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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Många väljer att dö hemma vid obotlig sjukdom och det innebär ökat behov av 

palliativ vård i hemmet. Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliten för patienter och deras 

närstående när de drabbas av problem vid livshotande sjukdom. Syftet: Syftet med studien var 

att beskriva distriktssköterskans upplevelser och reflektioner av att vårda palliativa patienter 

och möta närstående i hemmet. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats, beskrivande design. 

En intervjustudie genomfördes där åtta distriktssköterskor medverkade med erfarenhet av 

palliativ vård i hemsjukvården. Vid analysen har kvalitativ innehållsanalys använts. Resultat: 

I resultatet framkom fyra kategorier: Patientens sjukdomsinsikt är betydelsefull för palliativ 

vård, där beskrevs att det är av betydelse för distriktssköterskan hur insiktsfull patienten är 

gällande sitt tillstånd. Närståendes betydelse i palliativ vård visade att närstående var i behov 

av stöd, stödet kunde ibland upplevas som ifrågasättande vilket beskrevs försvårande för 

distriktssköterskan. Distriktssköterskan i samarbete med andra yrkeskategorier där framkom 

att samarbete var betydelsefullt eftersom palliativ vård utförs av flera yrkeskategorier. 

Distriktssköterskans roll och behov av stöd i arbetet visade att arbetet upplevdes givande men 

kunde också kännas utmanande vid tidsbrist för distriktsköterskan. Slutsats: Slutsatsen av 

studien är att distriktssköterskorna känner sig positiva till palliativ vård, de upplever det givande 

trots att det känns tungt ibland. Distriktsköterskan kunde känna sig frustrerad vid tidsbrist och 

upplever att arbetssituation behöver ses över av chefer eftersom distriktsköterskan förväntas 

tillgodose behov hos både patient, närstående och samarbeta väl med andra yrkeskategorier för 

att den palliaitva vården ska bli av bra kvalitet.  

 

Nyckelord: Distriktssköterska, Intervjustudie, Närstående, Palliativ vård i hemmet, 

Upplevelser    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: More and more people chose to die at home and that means an increased need 

for palliative care in the home. Palliative care intended to improve the quality of life for patients 

and relatives when they are affected by problems which often occours in life threatening 

disease. The aim: The aim of the study was to describe district nurses experience and reflections 

regarding palliative care for patients at home and to meet their relatives. Method: The study 

had a qualitative approach, describing design. An interview study was conducted of eight 

district nurses with experience of palliative care in home care. In the analysis, qualitative 

content analysis has been used. In the result four categories emerged : The patients disease 

insight is significant for palliative care, It was described that the patient’s awereness of his 

disease state was important for the district nurse in caring. Relatives significance in palliative 

care, showed that relatives was in need of support, the support could sometime be considered 

as questioning of the districts nurse’s work, which was described aggravating work 

circumstances. The district nurse in collaboration with other professions, the cooperation was 

significant because palliative care is performed by several professions. The role of the  district 

nurse and need for support when working in palliative care, showed that the work was 

experienced rewarding but could also be challenging in case of lack of time for the district 

nurse. Conclusion: The conclusion of the study is that the district nurses feels positive about 

palliative care, they experience it rewarding even though it feels heavy sometimes. The district 

nurse could feel frustrated by a lack of time and experience that the work situation needs to be 

reviewed by managers because the district nurse is expected to meet the needs of the patient, 

the relative as well and work well with other professions to ensure that  the palliative care is of 

god quality.  
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Introduktion 
 

Palliativ vård 

Varje år dör omkring 90 000 personer och uppskattningsvis 80 % av dem är i behov av palliativ 

vård när behandlingen inte längre har någon effekt. Fram till 1987 användes ordet terminal vård 

både nationellt och internationellt som ett uttryck för att vårda den döende. (Socialstyrelsen 

2013). Succesivt har ordet ”terminal” ersatts med ”palliativ”, ett ord som härstammar från 

latinets pallium som betyder mantel och det står för lindrande åtgärder.  Syftet med palliativ 

vård är att skapa förutsättningar och möjligheter till god vård och livskvalitet för patienter med 

dödlig sjukdom som inte längre går att bota (Beck- Friis & Strang 2005).    

 

Detta sker enligt Världshälsoorganisationen ”WHO” (2017) genom att  vården ska förebygga 

och lindra lidande genom arbete utiftån de fyra hörnstenarna;  symtomlindring, 

multiprofessionellt samarbete, kommunikation samt relation och stöd till närstående. Behoven 

bedöms utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det bör alltid föregås alltid 

av en avvägning av för- och nackdelar för patientens välbefinnande (Nationella rådet för 

palliativ vård 2014). 

 

Enligt Milberg (2012) är en viktig faktor i palliativ vård att vårdaren utgår från en humanistiskt 

utgångspunkt.  Även Wu och Volker (2012) och Josefsson & Ljung (2010) bekriver betydelsen 

av humansistisk omvårdnad som innebär en mänsklig omsorg med respekt och en förståelse för 

det sårbara. Ofta finns en rädsla hos många patienter att överges när behandlingen inte längre 

är kurativ.Viktigt är också att ge information om att det fortfarande finns mycket som kan 

erbjudas i form av lindrande behandling (Milberg 2005; Dunne Sullivan & Kernohan 2005; 

Melin- Johansson 2010; Beck-Friis & Jacobsson 2012). Palliativ vård handlar också om vikten 

av att förebygga lidande. Det kan ske genom att ha en helhetssyn på patientens tillstånd och 

behoven bedöms utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Målet med palliativ 

vård är att ge bästa möjliga livskvalité för både patient och närstående (Dunne et al 2005; 

Nationella Vårdprogrammet för palliativ vård 2012-2014: Griffith, Ewing & Roberts 2012; 

WHO 2017).  
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Närstående 

Närstående har en central del av den palliativa vården. Till närstående räknas anhöriga, men 

även andra som har nära relationer med den sjuke. Det kan till exempel vara vänner eller grannar 

(Försäkringskassan 2017). Närvaron av en närstående är ofta en förutsättning för att vården i 

hemmet ska fungera och patienten kan få sin önskan uppfylld att få tillbringa sin sista tid 

hemma. Många närstående saknar erfarenhet av svår sjukdom och död så att vårda en palliativ 

har ofta stor inverkan på deras egen hälsa (Milberg 2012). En närstående kan känna sig hjälplös 

och känna hopplöshet när det uppstår svårigheter att lindra svåra symtom hos patienten 

(Milberg 2005; Munk, Fridlund & Mårtensson 2008; Hellström & Callander 2010). Ansvar och 

oro för den palliativa patienten kan utgöra hälsorisker som fysisk utmattning, sömnlöshet, 

aptitlöshet, viktminskning och ångest för den närstående (Milberg 2005). Enligt  Nationella 

Vårdprogrammet för palliativ vård (2012-2014) är att ge stöd till närstående en av de viktigaste 

delarna i palliativ vård och de närstående kan vara i behov av stöd av distriktssköterskan. Stödet 

kan bestå av samtal med kontinuerlig information om patientens hälsotillstånd  (Munk et 

al.2008; Karlsson & Berggren 2011; Griffith et al. 2012; Luker, Cooke & Dunn 2015; Moir, 

Roberts, Martz & Perry 2015).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) så är stöd till närstående en grundläggande del av den palliativa 

vården. Det som närstående värdesätter är tillgänglighet, kontinuitet och kompetens gällande 

till exempel smärtlindring hos patienten (Borstrand 2008; Griffith et al. 2012; Pusa, Nilsson & 

Sundin 2014). Det finns också en samvariation mellan hur patienten mår och hur den närstående 

mår. Enligt Milberg (2005) och Pavlish och Ceronsky (2009)  så underlättar det för patienten 

om den närstående mår bra så därför är det en viktig uppgift i den palliativa vården att även 

stödja närstående genom en öppen kommunikation så att båda parter är på samma nivå.  

