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. Medline innehåller medicinsk litteratur inklusive 

omvårdnadstidskrifter och uppdateras dagligen (ibid.). De sökord som använts är terminal 

care, palliative care, community health nursing, end of life care, home care, home health 

care, nurses attitudes, nurses experiences, home care service, home nursing, nurses, nurse-

patient relations, nurses roles. I databasen Medline användes MeSH-termer och i CINAHL 

användes Cinahl Headings. Sökorden har kombinerats enligt booleska sökoperatörer som 

Willman et al. (2006) menar är ord som kombinerar söktermer på olika sätt. Sökoperatorn 

”AND” och ”OR” har använts. ”AND” orsakar en händelse mellan två eller flera söktermer 

som gör att sökningen fokuseras till ett mer avgränsat område och sökoperatorn ”OR” skapar 

en händelse mellan två eller flera söktermer som gör att alla referenser som innehåller någon 

av söktermerna visas som träffar (ibid.). Tre artiklar hittades genom fritextsökning som är 

motsatsen till MeSH-termer. Enligt Willman et al. (2006) innebär det att databasen inkluderar 

alla de referenser som någonstans innehåller det sökta ordet. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska då författarna till denna studie 

behärskar dessa språk väl. Studierna skulle vara publicerade år 1994 och framåt. Studierna 

skulle utgå från vård i hemmet samt handla om den grundutbildade sjuksköterskans 



 

8 
 

upplevelser. Artiklarna skulle vara peer-reviewed. Exklusionskriterierna var studier som 

innefattade barn därför att Sandberg och Elander (1993) menar att vård av barn vid livet slut i 

hemmet kräver ett mycket omfattande stöd av sjuksköterskan till familjen. Artiklar som var 

skrivna i länder där de inte har liknande sjukvårdssystem som Sverige exkluderades. Vid 

sökningarna lästes först titlarna för att se om de passade mot studiens syfte. På de artiklar där 

titlarna svarade mot syftet lästes abstraktet och de artiklar med abstrakt som svarade mot 

studiens syfte valdes sedan att läsas i fulltext. Sammanlagt lästes 93 abstrakt och av dessa 

valdes 13 artiklar ut för att läsas i fulltext. Båda författarna läste artiklarna var för sig. Av de 

13 artiklarna valdes sju artiklar ut för kvalitetsgranskning. De sex artiklar som togs bort 

stämde inte överens med inklusions- och exklusionskriterierna. Databassökningarna 

redovisas i bilaga 1. 

Kvalitetsgranskning  
Vid kvalitetsgranskningen användes Willmans et al. (2006) granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Exempel på protokollet ses i bilaga 2. 

Sju artiklar kvalitetsgranskades gemensamt av författarna. Från början innehöll 

granskningsprotokollet 14 frågor där författarna valde att ta bort fyra frågor som inte var 

relevanta för denna studie. Enligt Willman et al. (2006) kan granskningsprotokollet anpassas 

och utformas till varje unik studie. Samtliga sju artiklar hade fått etiskt godkännande av olika 

kommittéer. Varje fråga med positivt svar tilldelades ett visst antal procent medans frågor 

med negativt svar tilldelades noll procent. En tregradig gradering användes där hög kvalitet 

var 80-100 %, medel kvalitet var 70-79 % och låg kvalitet var 60-69 % (ibid.). Samtliga sju 

artiklar fick hög kvalitet och valdes att analyseras, artikelöversikten redovisas i bilaga 3.  

Analys 
Sju artiklar analyserades med hjälp av Graneheim och Lundman (2004) tolkning av en 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Artiklarna lästes av båda författarna var för sig ett flertal 

gånger för att under tiden markera meningsbärande enheter. En meningsenhet kan utgöras av 

ord, meningar eller stycken i en text (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna till denna 

studie satt sedan gemensamt och gick igenom de meningsenheter de hade markerat i texten. 

Varje meningsenhet skrevs ner på varsin ”post-it-lapp” som sedan kondenserades. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) avser kondensering något som gör texten kortare och mer 

lätthanterlig utan att det centrala innehållet försvinner. Således genomfördes en kodning av 

den kondenserade texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) beskriver en kod kortfattat 
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meningsenhetens innehåll. De valda koderna sammanfördes sedan till kategorier. Kategorier 

bildas med hjälp av flera koder som har ett liknande innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

Slutligen framkom sex kategorier. Exempel på innehållsanalys redovisas i bilaga 4. 

