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Förord

Stort tack till alla som har hjälp oss på något sätt till den här uppsatsen.

Tack till hemtjänstpersonalen som har bidragit med era upplevelser.

Tack till vår handledare Gunilla Mårtensson för all stöttning, goda råd och snabba svar när vi 
behövt hjälp. Utan dig hade det aldrig gått!



Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelser av att vårda patienter i 
livets slutskede. Designen var kvalitativ och data insamlades genom intervjuer. Totalt 
intervjuades fem kvinnor som arbetar inom hemtjänsten med erfarenhet av att vårda patienter 
i livets slut i hemmet. Materialet analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys och 
utifrån hemtjänstpersonalens upplevelser identifierades åtta huvudkategorier: relation, 
trygghet, vårdkvalitet, värdigt slut, rutin, information, kunskap och kompetens, samt 
arbetsmiljö. Resultatet visade att alla deltagare identifierade sig som en anhörig till de 
patienter som de har arbetat en lång tid hos och många kände ett känslomässigt engagemang i 
samband med patientens bortgång. Majoriteten upplevde att patienterna får en bra vård i 
hemmet. Informationen från ansvarig sjuksköterska ansågs bristfällig hos alla deltagare vilket 
resulterade i upplevelse av svårigheter att utföra god omvårdnad. Informationsbristen fanns i 
flera led. Samtliga deltagare upplevde sig ha goda kunskaper och kompetens i att vårda 
patienter i livets slutskede och att kunskapen ökade med arbetslivserfarenheten. Dock tyckte 
de att den utbildning de fått i vård i livet slutskede inte stämmer överens med verkligheten. 
Mer kunskaper efterfrågades om vård i livets slutskede av personer med annan religion. 
Slutsatsen med studien var att kommunikationen mellan hemtjänstpersonal och sjuksköterskor
måste förbättras och mer specifik utbildning för att vårda i livets slut behövs för 
hemtjänstpersonalen. 

Nyckelord: hemtjänstpersonal, palliativ vård, kunskap och kompetens, information



Abstract

The aim of this study was to describe home care personnel and their experiences in palliative 
care. The design was qualitative and data were collected through interviews. Five home care 
personnel were interviewed, all women, whom have experience of palliative home care. 
The material was then analysed with qualitative content analysis and eight main categories,
derived from experiences of home care personnel, were identified: relationship, safety, quality 
of care, a better end-of-life, routine, information, knowledge and competence, and work 
environment. The result showed that all participants of this study identified themselves as 
family members of the patients whom they had cared for during a long period of time. 
Additionally, the participants were emotionally touched when the patient died.
The majority experienced that the patients do receive good care in their homes. The 
participants also think that the information from the responsible nurse was insufficient, which 
resulted in difficulties for the personnel giving the patients good care. The insufficient 
information was within several lines of profession. All participants of the study think they 
have a good knowledge of and competence in palliative care and that their knowledge 
increased with their working experience. However, the participants think that the education 
they receive about palliative care does not coincide with reality. More knowledge about 
palliative care was demanded by people with another religion. The conclusion from this study 
is that the communication between home care personnel and nurses should be improved and 
that home care personnel need more specific education in the area of palliative care. 

 Keywords: home care personnel, palliative care, knowledge and competence, information
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1. Introduktion

1.1 Palliativ vård

Palliativ vård innebär att lindra och inte bota, att ha en livssyn där man ser liv och död som en 

naturlig process och en del av livet. Tyngdpunkten ligger på att hålla patienten smärtfri och 

integrera de psykologiska, fysiska, emotionella, sociala och andliga bitarna samt ge stöd till 

anhöriga under sjukdomstiden och efter dödsfallet (1). Den palliativa vården innefattar främst 

cancerpatienter, HIV patienter och patienter med svåra neurologiska och kroniska sjukdomar 

(2). I WHO´s definition från 2002 ang. palliativ vård står det: ”Palliativ vård är ett 

förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten hos patienter och deras närstående vilka står 

inför problem förknippade med livshotande sjukdom. Livskvalitet uppnås genom att 

förebygga och lindra lidande. Fysiska, psykosociala och andliga problem identifieras tidigt, 

bedöms systematiskt och behandlas aktivt” (3).