 

Hemsjukvård 

Såväl internationella som nordiska studier visar att många människor önskar att dö hemma 

(Karlsson & Berggren 2011; Devik, Enmarker & Hellzen 2013; Horsfall, Leonard, Rosenberg 

& Noona 2017). Under den senaste femtonårsperioden har det skett en förskjutning av 

dödsplatsen från instution till det egna hemmet. Socialstyrelsen (2013) definierar hemsjukvård 

som hälso- och sjukvård när den ges i hemmet. Med hemsjukvård menas sjukvård som bedrivs 

i hemmet med eller utan närståendes medverkan och med antingen professionellt stöd från 

primärvård eller närsjukhus (Beck-Friis & Jacobsson 2012).  
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Palliativ vård inom hemsjukvård ersätter den vård som ges på sjukhus och distriktssköterskor 

och läkare finns tillgängliga dygnet runt. Hemmet som vårdplats har och kommer att få en allt 

större betydelse då en utveckling mot att allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs 

i hemmet har skett (Melin- Johansson 2010). Enligt Pusa et al. (2014) och Horsfall et al. (2017) 

så bidrar hemmiljön till att patientens hälso och livskvalitet främjas. För patienten i palliativ 

vård och närstående innebär hemsjukvård en trygghet då det finns möjlighet att påkalla hjälp 

24 timmar per dygn, året runt och ha tillgång till adekvat kompetens när det handlar om symtom 

som behöver lindras (Arnold, Artin, Griffith, Person & Graham 2006; Milberg et al. 2012).  

 

Distriktssköterskans roll i palliativ vård inom hemsjukvård 

Grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och hälso –och 

sjukvårdstillstånd. Det ingår i distriktssköterskans kompetens att bedöma övergång från 

sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård för en värdig död. Distriktssköterskan ska både 

kunna arbeta självständigt och i team, kunna leda omvårdnadsarbetet, kunna möta både patient 

och närstående med närvaro, lyhördhet och bekräftelse (Distriktssköterskeföreningen 2008). I 

distriktssköterskans roll i hemsjukvården ingår även arbetet med gruppen av andra patienter än 

de palliativa patienterna. De grundläggande distriktssköterskeuppgifterna är att bedöma, besluta 

om insatser, planera, utföra, delegera och leda insatser och samverka med patienter, närstående, 

fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biståndshandläggare och enhetschef. I arbetsuppgifterna ingår 

även att dokumentera, handleda och att utbilda (Josefsson & Ljung 2010). 

 

Det finns ett stort vårdbehov i båda grupperna och distriktssköterskan upplever 

tidsbegränsningar när resurserna ska delas mellan de båda patientgrupperna (Stajduhar et al. 

2011).  

 

Teoretisk referensram 

 Lidande och smärta är en del av det mänskliga livet och det bygger på en existentialistisk 

människosyn. Att lära känna en patient och dess unika behov är en förutsättning för planering 

och genomförande av god omvårdnad. Kommunikation är ett av distriktssköterskans viktigaste 

redskap när det gäller att etablera en äkta mellanmänsklig relation med patienten. Omvårdnaden 

består i att kunna hjälpa den sjuke och lidande patienten att finna en mening i den situaiton som 

patienten går igenom. Med kommunikationens hjälp så lär distriktssköterskan känna patienten 

så att hon kan tillgodose dennes behov. Målet är att distriktssköterskan ska kunna skilja denna 
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patient från alla hennes tidigare och då kunna identifiera patientens unika behov. Begreppet 

hopp nära knutet till omvårdnadens mål och syfte och  Här defineras hopp som att avsluta något 

eller att uppnå ett uppsatt mål. För att distriktssköterskan kunna förmedla hopp så krävs det 

mod. Mod kan också vara att visa omsorg men att samtidigt kunna ha distans (Travelbee 2003).  

 Distriktssköterskan kan hjälpa patienter som lider genom att understödja hoppet och då får 

patienten stöd i att bemästra lidandet och konsekvenserna av detta (Krook 2012).  

   

Problemformulering 

Allt fler patienter vårdas och dör i hemmet. Distriktssköterskan har en central roll kring 

patienten och närstående när palliativ vård ges i hemmet. Flera yrkeskategorier behöver 

samarbeta för att ge en god omvårdnad till patienter vid livets slut och stödja deras närstående. 

Patienterna och deras närståendes behov och upplevelser vid palliativ vård i hemmet har 

beskrivits som till exempel rädslan att överges när behandlingen inte längre är kurativ. Krav 

ställs på distriktssköterskans när det gäller att möta både patienter och närstående i hemmet. 

Närstående är ofta en förutsättning för att vården i hemmet ska fungera och patienten kan få sin 

önskan uppfylld att få tillbringa sin sista tid hemma. I samband med att patienten försämras har 

det beskrivits att närstående är i behov av stöd från distriktssköterskan. Tidigare studier visar 

att det finns utmaningar för distriktssköterskan i palliativ vård och det krävs ett stort 

engagemang av denne. Författaren vill därför få mera kunskap om distriktssköterskans arbete i 

palliativ vård och därmed en ökad förståelse. Det i sin tur kan möjligen ge underlag till 

förbättringar i den palliativa vården som kan gynna patient, närstående och distriktssköterskan.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser och reflektioner av att 

vårda palliativa patienter och att möta deras närstående i hemmet.  
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Metod 

Design 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2008). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Informanterna utsågs genom ett ändamålsenligt urval, vilket innebar att dessa informanter 

bedömdes ha erfarenhet och kunskap som kunde bidra till att syftet med studien besvarades 

(Polit & Beck 2008). I studien deltog åtta distriktssköterskor som arbetade med palliativ vård i 

hemmet och var verksamma i hemsjukvården i en kommun i Mellansverige. 

Inklusionskriterierna var att de skulle ha arbetat minst ett år som distriktssköterska i 

hemsjukvård med en sysselsättningsgrad på minst 75 % och ha en tillsvidareanställning samt 

ha erfarenhet av palliativ vård i hemmet. Samtliga informanter var kvinnor och de var mellan 

28 år och 60 år, medelålder 43 år. Informanterna hade arbetat som distriktssköterska mellan 4 

och 20 år med ett medelvärde på  10 yrkesverksamma år. 