Resultat 

 
Figur 1. Kategorier skapade från syftet 

 

Upplevelser av stress 
Sjuksköterskorna kände sig stressade på grund av den ständiga tidsbristen vilket upplevdes 

som ett hinder i att utföra god omvårdnad i hemmen (Wallerstedt & Andershed, 2007, M 

Wilkes & Beale, 2001, Penz & Duggleby, 2012). Bristen på tid skapade stress både 
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organisatoriskt och personligt (Wallerstedt & Andershed, 2007). De upplevde att det går åt 

mycket tid till att utbilda och stödja familjen när de arbetar i patientens hem (Marchessault, 

Legault & Martinez, 2012).  Sjuksköterskor som arbetade på landsbygden påtalade att 

avståndet mellan patienternas hem var stort och att de upplevde mer stress för de döende 

patienterna (M Wilkes & Beale, 2001). Sjuksköterskorna ville ventilera med sina kollegor 

under dagen men detta var ofta inte möjligt då det saknades tid och då det ofta var stora 

avstånd mellan sjuksköterskorna när de arbetade i patientens hem (M Ross & Mcdonald, 

1994). Sjuksköterskorna upplevde även stress när anhöriga samt patienten förnekade den 

uppenbara döden (M Wilkes & Beale, 2001). Sjuksköterskan upplevde mer stress vid kvälls- 

och nattarbete då de var mindre sjuksköterskor i tjänst (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Stress uppkom när sjuksköterskan vårdade patienter i livets slutskede samtidigt som hon 

vårdade patienter i en kurativ fas och sjuksköterskan upplevde då stress när hon fick 

prioritera mellan patienter vid livets slutskede och patienter i en kurativ fas. Ansvar över 

många döende patienter och när flera patienter avled under en kort period kunde skapa stress 

hos sjuksköterskan (Wallerstedt & Andershed, 2007, Marchessault et al., 2012).   

”I did two visits yesterday, I did about 160 km just flying in and out. 

Driving is quite stressful I don´t think we really realize it until we have a 

near accident and you think I have got to give it more attention.” (M 

Wilkes & Beale, 2001, s. 311). 

Upplevelser av isolering och frustration 
En del sjuksköterskor upplevde känslor av isolering då de inte kunde träffa kollegor och fick 

ta många kliniska beslut på egen hand (M Ross & Mcdonald, 1994). Känslor av 

otillräcklighet, frustration och sorg uppstod hos sjuksköterskan när en patient avled 

(Wallerstedt & Andershed, 2007).  Det ansågs viktigt att tala ut om sina känslor för att 

förhindra känslor av skuld och som ett sätt att säga adjö till sina patienter (M Ross & 

Mcdonald, 1994). Det stöd och samtal de hade var ofta med sin egen familj eller med 

kollegor (M Wilkes & Beale, 2001). Sjuksköterskorna betonade att de är ensamma i hemmen 

och utför psykiskt påfrestande utmaningar (Wallerstedt & Andershed, 2007, Marchessault et 

al. 2012, Penz & Duggleby, 2012).  När de anhöriga saknade förtroende för sjuksköterskan 

upplevdes en känsla av frustration hos sjuksköterskan (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva 

& Berggren, 2010).  Sjuksköterskorna upplevde även att det ständigt krävdes kunskap för att 

hantera ny teknik som användes i hemmet (M Ross & Mcdonald, 1994). Vid en del tillfällen 
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upplevde sjuksköterskorna att det rådde delade meningar bland kollegorna om vad som är 

hög kvalitetsvård (M Ross & Mcdonald, 1994). Bristen på samförstånd bland kollegorna 

upplevdes som ett etiskt dilemma (Karlsson et al., 2010). 

” You know, there are lot of days when I don`t even see another nurse. “ 

(Penz & Duggleby, 2012, s. 368).  