För att kunna ge en så bra vård som möjligt har man de ”fyra hörnstenarna” att vila sig emot i 

palliativ vård (4, 5, 6). Dessa är 1) Symtomkontroll: Man ska lindra patienten med beaktande 

av dennes integritet och autonomi. Symtomlindringen omfattar de fysiska, de psykiska, de 

sociala och de existentiella behoven. 2) Teamarbete: Att man har ett gott samarbete mellan 

alla yrkeskategorier som bildar ett multiprofessionellt arbetslag. 3) Relation och 

kommunikation: Man ska befrämja patientens livskvalitet, vilket man når när man har en god 

inbördes kommunikation och relation inom arbetslaget och i förhållande till patienten och till 

anhöriga. 4) Närståendestöd: Att vara ett stöd till anhöriga både under sjukdomstiden och 

även efter dödsfallet. 

I en studie av Werkander och Andershed om vad god palliativ vård är framkom det i resultatet 

tre huvudkategorier om vad som för den döende patienten kännetecknar en god vård i livets 

slutskede. Dessa kategorier var säkerhet, delaktighet och förtroende. I kategorin säkerhet 

fanns två underkategorier, dessa var kontinuitet i vården och personalens kompetens, något 

som uttrycktes viktigt för de döende patienterna (7). Även i en jämförande studie om palliativ 

vård i hemmet gjord av Appelin, Brobäck och Berterö framkom att säkerheten var mycket 

viktig för döende patienter som vårdas i hemmet. Även ett välfungerande samarbete och en



god kommunikation mellan de olika yrkeskategorierna var viktiga delar för att känna sig trygg 

i att vårdas i hemmet (8). 

1.2 Palliativ vård i hemmet

Trots att hemsjukvård i dag är vanligt i livets slutskede och kravet ökar på palliativ vård i 

kommunen då många patienter önskar att dö hemma, så dör flera på sjukhuset än i hemmet i 

de flesta länder (9, 10, 11) Efter den s.k. ÄDEL-reformens (12) införande 1992 har också 

kommunerna ett sjukvårdsansvar. Primärvården spelar en central roll för att optimera 

tillgänglig vård men det misslyckas ofta på grund av brist på resurser att göra detta effektivt 

(9). För att tillmötesgå de döendes önskemål måste den palliativa vården utvecklas i 

primärvården (13). En studie om livets slutskede i Sverige visar det att det är nödvändigt att 

utveckla en modell för att vårda döende patienter då vården måste anpassas till att många idag 

väljer att dö i sitt hem (14). En annan studie menar att kontinuiteten hos personalen är viktig 

för att patienterna som vårdas i hemmet ska känna sig trygga (15).

I livets slutskede behöver många patienter betydande insatser från hemtjänstpersonal (2). En 

viktig detalj inom hemsjukvård är att kommunikationen mellan de olika inblandade 

yrkesgrupperna fungerar, t.ex. mellan sjuksköterska och hemtjänstpersonal och även anhöriga 

(16). God kommunikation i personalgruppen är vikigt vid vård av patienter och spelar en 

huvudsaklig roll för teamarbetet och patientens säkerhet (17). Kommunikationen visade sig i 

en studie om hemsjukvård av Copper och Urquhart (18) brista mellan de olika yrkesgrupperna 

och det saknades strategier för hur informationen ska nå fram. Samma resultat framkom i en 

studie av Goldschmidt, Groenvold, Johnsen, Strömgren, Krasnik och Schmidt om 

förväntningar och utvärdering i samarbetet mellan palliativa hemsjukvårdteam och 

distriktssköterskor (19). Personal som arbetar med vård av döende i hemmet behöver 

kontinuerlig utbildning, stöd och handledning (20).