 

I den aktuella kommunen finns totalt tio hemsjukvårdsområden och informanter från fyra 

områden deltog. Valet föll på dessa områden då flest antal distriktssköterskor arbetade där och 

författaren önskade distriktssköterskor i första hand till studien. I resterande 

hemsjukvårdsområden arbetade till stor del sjuksköterskor och betydligt färre  

distriktssköterskor per område. Två av de fyra områdena låg i centrala delen av kommunen 

medan de andra två hade sina upptagningsområden i de yttre delarna av kommunen. Det var 

värdefullt att få informanter som hade olika förutsättningar i sitt palliativa arbete gällande 

avstånd till patienten och att patienterna hade olika typer av boendeformer som till exempel 

hyreslägenhet eller villa i de olika områdena. Den palliativa vården genomfördes av 

distriktssköterskor med hjälp av det palliativa teamet som drevs i regionens regi och bestod av 

läkare, sjuksköterskor, kuratorer och en präst. Det palliativa teamet utgick från sjukhuset och 

de genomförde regelbundna teamträffar hemma hos patienten tillsammans med 

hemsjukvårdens distrikssköterskor. Distriktssköterskorna utförde deras ordinationer och gav 

stöd till både patient och närstående efter att de blivit inskrivna i palliativa teamet och 

hemsjukvården.  

 

Förutom arbetet med palliativa patienterna och deras närstående så hade distriktssköterskorna 

ansvar för andra patienter inskrivna i hemsjukvården gällande hälso- och sjukvårdsuppdrag. 
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Det innebar till exempel patienter med påsdialys i hemmet, patienter i behov av näringsdropp, 

det vill säga  total näring via blodet (TPN), insulininjektioner eller säkerställande av läkemedel. 

Vårdbehoven och vårdtyngden gällande de palliativa patienterna kunde variera en del eftersom 

antalet inskrivna varierade fram och tillbaka och kunde även bero på i vilken vårdkrävande fas 

patienten befann sig i.  

 

Datainsamlingsmetod 

All data samlades in genom semistrukturerade intervjuer under februari och mars 2016. 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfakta om ålder, kön, arbetade år som distriktssköterska 

och eventuella övriga utbildningar. Vid intervjuerna användes en intervjuguide med 

förutbestämda områden innehållande olika frågeställningar. Exempel på intervjufrågor var Kan 

du berätta om en situation där vården fungerade bra i mötet med patienten? och Vad behövs för 

att du ska kunna utföra arbetet i palliativ vård på ett så bra sätt som möjligt? Vid intervjuerna 

användes även följdfrågor som Hur menar du? Hur kände du när det blev så?  Enligt Polit & 

Beck (2008) så används följdfrågor för att stimulera informanterna att berätta mera samt med 

sina egna ord.   

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen inom kommunens hemsjukvård i Mellansverige kontaktades via telefon 

och därefter skickades ett informationsbrev som berättade om studiens innehåll samt förfrågan 

om tillstånd att genomföra den. I brevet fanns information om studiens syfte, hur den skulle att 

genomföras och hur lång tid som beräknades gå åt till varje intervju och vad den skulle kunna 

komma att tillföra i utvecklingen av palliativ vård i hemsjukvård (Bilaga 1). Detta godkändes 

av verksamhetschefen och efter det togs kontakt med enhetschefen i kommunens hemsjukvård 

både via telefon och mail. Enligt enhetschefen framkom att flest antal distriktssköterskor 

arbetade inom dessa fyra hemjuskvårdsområden och författaren önskade distriktssköterskor i 

första hand till studien. Författaren besökte därefter två arbetsplatsträffar för att informera 

muntligt om studien och vid det tillfället deltog distriktssköterskor och sjuksköterskor från alla 

områden. Efter arbetsplatstäffen sände enhetschefen informationsbrevet via mail till alla 

distriktssköterskor i fyra hemsjukvårdsområden (Bilaga 2). De tillfrågade distriktssköterskorna 

som önskade att deltaga meddelade detta via mail till författaren. De åtta första som uppfyllde 

kriterierierna kontaktade författaren och det bestämdes tid och plats för intervjuerna med var 

och en. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats. Detta bedömdes som 
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enklast eftersom de utfördes under deras arbetstid samt för att inge trygghet då informanterna 

fick befinna sig i en känd och van miljö under intervjuerna. Den första intervjun som 

genomfördes fungerade som en pilotintervju för att säkerställa att frågorna ledde till svar på 

syftet i studien. Författaren gick tillsammans med handledaren igenom intervjun och det 

framkom att den kunde ingå i studien. Intervjuerna spelades in via appen ”inspelare” på Ipad 

samt transkriberades ordagrant av författaren där  även pauser, hummanden, skratt hos 

informanten togs med. Tidsåtgången för varje intervju varierade mellan 14 – 28 minuter.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades och med det menas att de skrevs ut ordagrant. Även pauser, 

hummanden och skratt har tagits med eftersom det kan påverka den underliggande meningen i 

intervjun (Graneheim & Lundman 2004).  Författaren bearbetade sedan all data utifrån ett 

arbetssätt för kvalitativ innehållsanalys beskrivet av Graneheim och Lundman (2004).   Texten 

i sin helhet lästes igenom flera gånger för att få en helhetskänsla och för att försöka hitta en 

förståelse för innehållet (Graneheim och Lundman 2004). Sedan togs meningsbärande enheter 

ut som svarade på syftet i studien. Dessa meningsbärande enheter kondenserades vilket innebär 

att texten kortas ner men innehållets betydelse bevaras och därefter sätts koder på de 

meningsbärande enheterna. Koderna har sedan sorterats till underkategorier och kategorier. 

Analysarbetet ledde fram till nio stycken underkategorier och fyra kategorier. Här presenteras 

några exempel på hur analysarbetet gått till (Tabell 1).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Intervju Meningsbärande 

enhet 

Kondencerad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Under-kategori Kategori 

 

nr 5 Det känns bra när man 
kommer in och vad 

man kan göra när det 

är lite av ett kaos, nu 
kan vi inte längre 

bota, utan nu är det 

bara lindring, 
symtomlindring och 

att det är palliativ vård 

och att man 
[patienten] har fått det 

beskedet att man inte 

kan bota. 

Situationer som känns 
bra är när 

distriktssköterskan 

kommer och känner 
att hon kan göra 

något när det är ett 

kaos. Vi kan inte bota 
och det vet patienten, 

nu är det 

symtomlindring som 
är aktuellt 

Känns bra för 
distriktssköterskan 

att  lindra symtom 

och att pat har insikt 
i sin  livssituation 

 

Att patienten är väl 
införstådd i sin 

situation underlättar 

god omvårdnad 

 

Patientens 
sjukdomsinsikt är 

betydelsefull för 

palliativ vård 

nr 4 Alltså många griper 

efter,  in i det sista 

efter halmstråna 
[närstående], vad kan 

man göra för nånting 

åt det här och jag tror 
att man ibland mer 

stjälper än hjälper om 

man hela tiden 
försöker göra nånting 

åt saker och ting och 

att man ändå kan 
känna sig nöjd och att 

närstående blir nöjda. 

Att man bara bekräftar 
att vi förstår att det är 

jobbigt och att det inte 

är så mycket vi kan 
göra, eller liksom 

trycka på det som vi 

gör för att det ska bli 

bra. 