Upplevelser av maktlöshet 
Sjuksköterskan upplevde en känsla av maktlöshet och besvikelse när patienten inte ville ta 

emot hjälp och stöd trots att hon försökte att motivera patienten till att ta emot hjälpen 

(Karlsson et al., 2010). De kände maktlöshet och besvikelse när patienten blev så försämrad 

att han eller hon inte längre kunde vårdas i sitt hem och sjuksköterskan inte längre kunde 

hjälpa den döende patienten (Karlsson et al., 2010). De hade svårigheter att hantera patientens 

förnekande och reaktioner samt blev påverkade av patientens ilska och ledsamhet 

(Marchessault et al., 2012). När patienten var för svag och hade för lite energi till att säga nej 

till fortsatt behandling och när inte längre patientens livskvalité stod i fokus kände 

sjuksköterskorna sig maktlösa (Karlsson et al., 2010). När anhöriga kände sig tillfredställda 

men inte patienten upplevde sjuksköterskan ett etiskt dilemma (ibid.). När sjuksköterskan 

mötte de anhörigas sorg kände de sig hjälplösa och fick en känsla av misslyckande 

(Marchessault et al., 2012). Sjuksköterskorna uttryckte att de kände en oro för de efterlevande 

anhöriga efter att en patient hade avlidit (M Ross & Mcdonald, 1994). Sjuksköterskorna 

upplevde även hjälplöshet när patientens anhöriga ville flytta sin döende anhörige från 

hemmet till sjukhus. Sjuksköterskan blev då osäker eftersom de anhöriga inte trodde att hon 

kunde vårda patienten i hemmet. Det här ansågs som en vanlig konflikt mellan patienten och 

de anhöriga (Karlsson et al., 2010, Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). 

” The wife insisted that her husband be admitted to hospital, I tried to 

explain that we could handle his anxiety. She was unsure and close to 

panic. I explained again.” (Karlsson et al., 2010, s. 228).  

Upplevelser av brist på medicinsk expertis i hemmet 
Sjuksköterskorna upplevde att läkarna ofta var osäkra och rädda när de var i närheten av den 

döende patienten i hemmen och ibland när patienten inte var medveten om sin prognos fick 

sjuksköterskan själv ge patienten de dåliga nyheterna (Marchessault et al., 2012, Wallerstedt 

& Andershed, 2007). Sjuksköterskan fick ofta kontakta läkaren och ha ansvar över att läkaren 
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blev involverad i vården i hemmen (Wallerstedt & Andershed, 2007). De upplevde problem i 

samarbetet med läkarna, när de inte fick stöd av läkaren och när läkaren hade en bristande 

förståelse för vård vid livets slut upplevde sjuksköterskan frustration (Karlsson et al., 2010, 

M Ross & Mcdonald, 1994, Penz & Duggleby, 2012). Sjuksköterskorna ville ge adekvat 

smärtlindring till patienten men hade ofta svårt att övertyga läkaren att skriva ut 

läkemedelsrecept och sjuksköterskan blev orolig då patienten inte fick adekvat smärtlindring 

(Karlsson et al., 2010). Sjuksköterskan upplevde ett etiskt dilemma då de inte fick använda 

sin kunskap om smärtlindring på grund av brist på stöd från läkaren (ibid.). 

”I thought this guy is dying and I said to the doctor I think someone 

should come and see him. They still didn´t and he actually died and no 

one had seen him. That´s frustrating and sort of stressful you feel let 

down.”  (M Wilkes & Beale, 2001, s. 309). 

Upplevelsen av ett stimulerande och självständigt arbete 
Sjuksköterskorna betonade ett stort intresse och upplevde det positivt att arbeta i patientens 

hem (Wallerstedt & Andershed, 2007). Vården i livets slut upplevdes både bekräftande och 

stimulerande av sjuksköterskorna. De upplevde det som ett stort ansvar att vårda döende 

patienter i hemmet (ibid.). Sjuksköterskorna upplevde det positivt att vårda patienter i livets 

slutskede (Marchessault et al., 2012, Wallerstedt & Andershed, 2007). När de vårdade 

patienter i livets slutskede upplevde sjuksköterskorna att de utvecklades och stimulerades 

(Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde att de är en person i patienternas hem 

och inte en i flocken som på en sjukhusavdelning. Att vårda döende patienter har gjort att 

sjuksköterskorna lärt sig att döden är en del av livet (ibid.). De upplevde att de uppskattar 

livet mycket mer samt att de lärt sig något om sig själva när de är i kontakt med döden i sitt 

arbete (Marchessault et al., 2012). Sjuksköterskorna uppskattade att det är färre rutiner och att 

arbetet är mer självständigt i hemmen (Iranmanesh et al., 2009). De upplevde att 

förväntningarna på dem ökade när de ofta arbetade själva i hemmen men det framkom även 

att de tyckte om att arbeta självständigt (Penz & Duggleby, 2012).  Det upplevdes att 

samarbetet fungerade bra och kollegorna hjälpte varandra (Wallerstedt & Andershed, 2007, 