Fullständig information om patienters behandling, rörelseförmåga och kognitiva möjligheter 

önskas av hemtjänstpersonal för att bättre kunna planera sitt arbete och bemöta patientens alla 

behov (21). För att detta ska kunna vara genomförbart så måste hemtjänstpersonal få den 

utbildning och kunskap som krävs för att kunna ge en god vård i hemmet (18). I en studie av 

Wessel och Rutledge visar att personalen som hade genomgått en palliativ vårdutbildning var 

mer positivt inställda mot kunskaper om döden och att vårda patienter i livet slutskede (22). I 



en annan studie av Ahmed, Bestall, Ahmedzai, Payne, Clark och Nobel kom de fram till att 

utbildningar och kunskap om palliativ vård måste förbättras för hälso- och sjukvårdspersonal 

inom kommun och landsting (23).

1.3 Problemområde       

I Sverige ges vård till äldre döende personer i huvudsak genom tre vårdformer: särskilt 

boende, sjukhus eller i det egna hemmet. Flera studier visar att många människor vill dö i sitt 

eget hem. Avgörande för valet att vilja dö i hemmet eller på sjukhus är också de faktiska 

förutsättningarna, t.ex. tillgång till fungerade stödsystem i form av kvalificerad personal mm

(20). Vården ska vara trygg och säker när man vårdas hemma i livets slutskede. För att detta 

ska vara genomförbart så krävs det ett gott samarbete och en god kommunikation mellan de 

olika yrkesgrupperna och att hemtjänstpersonalen har kunskap och kompetens rörande vård av 

patienter i livets slutskede. Mot denna bakgrund finns anledning att studera 

hemtjänstpersonalens upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 

   

1.4 Syfte

Syftet med studien var att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelser av att vårda patienter i 

livets slutskede.

1.5 Frågeställning

Hur upplever hemtjänstpersonal att vårda patienter i livets slutskede?

2. Metod

2.1 Design

Metoden som användes var en intervjustudie av kvalitativ och deskriptiv design (24).



2.2 Urval och undersökningsgrupp

Författarna hade ett strategiskt urval som önskemål, att deltagarna skulle ha olika ålder, kön 

och utbildning. Undersökningsgruppen bestod av fem personer och deras ålder varierade 

mellan 38-62 år i en hemtjänstpersonalgrupp i Mellansverige där alla hade 

undersköterskeutbildning eller vårdbiträdesutbildning samt jobbat mellan 6-21 år inom vård 

och omsorg. Informanterna hade alla genomgått vissa eller alla av kompetensstegen, en 

flerårig nationell satsning att genom idéer, stöd och råd uppmuntra och inspirera personalen 

inom vård och omsorg om äldre till utökat kvalitetsutveckling genom kompetensutveckling 

(25). Informanterna omfattade endast kvinnor trots att författarna hade som önskemål att 

informanterna skulle ha olika kön. Urvalet blev i detta hänseende ett bekvämlighetsurval, 

detta var något författarna ej kunde påverka då författarna fick informanterna utvalda av 

verksamhetschefen för hemtjänstpersonalgruppen. 

2.3 Datainsamlingsmetod

Insamling av data skedde genom semistrukturerade intervjuer med hemtjänstpersonal. En 

intervjuguide utvecklades. Intervjun inleddes med frågor om bakgrundsinformation om 

deltagaren såsom ålder, kön, utbildning, antal år inom hemtjänsten och erfarenhet av att jobba 

med patienter i livets slutskede (bilaga 1). Deltagarna fick svara på frågor utifrån en 

intervjuguide och följdfrågor ställdes för att förtydliga svaren som ”Hur menar du då? Hur 

kände du då? Kan du utveckla det?”