Många närstående 

griper efter halmstrån 

in i det sista. Ibland 
stjälper man mer än 

hjälper om man hela 

tiden ska åtgärda 
olika saker. 

Närstående blir nöjda 

om 
distrikssköterskorna 

bekräftar och visar att 

vi förstår att det är 
jobbigt, att det inte är 

så mycket vi kan göra 

men vi påtalar att vi 
gör allt för att det ska 

bli bra 

Distrikssköterskorna 

hjälper genom att de 

bekräftar närstående 
under samtal och 

visar att de vill göra 

gott med sitt 
handlande 

Närståendes behov 

av samtal för att 

känna sig delaktiga, 
bekräftade och 

respekterade 

Närståendes 

betydelse i den 

palliativa vården 

nr 3 Det känns tråkigt för 

det blir stopp [i 
planeringen mellan 

biståndshandläggaren 

och 
distriktssköterkerskan] 

och jag vill ju  

naturligtvis hjälpa 
patienten så att det 

blir, för det är ju det 

man vill i sitt arbete 
att liksom stödja och 

hjälpa så att dom får 

må så bra som möjligt 
i sin tuffa situation 

och när det blir att jag 

inte kan påverka, då 
känns det tråkigt. Och 

då vet man ju inte 

skulle jag ha sagt det 
på ett annat sätt? Är 

det så att den här 

personen ändå gör sin 
egen bedömning? Nej, 

men jag tycker det är 

tråkigt. Det känns som  
om här ska inte du 

[distriktssköterskan]    

bestämma 

Distriktssköterskan 

vill hjälpa patienten i 
deras tuffa situation 

så att de får må så bra 

som möjligt. Det 
känns tråkigt när det 

tar stopp i samarbetet,  

man vill ju hjälpa. 
När 

distriktssköterskan 

inte kan påverka 
funderar man om man 

skulle sagt på ett 

annat sätt, spelar det 
någon roll vad man 

säger? Känns som om 

distriktssköterskan 
inte ska säga nåt för 

det är ändå 

biståndshandläggaren 
som beslutar och 

bestämmer  

Svårigheter att nå 

fram med viktig 
information om 

patientens 

försämrade 
förmågor och behov 

av 

hjälpmedel/insatser 
till 

biståndshandläggare 

när det brådskar 

 

Samarbetet med 

biståndhandläggaren 
behöver utvecklas  

Distriktssköterskan 

i samarbete med 
andra 

yrkeskategorier  
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Forskningsetiska överväganden 

Samtliga informanter informerades både muntligt och skriftligt om studien och att medverkan 

var frivillig och kunde närsomhelst avbrytas. För att undvika tidsbrist så avsattes tillräcklig tid 

för intervjuerna, detta för att informanten skulle känna sig bekväm. Likaså så utfördes 

intervjuerna  på en ostörd plats  på informanternas egna arbetsplatser för att inge trygghet för 

dem (Kvale 1997). Författaren har ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god 

kvalité och moraliskt acceptabel. Författarens egna etiska ansvar utgör grunden i all 

forskningsetik (Codex 2013).  

 

Hänsyn togs till autonomiprincipen som handlar om självbestämmande för individen och att 

skyddas av informerat samtycke. Godhetsprincipen innebär att sträva efter att göra gott och att 

förebygga skada och att nyttan av studien ska alltid vägas mot vad den innebär för dem som 

deltar. Rättviseprincipen innebär att var och en ska respektera varandras lika värde som 

människor (Codex 2013). Informanterna behandlades konfidentiellt, vilket innebar att alla 

intervjuer kodades och när resultatet redovisas kommer ingen individ  att kunna identifieras 

(Polit & Beck 2008). Allt material har under arbetets gång förvarats oåtkomligt för obehöriga 

och när examensarbetet är godkänt kommer allt material, inspelningar och utskrifter att 

förstöras. 
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Resultat 

Dataanalysen resulterade i fyra kategorier med sammanlagt nio underkategorier som visas 

nedan (Tabell 2). Detta resultat grundar sig på intervjuer med åtta stycken distriktssköterskor 

med erfarenhet av palliativ vård i hemmet. Alla informanter var kvinnor så distriktssköterskan 

kommer att benämnas ”hon”. Resultatet presenteras i löpande text och stärks med citat från 

intervjuerna. 
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Tabell 2. Översikt av underkategorier och  kategorier  

Underkategorier Kategorier 

Att patienten är väl införstådd i sin situation 

underlättar god omvårdnad 

 

Svårigheter att bemöta patienten när deras 

tillstånd försämrats  

 

 

Patientens sjukdomsinsikt är betydelsefull för 

palliativ vård 

 

Närståendes behov av samtal för att känna sig 

delaktiga, bekräftade och respekterade 

 

Närstående kan svikta och upplevas 

ifrågasättande när patienten försämrats 

 

 

 

Närståendes betydelse i palliativ vård 

 

Bra samarbete med palliativa teamet är viktigt  

 

Välfungerande samarbete med fysioterapeut och 

arbetsterapeut är betydelsefullt  

 

Samarbetet med biståndshandläggare behöver 

utvecklas  

 

 

 

      Distriktssköterskan i samarbete med andra  

                            yrkeskategorier 

 

Känslan av att göra gott är givande men kan 

även upplevas utmanande 

 

Arbetssituationen i palliativ vård kan vara tung 

och behöver ses över 

 

 

Distriktssköterskans roll och  behov av stöd i 

arbetet med palliativ vård 

 

Patientens sjukdomsinsikt är betydelsefull för palliativ vård 

Den här kategorin framkom utifrån underkategorierna Att patienten är väl införstådd i sin 

situation underlättar god omvårdnad och Svårigheter att bemöta patienten när deras tillstånd 

försämrats. Denna kategori beskriver vad distriktssköterskorna upplevde som viktiga 

förutsättningar i den palliativa vården i mötet med patient och närstående. Detta speciellt då 

distriktssköterskan ofta behövde arbeta med framförhållning och då påverkades de i sitt arbete 

beroende av patientens sjukdomsinsikt.  

 

Att patienten är väl införstådd i sin situation underlättar god omvårdnad 

Distriktssköterskorna ansåg att det var värdefullt att patienten var väl införstådd i sin situation 

och att det i sin tur underlättade deras arbetssituation. Patienter kunde enligt dem, i olika stadier 

av sjukdomen ha svårigheter med att komma till insikt men det beskrevs att de sedan kunde 

acceptera sin livssituation. Detta underlättade för distriktssköterskorna i deras 

omvårdnadsarbete. Ett exempel beskrevs vara när patienten blev försämrad och behovet av en 
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höj-och sänkbar säng i hemmet blev aktuellt. På grund av olika orsaker kanske patienten inte 

kunde inse att behovet av omvårdnad skulle komma att bli större allt eftersom tidigare förmågor 

försämrades. Men när ett större omvårdnadsbehov var ett faktum och sängen redan fanns på 

plats, då tyckte patienten att det blev bra. Distriktssköterskan upplevde tillfredsställelse över att 

ha haft möjligheten att ha agerat med framförhållning som i sin tur genererade i god omvårdnad 

till patienten och stöd till närstående. 