Iranmanesh et al., 2009, Penz & Duggleby, 2012). Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt 

med samarbete för att skapa en hög kvalitet av vården i hemmen (M Ross & Mcdonald, 

1994). Att reflektera över tidigare handlingar och erfarenheter bidrog till deras kunskap enligt 
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sjuksköterskorna (Iranmanesh et al., 2009, M Ross & Mcdonald, 1994, Penz & Duggleby, 

2012).  

”In fact, what I always tell my patients is that I consider it a privilege for 

me to be there at that moment… that there door has been opened to me.” 

(Marchessault et al., 2012, s. 139). 

Upplevelsen av anhörigas närvaro 
När sjuksköterskan arbetar i patientens hem blir familjen en del av vårdteamet (Marchessault 

et al., 2012). De upplevde det viktigt att utveckla en god relation med patienten och dennes 

familj (ibid.). Sjuksköterskan är inbjuden i familjens vardagliga liv när hon arbetar i 

patientens hem och det upplevdes att ett hänsynstagande till familjen måste tas (Iranmanesh 

et al., 2009). Varje möte med patienter och anhöriga skapade erfarenheter och kunskaper hos 

sjuksköterskan (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

”[I] always consider the family that I´m working with as a team  I´m not 

alone in this, we´re a team.” (Marchessault et al., 2012, s. 137). 

Diskussion 

Metoddiskussion  
En litteraturstudie med kvalitativ metod valdes. Dock övervägdes det från början att 

genomföra en empirisk studie men då tiden var begränsad och författarna till denna studie 

inte hade den kunskap som krävdes valdes istället en litteraturstudie med kvalitativ metod. 

Det hade troligen påverkat studien i en negativ riktning att välja en empirisk studie eftersom 

författarna till denna studie inte hade den kunskapen. Forsberg och Wengström (2008) menar 

att den kvalitativa metoden beskriver människors upplevelser och fokuserar på att skapa 

mening samt tolka och skapa en förståelse. Då syftet med denna studie var att belysa 

sjuksköterskans upplevelser valdes det att genomföra en litteraturstudie med kvalitativ metod. 

Valet av kvalitativ metod har troligen påverkat studiens resultat i en positiv riktning då 

upplevelser lättare beskrivs med den kvalitativa metoden. 

 
Artikelsökningen gjordes i databaserna CINAHL och Medline. Dessa två databaser valdes att 

användas eftersom de innehåller referenser inom omvårdnad (Willman et al., 2006). Om 
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sökningen hade gjorts i flera databaser hade det troligen påverkat resultatet i en positiv 

riktning då fler artiklar troligen hade påträffats, samt att det är en fördel att söka i flera 

databaser samtidigt för att få svar på hur mycket material det finns (Willman et al., 2006). 

Det valdes dock att endast söka i CINAHL och Medline då författarna till denna studie har 

erfarenheter av att söka i dessa databaser sedan tidigare. Det ansågs även tillräckligt att söka i 

CINAHL och Medline då de artiklar som hittades efter genomförd sökning i de båda 

databaserna ansågs kunna skapa studiens resultat. Dock kan resultatet ha påverkats i en 

negativ riktning då det endast valdes att söka i två databaser. 

 

Tänkta inklusionskriterier från början var artiklar som tidigast var publicerade från år 2000. 

Vid databassökningen framkom en artikel från år 1994 som båda författarna till denna studie 

läste och gemensamt bedömde kunde tillföra studien viktigt material. Eftersom artikeln 

ansågs innehålla viktigt material valdes det tidigare inklusionskriteriet att ändras till år 1994. 

Troligen har detta påverkat studiens resultat i en negativ riktning då det inte ger ett aktuellt 

resultat. Samtidigt ansåg författarna till denna studie att resultatet i artikeln inte skiljde sig 

märkbart från dagens sjukvård. Vidare var två av de valda artiklarna från år 2012 och det 

upplevde författarna som positivt då det präglar ett aktuellt resultat och tillförde studien ett 

aktuellt material vilket troligen påverkade studiens resultat positivt.  