2.4 Tillvägagångssätt

Kontakt togs med en hemtjänstgrupp i Mellansverige. En ansökan för godkännande skickades 

till verksamhetschef på berörd verksamhet. Efter godkännandet bestämdes en träff med 

verksamhetschefen i hemtjänstdistriktet. Vid träffen informerades verksamhetschefen om 

studien och informationsbrev (bilaga 2) om intervjun överlämnades. Verksamhetschefen 

tillfrågade 5 stycken deltagare ur personalgruppen och de fick informationsbrevet. Namn och 

telefonnummer till deltagarna skickades via mail till författarna. En lokal bokades så att 

intervjuerna kunde ske ostört. En provintervju genomfördes med en person med erfarenhet att 

arbeta inom hemtjänsten. Efter genomförd provintervju valde författarna att inte ändra något i 



intervjuguiden. Kontakt togs därefter med deltagarna för överenskommelse om datum och tid. 

Intervjuerna genomfördes under en tidsperiod från den 9 mars till och med den 16 mars 2007. 

Efter muntligt godkännande spelades samtliga intervjuer in på en bandspelare med inbyggd 

mikrofon och intervjuerna varande mellan 15-30 minuter. Båda författarna var närvarande vid 

samtliga intervjuer. En av författarna ställde frågorna under alla intervjuer och den andra 

skötte den tekniska utrustningen. De inspelade intervjuerna transkriberades, d.v.s. skrevs ut 

ordagrant. Materialet har behandlats konfidentiellt och endast författarna och handledaren har 

haft tillgång till inspelningarna och intervjuutskrifterna.  Banden kommer att förstöras efter att 

studien är genomförd och godkänd.

2.5 Dataanalys

Analysen började med att de transkriberade intervjuerna genomlästes av båda författarna vid 

flera tillfällen och ett helhetsintryck skapades. Utifrån studiens syfte markerades och 

kondenserades de meningsbärande enheterna, d.v.s. de meningar eller fraser som innehöll 

relevant information för frågeställningen. Enheterna sorterades och kodades och delades in i 

kategorier (26). Dataanalysen utmynnade till en början i 25 huvudkategorier. Efter fortsatta 

analyser visade det sig att flera av huvudkategorierna liknade varandra och resultatet blev då 

11 huvudkategorier. Efter ytterligare analyser liknade fortfarande flera av huvudkategorierna 

varandra och därför kunde huvudkategorierna komprimeras till åtta huvudkategorier

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen utifrån meningsbärande enheter, kondensering, koder och 

huvudkategorier.

Meningsbärande 
enhet

Kondensering Koder Huvudkategorier

Det som kan vara 
jobbigt det är ju om 
det när någon man 
har haft under lång 
tid så att man har lärt 
känna dom riktigt då 
kan det ju vara lite 
jobbigare

Jobbigt. När man 
haft någon under 
lång tid. När man har 
lärt känna dem.

Identifierar sig som 
en anhörig

Relation

Mm dom ärenden 
som vi åker till varje 
dag kanske sex 
gånger om dagen, 
tycker jag att det är 
viktigt att det är 

Viktigt att samma 
människor vårdar 
personen i livets 
slutskede, att hon 
känner 
igen oss

Viktigt med
kontinuitet

Trygghet



samma människor 
som vårdar den 
personen när där i
livets slutskede så att 
hon känner igen 
röster åh och att hon 
känner igen oss
Näej jag tycker inte 
att jag får egentligen 
någonting vad gäller 
personen utan det får 
vi nästan… jag 
sinsemellan komma 
fram till… jo jag 
tycker att hon ska 
kunna gå in i 
gruppen och liksom 
säga lite hur man ska 
vårda då för dom har 
ju olika… olika fel 
om man säger så

Får dålig information 
om patienten. Får 
ofta kommer fram till 
det sinsemellan i 
gruppen.  Sköterskan 
ska tala om för 
gruppen hur de ska 
vårda patienternas 
olika 
sjukdomstillstånd.

Upplever brist på 
information.  