 

      ”Det förändrar ju inte situationen… det blir ju mycket mer tillfredsställande, 

arbetssituationen blir mycket mera tillfredsställande för mig, när jag känner att patienten är 

att liksom, patienten är medveten” (informant nr 4) 

 

Svårigheter att bemöta  patienten när deras tillstånd försämrats 

Distriktssköterskorna kunde uppleva att det var svårigheter att bemöta patienten när tillståndet 

hade förämrats men att patienten ännu inte hade kommit till insikt om detta. Situationer 

beskrevs där både distriktssköterska, läkare och sjuksköterska från palliativa teamet flertalet 

gånger samtalade och informerade patienten om deras sjukdomstillstånd och sjukdomsprognos. 

Men distriktssköterskorna upplevde att det kunde kvarstå ett hopp hos patienten om att bli frisk 

och därför efterfrågade kurerande behandlingar, undersökningar som till exempel röntgen eller 

önskan om en ”second opinion” av annan vårdgivare. Situationer där patienten levde kvar i 

hoppet om att bli frisk kändes svåra för distriktssköterskan eftersom de påtalade att möta 

patienter i palliativ vård innebär att lindra de symtom som uppstår, ej att bota. En annan 

svårighet i ett sådant läge var att det ofta krävdes åtgärder för att ordna med mer 

hemtjänstinsatser och det måste planeras med framförhållning när patienten började förlora sina 

tidigare funktioner. Distriktssköterskan insåg vilka praktiska svårigheter som kunde uppstå om 

hjälpmedel inte hade beställts i tid då det kunde ta flera dagar innan dessa kunde installeras i 

hemmet hos patienten.  

 

           ”Då måste man nästan försöka initiera det där snabbt när dom fortfarande är pigga 

och måste man nästan vara lite hård och säga, du kommer blir jättedålig sen och då är det 

försent och det känns ju hemskt. Men jag vet inte hur man ska göra annars...?”  

(informant nr 2) 
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Närståendes betydelse i palliativ vård 

Denna kategori bildades utifrån underkategorierna Närståendes behov av samtal för att känna 

sig delaktiga, bekräftade och respekterade samt Närstående kan svikta och upplevas 

ifrågasättande när patienten försämrats. Distriktssköterskorna ansåg att närstående utgjorde en 

stor och viktig del i omvårdnaden vid palliativ vård när den gavs i hemmet. Den här kategorin 

beskriver vad det innebar för distriktssköterskan att möta de närstående i hemmet under en 

väldigt krävande period.  

 

Närståendes behov av samtal för att känna sig delaktiga, bekräftade och respekterade  

Samtal med närstående bedömdes vara viktigt eftersom det ofta var den närstående som 

signalerade när ett behov uppstod hos patienten. Distriktsköterskorna upplevde att de 

närstående var i stort behov av deras stöd. De närstående behövde ofta få upprepat av 

distriktssköterskan om patientens läge just nu och om att det enda som kan göras är att lindra 

symtom. Distriktssköterskan beskrev att samtalet gav bekräftelse till den närstående att den 

befann sig i en jobbig situation och när distriktssköterskan kunde förklara den symtomlindring 

som gavs till patienten så kände sig närstående sig delaktiga och respekterade. I samband med 

dessa återkommande samtal rörande omvårdnaden kring patienten så upplevdes närstående 

mera tillfreds och det underlättade för distriktssköterskorna i deras arbete.   

 

       ”Distriktssköterskan är viktig för både patient och anhörig i en svår tid de går igenom.    

De är ensamma fast de är en familj. De anhöriga kan känna sig ensamma och patienten 

ensam i sin kamp” (informant nr 3) 

 

Närstående kan svikta och upplevas ifrågasättande när patienten försämrats  

Distriktsköterskorna beskrev att när en patient hade försämrats så hände det ofta att  närstående 

efterfrågade att något mer skulle åtgärdas. De kunde efterfråga om inte näringsdropp skulle ges 

eller ifrågasattte en ordination av smärtstillande. Distriktssköterskorna upplevde svårigheter för 

dem eftersom de upprepade gånger fick förklara och motivera den palliativa vården som gavs 

just nu.  
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                     ”… Mamma äter ju ingenting och liksom hur ska vi få i henne nånting och nu 

ligger hon bara. Det var ju en naturlig process då men ibland kan det var svårt att förmedla 

till anhöriga att nu kanske det inte är aktuellt att äta längre …” (informant nr 2) 

 

Distriktssköterskan i samarbete med andra yrkeskategorier 

Denna kategori handlar om Bra samarbete med palliativa teamet är viktigt, 

Välfungerande samarbete med fysioterapeut och arbetsterapeut är betydelsefullt  

och Samarbetet med biståndshandläggare behöver utvecklas.  

 

Samarbete och en bra kommunikation mellan de professioner som arbetar med palliativ vård 

uppgavs vara en förutsättning för att skapa god omvårdnad kring patient och och för att ge stöd 

till närstående.  

 

Bra samarbete med palliativa teamet är viktigt 

Distriktssköterskorna beskrev att de fick hjälp i sitt arbete vid kontakt med palliativa teamet 

och de kände stor tilltro till dem. De var tillgängliga, bra bemannade med både läkare och 

sjuksköterskor, tillmötesgående och angelägna om att bra vård och stöd skulle ges till patient 

och deras närstående. Distriktssköterskorna kände ofta stort stöd från palliativa teamet när det 

gällde att ge information till både patient och närstående. Det gällde till exempel som när 

läkaren upprepade samma information som distriktssköterskan tidgare hade givit och skapade 

det trygghet hos patienten och den närstående samt underlättade arbetet och gav 

distriktssköterskan trygghet.  

 

                                  ”Jag får också en trygghet i att här gör vi ingenting, så kan det ju också 

vara, det är ju inte alltid man åtgärdar nåt, man kanske bara får en bekräftelse på att så här 

är det och vi kan inte göra så mycket mer, att det ger en trygghet för mig”  

(informant nr 4) 

 

Välfungerande samarbete med fysioterapeut och arbetsterapeut är betydelsefullt  

Distriktssköterskorna upplevde att ett välfungerande samarbete med fysioterapeut och 

arbetsterapeut på hemsjukvårdsområdena var viktigt. Det som låg till grund för detta var att de 

hade gemensamma  lokaler och de  hade regelbundna teamträffar med varandra. 

Distriktssköterskorna beskrev att de i ett tidigt skede initierade fysioterapeut och arbetsterapeut 
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till patienterna. Arbetet kring den palliativa patienten  underlättades om fysioterapeut och 

arbetsterapeut hade träffat patienten i ett tidigt skede för då kände patientenen till vilka som 

skulle kontaktas när det fanns ett behov av höj - sänkbar säng, gånghjälpmedel och stöd vid 

förflyttningsteknik. Fysioterapeut och arbetsterapeut uppgavs kunniga på att se både nuvarande 

och framtida behov och vilka anpassningar och hjälpmedel som kunde komma att behövas i 

hemmet. Deras förmåga  att ligga steget före i planeringen avlastade situationen för 

distriktsköterskan.  