 

Artiklarna som användes i resultatet är skrivna i Sverige, Australien och Kanada. Artiklar 

som inte hade liknande sjukvårdssystem som Sverige valdes att exkluderas därför att det 

eftersträvades att få fram ett resultat som speglar svenska förhållanden utifrån dess 

sjukvårdssystem. Avgränsningen gjordes med hjälp av Sveriges kommuner och landsting 

(2005) som menar att länderna i Norden både har sociala och ekonomiska likheter med 

Sverige. Även Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och Kanada har jämbördiga 

sjukvårdssystem som Sverige (ibid.). Om detta exklusionskriterie inte hade använts i denna 

studie hade resultatet troligen kunnat breddas då man hade kunnat inkludera fler artiklar. Det 

eftersträvades dock ett resultat som speglade ett svenskt sjukvårdssystem i denna studie och 

därför ansågs denna avgränsning positiv för studien.     

 

Samtliga artiklar som användes i denna studies resultat var skrivna på engelska. Ett av 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska då dessa 

språk behärskas väl av författarna till denna studie. Då Willman et al. (2006) menar att 

forskargruppen bör behärska det språk som inkluderas har detta troligen stärkt resultatets 
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tillförlitlighet. Om författarna till denna studie hade behärskat fler språk hade det troligen 

breddat studiens resultat då fler artiklar hade kunnat inkluderas. För att få korrekt 

översättning av de engelska artiklarna användes lexikon både i bokform och i elektronisk 

form vilket troligen har stärkt resultatets tillförlitlighet. Om det inte hade använts lexikon vid 

översättandet hade det troligen påverkat resultatet negativt då det hade kunnat förekomma 

feltolkningar som följd av en felaktig översättning. Dock kan det ha förekommit vissa 

feltolkningar men inte i samma utsträckning som det hade kunnat göra om lexikon inte hade 

använts. Dessa feltolkningar har troligen påverkat studien i en negativ riktning.  

  

I en av artiklarna var det fyra sjuksköterskor som arbetade på en vårdavdelning på ett sjukhus 

och fyra sjuksköterskor som arbetade i hemsjukvården som deltog i studien. Författarna till 

denna studie fokuserade då på de sjuksköterskors upplevelser som arbetade i hemsjukvården 

då det svarade mot denna studies syfte. Om detta inte hade gjorts hade troligen resultatet 

påverkats negativt då det eftersträvades att belysa sjuksköterskans upplevelser i hemmet och 

inte på en vårdavdelning. Arbetet på en vårdavdelning skiljer sig troligen från arbetet i en 

patiens hem och därför hade upplevelserna från sjuksköterskorna på vårdavdelningen 

förändrat resultatet i en negativ riktning och inte svarat mot denna studies syfte. Fokuseringen 

på sjuksköterskorna som arbetade i patientens hem gjorde troligen studiens resultat mer 

tillförlitligt. Om denna tydliga uppdelning inte hade funnits i artikeln hade den troligen valts 

att exkludera. 

 

I en artikel förekom det både grundutbildade sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor och 

deras upplevelser var inte specificerade. Då denna studie handlar om den grundutbildade 

sjuksköterskans upplevelser och inte en sjuksköterska med specialistutbildning kan det 

troligen ha påverkat studiens resultat negativt. Distriktssjuksköterskor har en annan riktning 

på sin utbildning och därmed en annan kunskap som troligen gör att dem upplever situationer 

på ett annorlunda sätt än vad en grundutbildad sjuksköterska gör. Denna artikel valdes att inte 

exkluderas eftersom författarna till denna studie ansåg att den kunde tillföra studien viktigt 

material. Studiens resultat kan därför delvis vara underbyggt av några distriktssjuksköterskors 

upplevelser och stämmer därmed inte helt överens med studiens syfte och resultatet har 

troligen påverkats negativt på grund av detta. 

 

En manifest innehållsanalys gjordes på de sju artiklar som valdes ut. En manifest 

innehållsanalys är enligt Graneheim och Lundman (2004) lämplig för de studenter som inte 
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erhållit sig kunskap som kan behövas för att göra en latent innehållsanalys. Vidare menar 

Graneheim och Lundman (2004) att när en manifest innehållsanalys utförs analyseras 

innehållet nära texten och det behövs ingen underliggande mening som det görs i den latenta 

innehållsanalysen. Då författarna till denna studie inte erhållit sig den kunskap som behövs 

för att genomföra en latent innehållsanalys valdes det att genomföra en manifest 

innehållsanalys. Detta val har troligen påverkat studien i en positiv riktning då författarna till 

denna studie troligen behärskade den manifesta innehållsanalysen väl. 