Information

2.6 Forskningsetiska övervägande

Hemtjänstpersonalen kan känna sig utlämnad då de delger sina personliga upplevelser och 

information som kan vara känslig. Deltagarna informerades i ett informationsbrev (bilaga 2) 

vad studien handlar om och att deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas utan 

ytterligare motivering.  Vidare informerades att all data kommer att behandlas konfidentiellt 

och att ingen enskild person kommer att kunna identifieras. Inspelat material kommer att 

förstöras efter godkänd uppsats.



3. Resultat

Dataanalysen utmynnade i åtta huvudkategorier (figur 1) som presenteras i löpande text.

I de citat som används för att styrka resultatet benämner hemtjänstpersonalen patienterna som 

brukare. Författarna har utifrån frågeställningen valt att fortsättningsvis använda ordet 

patienter i resultat delen. 

Figur 1. Huvudkategorier

Hemtjänstpersonalens upplevelser

Relation

Trygghet

Vårdkvalitet

Värdigt slut

Rutin

Information

Kunskap och 
kompetens

Arbetsmiljö



3.1 Relation

Relation representerar den kontakt som hemtjänstpersonalen upplever att de fått med 

patienterna.

Samtliga deltagare upplevde att de fick en nära relation till patienterna speciellt till dem som 

de har arbetas hos under många år. Flera av deltagarna upplevde också att de personer de 

jobbat hos under flera år blivit som en anhörig till dem. 

”… det är lite olika hur länge man har gått där, har man gått där länge då blir 

det som en anhörig nästan…”

”… det var ungefär som om det var min närmaste släkting…”

När någon de jobbat hos under en lång tid som de fått en personlig kontakt med somnar in,

upplevde de flesta deltagarna att det denna tid kändes jobbig för dem p.g.a. känslomässigt 

engagemang. En av deltagarna berättade med tårfyllda ögon att det var viktigt att få vara med 

och säga farväl.

”När hon somnade in då ringde dom ju hem till mig och talade om de då så jag 

frågade om jag fick komma ner och säga adjö och det fick jag… det var en

arbetskamrat som tvättade henne och gjorde henne klar, det kändes skönt…”

3.2 Trygghet

Trygghet representerar det behov av trygghet som hemtjänstpersonalen upplever är viktigt för 

att kunna göra ett bra jobb samt för att ge en trygghet till patienten och känna sig trygg i sina 

arbetsuppgifter.

Samtliga deltagare upplevde att det ska kännas tryggt för patienten när de är hos dem och 

jobbar. Det är vikigt att patienterna känner igen sig med sina saker, att det ser ut som det alltid 

har gjort och att det får sina behov tillgodosedda t.ex. om det vill ligga i ett speciellt rum. Det 



tycker också att det är viktigt med kontinuitet bland personalen, att det är samma personer 

som vårdar i livets slutskede. Att patienterna känner igen röster och ansikten. Deltagarna 

upplevde också att när de jobbat hos en person under lång tid, vet de också hur patienterna vill 

ha det runt omkring sig, detta ger trygghet.

”Vi vet ju mycket hur hon vill ha det. Hur hon kanske vill ligga och hur hon vill 

ha kuddarna ja man känner till henne och… vet och då tror jag att det är viktigt 

att det är samma människor som sitter hos den personen så det känns tryggare 

för patienten.”

Majoriteten av deltagarna upplevde att de känner sig trygga med varandra i arbetsteamet. De 

ställer upp för varandra om det är jobbigt hos någon patient och är det extra jobbigt är det bara 

att ringa eller larma så kommer någon och hjälper till. De turas om att sitta vak hos någon i 

livets slutskede och en av deltagarna berättar att de i dessa ibland svåra stunder känner ett 

stort kamratskap. 

”Ja vi kommer ju in med jämna mellanrum och får vi sitta vak då då behöver vi 

ju bara ringa eller larma så kommer dom hjälper till å så där om det är 

någonting.”

”… vi hjälper varann och ställer upp på varann och så när det är jobbigt då 

så… ja vi turas om att gå då naturligtvis… turas om allihopa då och går om det 

är extra jobbigt då.”  