 

Samarbetet med biståndshandläggare behöver utvecklas  

Distriktssköterskorna upplevde att samarbetet tillsammans med biståndhandläggare ytterligare 

behövde utvecklas. Det gällde till exempel att öka tillgänglighet och förståelse för varandra och 

att förkorta handläggningstider som i vissa fall kunde bli långa. Distriktssköterskor och 

biståndhandläggare uppgavs påverkas av att de arbetar i olika organisationer och under olika 

regelverk och att det kunde leda till frustration för distriktssköterskan. Till exampel beskrevs 

situationer när saklig information framfördes om patientens allmäntillstånd. Det gällde främst 

när akuta försämringar kunde uppstå och behovet av hjälpinsatser krävde snabb handläggning, 

då upplevde ibland distriktssköterskorna att biståndshandläggaren inte helt förstod eller 

lyssnande i samtalet som gällde patienten.  

                              

         ”… en yngre patient som, där handläggaren helt enkelt inte förstod hur bråttom det var 

och den patienten hann gå bort innan nån som helst hjälp sattes in. Och det betyder att det 

lades ju otroligt mycket [omvårdnadsinsatser]på anhöriga, som man kanske inte tycker att 

det, den tyngden ska inte ligga där. Så det tycker jag är svårt att prata samma språk, och få 

fram hur bråttom det är ”…  

(informant nr 4) 

 

Distriktssköterskans roll och behov av stöd i arbetet med palliativ vård 

Denna kategori bilades utifrån underkategorierna Känslan av att göra gott är givande men kan 

även uppleva utmanande och Arbetssituation i palliativ vård kan var tung och behöver ses över. 

Den här kategorin beskriver hur distriktssköterskorna upplevde sin roll och arbetssituation och 

vad som upplevdes saknas i det palliativa arbetet med patient och närstående.  
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Känslan av att göra gott är givande men kan även upplevas utmanande 

Distriktssköterskorna beskrev att arbetet i palliativ vård var givande och att det gav en positiv 

känsla. Det fanns en önskan att arbeta med denna patientgrupp eftersom det gav en 

tillfredsställande känsla av att göra gott och den känslan var tydligare inom den palliativa 

vården än i arbetet men andra patienter. Distriktssköterskorna beskrev även att de hade en 

lämplig utbildning för att ge denna typ av vård, de såg hela situationen för familjen.    

 

      ”Det här är ju verkligen sjukvård, det vi är utbildade för och det 

här med familjefokuserad vård liksom, så att det inte bara är dom andra patienterna vi har i 

hemsjukvården. De här patienterna [i palliativ vård] ger så mycket för just den här känslan 

att man gör nånting gott, det känner man oftare med de palliativa patienterna än vad man gör 

med de andra” (informant nr 8)  

 

Arbetssituation i palliativ vård kan vara tung och behöver ses över 

Distriktssköterskorna upplevde arbetssituationen som krävande särskilt på kvällar och helger 

(jourtid) då det var betydligt färre distriktssköterskor i tjänst, de hade ansvar för stora 

geografiska områden och resorna tog mycket tid i anspråk. Under ett kvällspass fanns två 

distriktssköterskor i tjänst och de ansvarade för patienter inom hela kommunen. Det kunde 

jämföras med antalet under dagtid vardagar då det är cirka 25 distriktssköterskor uppdelade på 

flera områden.  

 

                                                  ”Framför allt så saknar jag tiden, den saknar jag jättemycket. 

Därför att man är ju ofta så stressad, när man kommer dit det är väl så klart att jag 

prioriterar dom, jag gör det jag måste men jag kan känna ibland att jag önskar att jag hade 

kunnat stanna längre” (informant nr 3)  

 

Under jourtid beskrevs att situationer uppstod där distriktssköterskan aldrig hade träffat varken 

patient eller närstående tidigare. Inför ett möte med patienten när det skedde akut saknades 

möjlighet att få information om denne. Det innebar att distriktssköterskan varken kände till 

diagnos, status, behov av symtomlindring vid ankomst till patienten. 

 

Distriktsköterskan försökte känna in situationen men sådana händelser gav ofta en känsla av att 

uppfattas som oprofessionell i mötet med patient och närstående. De försökte få till ett bättre 
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besök vid nästa besökstillfälle. Arbetssituation i palliativ vård kan vara tung och behöver ses 

över, enligt distriktssköterskorna. 

 

   ”Man blir ju frustrerad och så bär man med sig det istället och så 

blir det pålagringar. Man får ju försöka göra det bättre nästa gång och ta tid då istället.” 

(informant nr 5)  
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Diskussion  

Huvudresultat 

I resultatet framkom fyra kategorier: Patientens sjukdomsinsikt är betydelsefull för palliativ 

vård, Närståendes betydelse i palliativ vård, Distriktssköterskan i samarbete med andra 

yrkeskategorier och Distriktssköterskans roll och behov av stöd i arbetet med palliativ vård. 

Resultatet visade att det är av stor betydelse för distriktsköterskan på vilket sätt patienten har 

insikt om  det aktuella sjukdomstillståndet. Det framkom att närstående behövde stöd i form av 

samtal för att känna sig deklaktiga, bekräftade och respekterade. Ibland upplevdes de närstående 

som ifrågasättande, vilket var försvårande för distriktsköterskan när palliativ vård skulle ges. 

Samarbetet med andra yrkeskategorier var betydelsefullt  eftersom pallaitiv vård utförs i 

samarbete med palliativa teamet, fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare. 

Distriktssköterskans roll i arbetet med palliativ vård upplevdes givande men kunde också 

kännas både tung och utmanande. Distriktssköterkans palliativa arbete behöver utvecklas och 

förbättras.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att det underlättade för distriktssköterskan när patienten var väl införstådd 

i sin situation. Detta har även uppmärksammats av Eyre (2010) som har beskrivit att om 

patienten accepterar sin livssituation så underlättas den palliativa omvårdnaden som ges av 

distrikssköterskor. Patienternas allmäntillstånd och förmågor uppgavs i föreliggande studie 

befinn sig i olika stadier under hela sjukdomstiden. Distriktssköterskan behövde ofta arbeta 

med framförhållning gällande behov av olika typer av hjälpmedel i hemmet eftersom 

patienterna i ett snabbt förlopp kunde förämras och förlora tidigare förmågor. Enligt Griffith et 

al. (2012) är viktigt att kunna ge information om vad som ”komma skall” när det gäller till 

exempel kommande behov av hjälpmedel.    

I förekommande studie uppgav distriktssköterskan att patienterna tyckte att det kändes bra då 

distriktssköterskan agerat med framförhållning och legat steget före och att hjälpmedel redan 

fanns i hemmet när behovet uppstod.  

 

I förekommande studie belyste distriktssköterskorna att de kunde uppleva svårigheter att 

bemöta patienten när deras tillståndet hade försämrats. I Griffits et al. (2015) studie så visade 

det sig att arbetet för distriktssköterskan försvårades om patienten förnekade sin situation. 

Patienten är i stort behov av samtal och information när de försämrats (Moir et al. 2015). Det 
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upplevdes ibland svårt att nå fram till patienten med att det nu var palliativ vård som gällde. 