Resultatdiskussion 
Det framgick i resultatet att sjuksköterskorna ville ge adekvat smärtlindring till patienten men 

hade ofta svårt att övertyga läkaren att skriva ut läkemedelsrecept och sjuksköterskan blev då 

orolig att patienten inte fick adekvat smärtlindring. Detta stärks av Newton och Waters 

(2001) som menar att sjuksköterskorna upplevde att svårigheter i kontakten med läkarna 

uppstod på grund av deras ovilja att lyssna och diskutera symtomlindring samt att dem 

upplevde att läkarna inte litade på deras påståenden.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan upplevde att hon själv fick ta på sig ansvaret över 

att läkaren skulle bli involverad i vården i patientens hem. Sjuksköterskan upplevde att det 

uppstod problem i samarbetet med läkaren. Läkaren hade en bristande förståelse i vad vård 

vid livets slut innebar vilket gjorde sjuksköterskan frustrerad. Karlsson och Berggren (2011) 

styrker detta då de menar att hembesök av läkaren i patientens hem är väldigt viktigt för att 

skapa trygghet och för att vården vid livets slut skulle avslutas på bästa sätt.  

 

Resultatet visade att det var av stor betydelse att skapa goda relationer till patientens anhöriga 

och hur viktigt det är att sjuksköterskan tillsammans med de anhöriga bildar ett gemensamt 

vårdteam. Karlsson och Berggren (2011) styrker resultatet då de menar att sjuksköterskan 

måste arbeta tillsammans med familjen för att nå det gemensamma målet. Martinsen (1989) 

menar att det centrala i omvårdnaden är att ha en förståelse för den andre personens situation 

och att omsorg är en social relation.  

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna upplevde att bristen på tid skapade stress hos dem då 

de inte kunde utföra den goda omvårdnaden i hemmet som de önskade. Martinsen (1989) 

menar att målet för god omvårdnad är att genom konkreta handlingar ge god omsorg. 

Resultatet stärks av Karlsson och Berggren (2011) då de menar att sjuksköterskorna upplevde 



 

17 
 

frustration då den bristande tiden hindrade dem till att utföra den vården som kändes lämplig. 

Detta stärks ytterligare av Smith och Porrock (2009) då de i sin studie menar att 

sjuksköterskor upplevde stress och ångest då de inte fick tillräckligt med tid för att vårda 

patienter i hemmet i livets slutskede.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan kände sig inbjuden i patientens hem och i 

familjens dagliga liv och att det är av vikt att hon visar ett hänsynstagande gentemot familjen. 

Santos Salas och L Cameron (2010) stärker det då de menar att sjuksköterskan ständigt är 

medveten om att hon är inbjuden i patientens hem och är uppmärksam på att hon visar hänsyn 

mot patientens familj. Santos Salas och L Cameron (2010) menar även att sjuksköterskorna 

upplevde att de inte kände sig inbjudna i patientens hem vilket motsäger studiens resultat. 

Enligt Martinsen (1989) kan omvårdnadens arbetsmetod betecknas som en livstolkning där 

sjuksköterskan med hjälp av känsla och intryck utför handlingar som baseras på hennes 

professionella omdöme.  

 

Det framgick i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att arbete på landsbygden och 

avstånden mellan patienternas hem skapade stress hos sjuksköterskorna. Tunnah, Jones och 

Johnstone (2012) styrker detta då de menar att sjuksköterskorna upplevde stress när det var 

långa avstånd mellan patienternas hem. 