3.3 Vårdkvalitet

Vårdkvalitet representerar hur god vård som hemtjänstpersonalen upplever att de själva ger.

Majoriteten av deltagarna upplevde att patienterna får bra vård. De berättar att de tycker att 

självbestämmande tillgodoses då många idag väljer att dö i hemmet. En av deltagarna tyckte 

också att patienterna kan få lika bra vård i hemmet som på sjukhuset. De upplevde att 

omvårdnaden patienterna får i livets slutskede är bra, att de ser hela människan och vårdar 

inte bara den döende utan även dennes anhöriga. De flesta tyckte att det är viktigt med 



uppföljning om vad som har fungerat bra och mindre bra under patientens vårdtid. En av 

deltagarna berättar om hur viktigt det är med ett bra bemötande, att man visar respekt när man 

är i någon annans hem. 

”Dom flesta vill ju då sluta i sina hem och det är ju därför vi sitter där och 

vakar dom. Man får ju bestämma själv om man vill dö hemma om vi kan vårda 

dom så att, ja att dom slipper ha ont att dom kan få spruta, att man kan få 

samma vård i hemmet som dom får på lasarettet.”

”Jaa jag har ju suttit vak bra många gånger och sen kommer vi ju in och sköter 

om å det där… vi vänder ju å, sköter ju om å, ger munvård å, det är ju allting å 

vi försöker tänka på allt då, släta till å och där då.”

”… vi har faktiskt många gånger fått rosor i tidningarna som när det har 

varit… och vi tänker ju på att behandla dem som ligger där och är dålig då 

riktigt ordentligt och bra och sen även anhöriga… ta hänsyn till dom också 

under tiden så att det…”

”… bemöta dom som en vuxen människa som ligger där…”

Samtidigt som majoriteten upplevde att patienterna får en bra vård gav samtliga deltagare

uttryck för upplevelser av bristfällig smärtlindring till patienterna i livets slutskede. Alla 

deltagare berättade att de trots upprepade kontakter, angående brukarens smärttillstånd, med 

ansvarig sjuksköterska inte sett de resultat hos patienten som deltagarna skulle önska.

” När dom inte får tillräckligt med smärtstillande å det är ju frustrerade för att 

det, vi har haft fall där dom ligger å skriker för att dom har så ont dygnet runt 

och dom får bara Alvedon…”

” … våra sköterskor är väldigt slarviga och nonchalanta… faktiskt, det är ju 

hälsocentralen som vi har mest att göra med…”



” …när man vet att dom har ont och inte får den smärtlindring dom behöver… 

vi hade ju en dam som låg och skrek i flera dygn innan hon fick… Morfin och då 

hade vi sagt åt sköterskorna i flera dagar och dom bara nonchalerade det…”

3.4 Värdigt slut

Värdigt slut representerar hemtjänstpersonalens upplevelser om vad ett fint slut är för 

patienten och anhöriga. 

Hälften av deltagarna berättade att de tyckte att det är viktigt att den sista tiden ska bli lugn 

och fin för den döende och anhöriga. De tyckte också det är vikigt att ha tid att stanna kvar en 

stund efter att patienten har avlidit för anhörigas skull. En deltagare tyckte att det kunde 

kännas skönt när patienten har fått somna in när detta varit en önskan hos patienten under en 

lång tid.

”… man försöker ju göra så bra som möjligt och man försöker åh ja göra de, ja 

hur ska jag säga om dom har anhöriga där, att man tänder ljus åh att man 

kanske gör kaffe åh att man sitter i lugn o ro vid det här ärendet då…”

”Ja men jag tycker nog att det känns ganska bra och så om man vet att dom vill 

få sluta och dom har velat det längre kanske i flera år, då kan det nästan kännas 

ja att det är lite skönt att hon får som hon vill”

En av deltagarna tyckte att det var oerhört jobbigt när patienterna hade ont eller led eller hade 

svårt att andas. Deltagaren kände inte rädsla inför symtomen utan bara maktlöshet.