Detta trots att både distriktssköterskan och palliativa teamet hade haft flera samtal med 

patienten om det aktuella tillståndet och en negativ prognos. I andra studier har det beskrivits  

att det är viktigt med information till patienten och bra bemötande så att de känner sig 

omhändertagna och respekterade när nya symtom uppstår som till exempel smärta eller 

illamående (Karlsson et al. 2011; Klarare et al. 2017).  Distriktssköterskorna uppfattade att det 

kvarstod ett hopp om tillfrisknande hos patienterna. Enligt Krook (2012) så kan patienter i ett 

palliavtivt skede ha svårt att ta till sig besked om  negativ prognos och att deras tid de har kvar 

att leva är kort och det hänger ihop med att de kan ha kvar sitt hopp om att bli friska. Appelin, 

Brobäck och Berterö (2005) bekriver att det även kan upplevas skrämmande för en patient att 

förstå att de på kort tid kommer att bli svagare och beroende av andra. Det kan vara en förklaring 

att inte orka ta till sig information om försämring. I en annan svensk studie av Olsson et al. 

(2010) beskrivs att patienten inte riktigt lyssnar när läkaren samtalar om döden eftersom det 

kvarstår ett hopp. Samtidigt som patienten försöker acceptera att döden närmar sig så kämpar 

de emot den. 

 

Närstående utgör en central roll vid palliativ vård i hemmet (Milberg 2005; Milberg 2012). 

Distriktssköterskorna ansåg att när samarbete med närstående är gott så underlättas deras arbete 

i den palliativa vården och därmed förbättras läget för patienten. Enligt Luker, Cooke och Dunn 

(2015) så är det viktigt att under hela vårdprocessen att ta hand om närstående. Personer som 

vårdar sin närstående ska erbjudas stöd som syftar till att underlätta vårdandet, förebygga ohälsa 

och främja förmågan att hantera svårigheter (Socialstyrelsen 2013). Om den närstående får rätt 

stöd och känner sig trygg så kan den därmed hjälpa patienten på ett bättre sätt (WHO 2002; 

Milberg 2005; Milton 2008). Studier har beskrivit att de närstående har uppfattat 

distriktssköterskan som en viktig person, som samordnande och den som tar hand om behov 

som uppstår (Borstrand 2008; Eyre 2010). Det är viktigt för närstående att de får stöd av 

distriktssköterskan och möjlighet att känna sig delaktiga (Devik et al. 2013). I Moir et al. (2015) 

studie beskrivs att närstående är i stort behov av stöd i form av samtal vilket också framkom i 

föreliggande studie. Familjefokuserad omvårdnad är en viktig del av den palliativa vården och 

en öppen kommunikation med närstående och patient betonas, viktigt att närstående är på 

samma nivå som patienten (Socialstyrelsen 2006; Aarnaert & Wainwright 2008;  Paulisch & 

Ceransky 2009). Välfungerande familjeförhållanden uppfattades som oumbärligt, speciellt när 

patienten befinner sig vid livest slut (Jeppson & Thomé 2015). 
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Enligt Appelin et al. (2005) är det en utmaning för distriktssköterskan att skapa förtroende till 

närstående så att de känner att de blir fortsatt omhändertagna och inte övergivna när 

cancersjukdomen inte längre är kurativ. I Griffits et al. (2015) studie så visade det sig att arbetet 

för distriktssköterskan försvårades för när den närstående saknade insikt om situationen och de 

behövde också vara införstådd att olika hjälpmedelsinsatser skulle komma att behövas inom en 

kort tid.    

 

I föreliggande studie uppgavs att närstående kunde svikta och upplevas ifrågasättande när 

patienten försämrades och till exmempel slutade äta och dricka. Det kunde leda till att 

distriktssköterskan kände att höga krav ställdes på henne när närstående upplevdes krävande 

och efterfrågade omvårdnadsåtgärder trots att det är palliativ vård som gäller (Milberg 2005). 

När närstående sviktade kunde de även reagera med ilska, förnekelse och känna hopplöshet 

(Borstrand 2008; Munk, Fridlund & Mårtensson 2008; Jack & O’Brian 2010; Devik et al. 2013; 

Pusa, Nilsson & Sundin 2014; Griffith et al. 2015; Koenig-Kellas, Castle, Johnson & Cohen 

2017).  

 

I föreliggande studie beskrev distriktssköterskorna vikten av ett gott samarbete med andra 

yrkesprofessioner, vilket också beskrivs av Dunne et al (2005), Rydeman och Törnkvist (2009), 

Beck-Friis & Jacobsson (2012) och Socialstyrelsen (2013). I en dansk studie av Goldschmidt, 

Groenvald och Strömgren (2005) framkommer det av både distriktssköterskor och läkare att 

samarbete i team gör att tryggheten ökar hos den palliativa patienten. Distriktssköterskan har 

en central och ledande roll kring patienten och är lite som ”spindeln i nätet”. Hon kan inte lösa 

allt själv men medveten om när andra kompetenser ska kopplas in (Borgstrand 2008; Burt et al. 

2008; Karlsson et al. 2010; Beck-Friis & Jacobsson 2012; Devik et al 2013). I den föreliggande 

studien framkom även att samarbetet med palliativa teamet var välfungerande och ingav stor 

trygghet för distriktssköterskan i den palliativa vården vilket också har beskrivits i en studie av 

Arnaert & Wainwright (2009). Det palliativa teamet beskrevs i förekommande studie som 

tillgängligt, att de snabbt gav råd och ordinationer vilket resulterade i att båda parter blev nöjda. 

Däremot beskrevs i en engelsk studie att samarbetet mellan palliativa team och 

distriktssköterskor behövde förbättras (King, Melvin, Ahby & Firth 2015). Vidare framkom 

även att  samarbetet med fysioterapeut och arbetsterapeut var välfungerande. 

Distriktssköterskan initierade dem omgående till den palliativa patienten för att kunna arbeta 



 

21 

 

 

med framförhållning. Samarbetet resulterade i en förmåga att ”ligga steget” före, något som 

underlättade för patient, närstående och distriktssköterska. Liknande upplevelser redovisas av 

Dunne et al. 2005; Goldschmidt 2005; Karlsson et al. 2010 som beskriver vikten av att olika 

yrkesgrupper behövs i den palliativa vården och Munk et al. 2008 betonar att det är betydlesfullt 

att komma in i ett tidigt skede. Samarbetet  med biståndhandläggare beskrevs behöva utvecklas. 

Bland annat i form av utökad tillgänglighet för varandra som  till exempel vid akuta situationer 

när patienten får behov av snabbt insatta insatser i hemmet. Enligt en svensk studie, Duner och 

Womesjö (2015) behöver dessa yrkesprofessioner kunna samarbeta väl. Men det framgår att 

biståndhandläggare upplever att samarbetet med andra yrkeskategorier behöver utvecklas 

eftersom att det finns ett maktförhållande dem mellan. Biståndshandläggarna kände att de hade 

lägre status jämfört med till exempel distriktssköterskor och läkare.   