Slutsats 
Upplevelse av stress var ett av resultaten som utmärkte sig mer än de andra delarna i 

resultatet. Sjuksköterskorna upplevde att brist på tid var ett stort problem och det var ett 

hinder i utförandet av den goda omvårdnaden som de ville ge till patienterna. Prioritering 

mellan patienter skapade stress och frustration hos sjuksköterskorna. Slutsatsen som kan dras 

av detta är att sjuksköterskorna som utför dessa utmanande och krävande arbetsuppgifter är 

utan tvekan i behov av mer tid och resurser som kan möta upp de förväntningar och krav dem 

ställs inför vid vård i livets slut i hemmet. Patienter som är vid livets slutskede är i stort 

behov av god omvårdnad och stöd. God omvårdnad ska sjuksköterskan ge utan att känna 

stress och frustration och författarna till denna studie tror att resultatet kan vara ett bevis på 

att vidare forskning inom detta problemområde är nödvändigt samt att resurser behövs till 

sjukvården för att eliminera dessa upplevelser hos sjuksköterskan. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Terminal care AND Home 
health care AND Home 
nursing AND Professional 

1163 121107 0 0 

Terminal care OR Palliative 
Care 

28328 121107 0 0 

Nurses Attitudes AND Home 
health care AND Terminal 
care OR Palliative care 

34 121107 7 1 

Home health care 19460 121107 0 0 

Nurses attitudes 16106 121107 0 0 

Nurses attitudes AND 
Terminal care OR Palliative 
care AND Home health care 

25 121107 3 0 

Home health care AND 
Palliative care AND Terminal 
care 

83 121107 1 0 

Nurses attitudes AND Home 
health care 

52 121107 2 0 

Nurses attitudes AND 
Palliative care AND Nurse-
patient relations 

34 121107 4 0 

Nurse-patient relations AND 
Terminal care 

468 121108 10 0 

Home health care AND 
Terminal care OR Palliative 
care AND Nurses attitudes 

12 121108 2 0 

Terminal care AND Home 
health care 

84 121108 4 1 

Emotions AND Home health 
care AND Palliative care 

6 121108 1 0 

(Fritext) Terminal care AND 
Home health care AND 
Nurses experiences  

27 121109 4 1 

(Fritext) End of life care 
AND Home care 

444 121109 10 1 

(Fritext) Home care AND 
End of life care AND Nurses 
experiences  

3 121109 1 1 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i Medline 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Home care services AND 
Nurse-patient-relations AND 
Community Health Nursing 
AND Terminal care 

128 121107 7 1 

Terminal care AND Home 
nursing AND Palliative care 

71 121107 2 0 

Nurse-patient relations AND 
Palliative care AND Nurses 
roles 

115 121107 3 0 

Palliative care AND Nurses 
AND Home care services OR 
Home Nursing 

15 121007 2 1 

Palliative care AND Home 
care services AND Nurse-
patient relations 

27 121107 2 0 

Terminal care AND 
Community health nursing 

307 121108 12 0 

(Fritextsökning) Terminal 
care AND Home health care 
AND Nurses experiences 

46 121109 7 0 

(Fritext) Home care services 
AND Terminal care AND 
Palliative care  

479 120019 12 0 
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Bilaga 2 Willman, Stoltz & Bahtsevanis protokoll för 

kvalitetsgranskning 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV METOD 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ................................................................ 
Finns det ett tydligt syfte? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
Patientkarakteristika Antal ............................................ 
Ålder ............................................ 
Man/kvinna .............................. 
Är kontexten presenterad? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
Etiskt resonemang? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
Urval 
– Relevant? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
– Strategiskt? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
Metod för 
–urvalsförfarande tydligt 
beskrivet? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– datainsamling tydligt 
beskriven? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– analys tydligt beskriven? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
Giltighet 
– Är resultatet logiskt, 
begripligt? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder analysmättnad? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
Kommunicerbarhet 
– Redovisas resultatet klart 
och tydligt? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram? 

Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Genereras teori? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
☐ Hög ☐ Medel ☐ Låg 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Karlsson, M., Roxberg, Å., 
Barbosa Da Silva, A., & Bergren, I. 
2010 
Sverige 

Community nurses’ 
experiences of ethical 
dilemmas in palliative 
care: a Swedish study 

Kvalitativ metod där 
tre frågor besvarades 
av sju sjuksköterskor. 
Svaren skrevs ner på 
cirka två A4-blad. 

Sju sjuksköterskor som alla hade 
erfarenhet av att vårda palliativt sjuka 
patienter.  

Hög 

M. Ross, M.,  & McDonald, B. 
1994 
Canada 

Providing Palliative Care 
to Older Adults: Context 
and Challenges 

Kvalitativ metod med 
diskussionsgrupper 
som baserades på 
intervjufrågor. 
Diskussionerna 
spelades in.  