”Har dom svårt att andas är det ju jobbigare men visst har dom medicin då så 

dom inte har ont o så där men har dom ont där är det och dom lider… annars 

tycker jag det går bra man är ju inte rädd så det är man ju inte.”



3.5 Rutin

Rutin representerar de upplevelser hemtjänstpersonalen har kring vårdande i livets slutskede.

Fyra deltagare upplevde inte att omvårdnadsarbetet kring någon i livet slutskede skiljer sig 

från omvårdnadsarbetet hos ”vanliga” patienter. De tyckte att vårda någon i livets slutskede 

hör till arbetsuppgifterna. Det man ska tänka på menar de är att ta det mer försiktigt då många 

i livets slutskede ofta har smärtor.

”… det är väl det hör ju till arbetsuppgifterna så att det är ju inte så olika de 

andra det är ju bara det att man måste ju tänka sig för och vara… man lär ju 

behandla dom på ett lite annat vis lite varsammare och så…”

3.6 Information 

Information representerar behov och brister på information mellan de olika yrkesgrupperna.

Samtliga deltagare upplevde stor brist på information från ansvarig sjuksköterska. Detta leder 

till att de känner en osäkerhet i att kunna göra ett bra jobb. Informationsbristen upplevdes på 

flera olika områden. En av deltagarna berättar att det ofta kan ta lång tid innan det får reda på 

hur vissa läkemedel ska administreras till patienten. Hälften av deltagarna upplevde att 

informationen om patientens sjukdomstillstånd och behov av specifik omvårdad var dålig. 

”… dom är hemskt dålig på att ge information för att när man sitter så där vid 

en döende patient det är bra om vet vad dom har för fel riktigt å får dom 

behandlas ju lite olika beroende på vilket… vad dom ska dö av för någonting.”

”Lika med mediciner å när man och när dom inte kan svälja å sånt där att det 

är dålig, man får vänta hemskt länge innan det blir åtgärdat, om vi ska krossa 

eller låta bli tabletterna å sånt där.”

Två av deltagarna upplevde att det fanns en variation av engagemang hos ansvariga 

sjuksköterskor. När de tog kontakt med sjuksköterskan för information om patienten upplevde 

de att vissa sjuksköterskor kom på en gång medan de kunde få vänta jättelänge på en del 



sjuksköterskor. En av deltagarna berättade förfärat att ibland verkar inte information om 

patienten nå fram till ansvarig sjuksköterska utan den information som finns om patienten har 

hemtjänstpersonalen fått av exempelvis anhöriga.  En annan deltagare berättar att brukare kan 

komma hem från sjukhuset och vara i dåligt skick. Denna information har heller inte 

sjuksköterskorna tagit del av utan hemtjänstpersonalen vet mer om patienten genom 

brukarkorten, d.v.s. en kortfattad dokumentation om patientens beviljade insatser och diagnos.

Fler brister i informationen från sjukhuset kan vara att patienten kommer hem utan att 

sjuksköterskan har fått meddelande om det.

”Det beror på det… det är olika från sköterska tycker jag… en del då kan man 

ringa å kommer på en gång å talar om vad vi ska göra o så å hur vi kan 

förbättra…”

”Näää oftast vet ju inte sköterskorna själv vad det är frågan om… många 

gånger så har det varit… ”nej det visste inte jag om” då har inte dom fått 

informationen men vi har fått det genom anhöriga”

”Ibland tycker jag hemskt synd om dom faktiskt… Den har ju de å de felet ”nej 

inte enligt våra papper utan det är det här” då kommer dom hem från sjukhuset 

å är väldigt dåliga å då har dom inte fått den uppgiften. Å vi kan ju få reda på 

lite genom handläggare genom att vi får dom här brukarkorten då står det ju 

där å det får ju aldrig sköterskorna…”

”Ja informationen från lasarettet måste ju bli bättre det är ju dåligt, 

jättedåligt… dom kan ju skicka hem personer utan att vi vet om det å ofta gör 

dom ju det. Senast förra veckan, nej två veckor sen.” 