 

I föreliggande studie framkom att palliativ vård kunde upplevas givande men också utmanande, 

vilket även har framkommit i tidigare studier (Dunne et al. 2005; Devik et al. 2013). Upplevelse 

av tidsbrist som ledde till känsla av otillräcklighet framkom i föreliggande studie och  har även 

beskrivits i både internationell och svenska studier (Appelin et al. 2005; Paulish & Ceransky 

2009 ; Eklund 2013; Pusa et al. 2014). I kanadensiska studien av Stadjuhar et al. (2011) beskrevs 

att underbemanning leder till tidsbrist, att resurser delas med andra kroniskt sjuka patienter och 

vid hög arbetsbelastning måste distriktssköterskan ständigt prioritera. I föreliggande studie 

uppgavs framförallt att det var en utmaning att arbeta jourtid då bemanningen var lägre, 

kontinuiteten var då inte optimal och restiden till patienterna blev betydligt längre. Borstrand 

(2008) har beskrivt att patienter upplevde sämre tillgänglighet jourtid och att det tog längre tid 

för dem att få den hjälp de var i behov av. Enligt  Beck-Friis och Jacobsson (2005) och Klarare 

et al. (2017) skattar patienter högt att känna tillgänglighet och kontinuitet. 

 

Enligt Travelbee (2003) så är lidande och smärta en del av det mänskliga livet och det bygger 

på en existentialistisk människosyn. Omvårdnaden består i att hjälpa den lidande patienten och 

dennes närstående att finna en mening i den situation de går igenom. Att lära känna  patient och 

närstående är en förutsättning för att kunna identifiera deras unika behov för att sedan kunna 

planera och genomföra god omvårdnad.  

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie betonar att deras arbetssituation behöver utvecklas 

och behov finns att ständigt utveckla den palliativa vården för att den ska bli bra. Varje patient 
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är unik med sin diagnos, prognos, symtom, coopingstragier, familjeförhållanden och så vidare. 

Viktigt att distriktssköterskan får tid och möjlighet att lära känna patient och närstående så att 

den palliativa vården blir av god kvalitet.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelse och reflektion av att möta 

pallaitiva patienter och att möta deras närstående i hemmet. En kvalitativ ansats med 

beskrivande design har använts. Vid beskrivningar av en människas upplevelse av en situation 

så anses denna ansats som fördelaktig och det är viktigt att resultatet belyser 

distriktssköterskorna upplevelser och inte författarens i studien (Polit & Beck 2008).  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) så är det viktigt att diskutera den metod som har använts 

från begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet handlar om att kunna lita 

på studieresultaten. För att öka trovärdigheten så har författaren har försökt att beskriva 

urvalsmetod, informanter, datainsamlingsmetod och dataanalys noggrant så att läsaren ska 

kunna ta del av resultatet i denna studie. Att distriktssköterskorna i studien var i varierande 

åldrar och med olika lång livserfarenhet samt erfarenhet gällande arbete med palliativ vård i 

hemmiljö stärker studiens resultat då det ger möjligheter att fånga många olika aspekter. Att 

alla distriktssköterskorna som ingick i studien var kvinnor kan ses som en svaghet men att de 

kom från fyra olika hemsjukvårsområden är en styrka.  

 

Författaren försökte under intervjutillfället att inte påverka situationen men författaren har en 

viss förförståelse inom ämnet. Förförståelse handlar om den bild som författaren har av det 

fenomen som ska studeras (Granskär & Höglund-Nielssen 2012). Detta med författarens 

förförståelse är något som diskuterats med studiekamrat och handledaren genom hela 

examensarbetet. Författaren är medveten om att förförståelsen kan ha satt sin prägel på analysen 

och därmed kunnat påverka trovärdigheten och giltigheten i studien. Författaren var vid 

intervjutillfällena anställd på en hälsocentral men hade före och kom även efter tillfället ha 

arbetat i samma organisation som informanterna. Det faktum att författare och informanter var 

kända med varandra uppfattades som positivt eftersom informanterna gärna delade med sig av 

sina erfarenheter. För att öka giltigheten i studien så har citat från distriktssköterskor använts 

(Graneheim & Lundman 2004).  
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För att säkra studiens tillförlitlighet så användes en intervjuguide med syftet att de stöd så att 

samtalen inte hamnade utanför ämnet. Först genomfördes en provintervju för att säkerställa att 

intervjuguiden var rätt utformad (Graneheim & Lundman 2004). Distriktssköterskorna svarade 

på frågor utifrån en intervjuguide med följdfrågor och kunde på så vis berätta om sina egna 

upplevelser inom ämnet. Författaren var ovan som intervjuare och det upplevdes som en 

nackdel då vissa svar kanske inte följdes upp på bästa sätt. Alla intervjuer genomfördes enligt 

distriktssköterskornas önskemål. Det är viktigt att för deltgarna att själva få bestämma tid och 

plats för när intervjuerna skulle genomföras. Det ger en tryggare intervjusituation och ökar 

därmed tillförliligheten (Polit och Beck 2008). Enligt Graneheim och Lundman (2004) så bör 

intervjuer och analysarbete genomföras under en relativt kort tidsperiod då det påverkar 

tillförlitlighet. Författaren gjorde intervjuer, transkribering, analysmatris under en 4 månaders 

period. När det gäller överförbarheten av resultaten till andra likande miljöer eller liknande 

situationer så måste de olika stegen i hur studien gjordes beskrivas så noggrant som möjligt 

(Graneheim & Lundman 2004).  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Målet är att utveckla och förbättra den palliativa vården för patient och närstående. Därför vore 

det  intressant att studera samarbetet mellan distriktssköterska och biståndshandläggare. Detta 

med tanke på vad som framkommit i föreliggande studie och även andra studier om deras 

svårigheter att förstå varandras yrkesroller och därmed försvåras samarbetet mellan dem. Det 

innebär sannolikt att det bör finnas möjlighet till förbättringar i dialogen mellan  

distriktssköterska och biståndshandläggare så att förståelsen ökar mellan dem och därmed 

förbättra vården för patient och närstående och förbättrad arbetssituation för distriktssköterskan. 

 

Kliniska implikationer  

Föreliggande studie visar att distriktssköterskan prioriterar den här patientgruppen och upplever 

det positivt att möta dem och deras närstående i hemmiljö. Men det finns behov av förändringar 

och distriktssköterskans arbetssituation behöver ses över. Distriktssköterskan upplevde ofta 

tidsbrist som ledde till en känsla av att känna sig otillräcklig i sin yrkesroll. Även andra 

organisatoriska faktorer påverkade som till exempel lägre bemanning av  distriktssköterskor 

under jourtid vilket ledde till långa och tidskrävande resor till patienten. 
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Resultatet från denna studie kan vara av betydelse för ledningen då den belyser hur 

distriktssköterskor faktiskt upplever sin roll i den palliativa vården i hemsjukvården.  
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Slutsats 

Slutsatsen av studien är att distriktssköterskorna känner sig positiva till palliativ vård och de 

upplever det givande trots att det känns tungt ibland. Distriktsköterskan kunde känna sig 

frustrerad vid tidsbrist och upplever att arbetssituation behöver ses över av chefer eftersom 

distriktsköterskan förväntas tillgodose behov hos både patient, närstående och samarbeta väl 

med andra yrkeskategorier för att den palliaitva vården ska bli av bra kvalitet.  
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