40  kommunsköterskor deltog i 
studien. Majoriteten av dessa 
sjuksköterskor hade arbetat i tio år.  

Hög 

Marchessault, J., Legault, A., & 
Martinez, A-M.  
2012 
Canada 

Providing in-home 
palliative care within a 
generalist caseload: a 
chance for nurses to 
reflect on life and death 

Fenomenologisk 
metod med intervjuer. 
Sjuksköterskorna 
intervjuades 
individuellt. 
Intervjuerna varade i 
en timme och 
baserades på 
frågeformulär. 
Intervjuerna spelades 
in. 

Åtta sjuksköterskor deltog i studien. Hög 

Wallerstedt, B., & Andershed, B. 
2007 
Sverige 

Caring for dying patients 
outside special palliative 
care settings: experiences 
from a nursing 
perspective 

Fenomenologisk 
metod intervjuer som 
spelades in. 

Nio sjuksköterskor deltog i studien.   Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Iranmanesh, S., Häggström, T., 
Axelsson, K., & Sävenstedt, S. 
2009 
Sverige 

Swedish Nurses´ 
Experiences of Caring for 
Dying People 

Kvalitativ metod med 
intervjuer som 
spelades in. Tid och 
plats för intervjuerna 
fick sjuksköterskorna 
själva välja. 

Åtta sjuksköterskor där fyra stycken 
arbetade i patientens privata hem och 
fyra stycken arbetade på en 
sjukhusavdelning.  

Hög 

Penz, K., & Duggleby, W.  
2012 
Canada 

”It´s Different in the 
Home…” The Conextual 
Challenges and Rewards 
of Providing Palliative 
Nursing Care in 
Community Settings 

Kvalitativ metod med 
intervjuer som 
förekom två gånger 
och varade mellan 45-
75 minuter varje 
gång. Intervjuerna 
spelades in. 

Fjorton sjuksköterskor som jobbade 
med palliativ vård deltog i studien.  

Hög 

M Wilkes, L., & Beale, B. 
2000 
Australien 

Palliative care at home: 
Stress for nurses in urban 
and rural New South 
Wales, Australia 

Kvalitativ metod med 
intervjuer. 
Intervjuerna spelades 
in.  

Tolv stycken sjuksköterskor deltog i 
studien. 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

One nurse said that in 
home care, she was a 
”person” whereas in the 
hospital ward she was one 
of the ”sisters”, one in a 
flock of others with white 
coats and name tags.  

I hemmet är jag en 
person och inte en i 
flocken på en 
vårdavdelning. 

Arbeta i en patients 
hem 

Upplevelsen av ett 
stimulerande och 
självständigt arbete 

In the home care setting, 
the nurses were invited to 
the families ordinary daily 
lives and the family 
members means of caring 
for the dying person. 

Sjuksköterskan är 
inbjuden till familjens 
vardagliga liv. 

Anhöriga har en 
viktig roll 

Upplevelsen av 
anhörigas närvaro 

Community nurses 
experienced powerlesness 
when patient was dying 
and could no longer be 
cared for in the home. 

Maktlöshet när inte 
patienten längre kan 
vårdas i sitt hem. 

Sjuksköterskans 
maktlöshet 

Upplevelser av 
maktlöshet 

Dying patients became a 
stressor for both groups of 
nurses but it was more an 
issue for the nurses in the 
country than those in the 
city. 

Sjuksköterskor på 
landsbygden upplevde 
mer stress. 

Avstånd skapade 
stress 

Upplevelser av stress 

These nurses were in a 
position to clarify the 
patients condition with the 
attending doctor and, at 
times, became the bearers 
of bad news. 

Ibland fick 
sjuksköterskan själv ge 
de dåliga nyheterna till 
patienten. 
 

Sjuksköterskan får ta 
läkarens roll 

Upplevelser av brist på 
medicinsk expertis i 
hemmet 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Feelings of isolation 
derived from having to 
cover large geographic 
districts, not being able to 
get together with peers on 
a regular basis, and having 
to make clinical decisions 
with few opportunities for 
consultation. 

Känslor av isolering 
härstammade från att 
behöva täcka stora 
områden, inte kunna 
träffa kollegor och 
behöva ta många kliniska 
beslut på egen hand. 
 

Att arbeta isolerat Upplevelser av 
isolering och 
frustration 
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