Samtliga deltagare upplevde att det ibland är bättre att ta andra vägar för att få bra 

information. De berättar att de t.ex. brukar ringa sjuksköterskorna i staden för rådgivning, om 

en patient är sjuk i cancer kan det vända sig till palliativa teamet och få bra stöd och råd 

därifrån. 



”Är det cancerpatienter vi har så… palliativa teamet och dom är jättebra och 

dom kan man också ringa till när som helst dom brukar lämna nummer så att 

man kan nå dem… ja… så att man känner ju att man har bra stöd därifrån.”

”Informationen vi får från dom i stan… ja… och det är dit vi ringer, vi kan 

ringa rådgivningen också…”

Majoriteten av deltagarna upplevde att ansvarig sjuksköterska är dålig på att ge smärtstillande 

till döende patienter, detta har lett till att hemtjänstpersonalen gått bakvägen på kvällstid och 

ringt tills kvällsjouren och de ger en ordination på smärtstillande. 

”Dom är hemskt dåliga på att sätta in smärtstillande till döende patienter… det 

fungerar inte alls… så då… ni jobbar jag oftast kvällen då brukar ju vi gå 

bakvägen att då ringa vi till dom som har jouren så tar vi ut dom å sätter som in 

och ger en ordination så då rullar det på sen.”

3.7 Kunskap och kompetens

Kunskap och kompetens representerar hemtjänstpersonalens upplevelser av egna och andras 

kunskaper i att vårda i livets slut.

Samtliga deltagare upplevde sig ha goda kunskaper och kompetens att vårda någon i livets 

slutskede. Deltagarna hade gått kurser i livets slut och de har upplevt dessa som givande och 

intressanta men deltagarna tyckte också att mycket av de det lärt sig på kurserna inte stämmer 

överens med verkligheten. Hälften av deltagarna upplevde att de ofta får ta mycket egna 

beslut i omvårdnadsarbetet kring patienten då det är de som ser när det sker en förändring hos 

patienten då de träffar patienterna varje dag. Deltagarna upplevde ofta att de förändringar de 

iakttagit hos patienten och rapporterat till sjuksköterskan om, inte blev tagna på allvar och de 

ibland känt sig misstrodda.  

”… jag tycker att vi är duktiga. Vi gör väldigt bra för dom här ja dom som vill 

sluta i hemmet då, vi gör ju absolute det bästa.”



”För många gånger tror dom inte att vi ser men efteråt så kan dom säga att vi 

är proffs. Vi ser ju ärendena varje dag det är väl det vi mycket reagerar på vi 

ser ju skillnad när dom blir sjuk o då förklarar vi att det är så å då kan vi få 

höra att det är reaktion på någon medicin eller sånt men har dom haft 

medicinerna i 10-12 år sen kommer ju inte reaktionen då… det är ju många 

gånger vi förstår att det är inte det utan det är inte det utan det är någonting 

annat å sen kan dom säga att det var som du sa.”

Samtliga deltagare upplevde att tryggheten i att vårda någon i livets slutskede ökade med 

arbetslivserfarenheten. Ju fler gånger de hade varit med och vårdat någon i livets slut desto 

tryggare kände de sig i arbetsuppgiften. 

”Vi har ju vårdat bra många å jag har ju jobbat så pass länge så att det är väl 

kanske värre för dom yngre som inte har jobbat lika länge.”

”… för ju mer gånger man har varit med om det så att då ligger det ju i 

bakhuvudet hela tiden så man vet ju liksom vad som förväntas av en…”

De flesta deltagarna upplevde att de inte riktigt litar på sjuksköterskorna och deras kompetens 

alla gånger. De tyckte att de själva får vara med och kontrollera att de åtgärder deltagarna har 

rapporterat om blir utförda. 

”Men jag tycker man måste vara med mycket själv å säga till å, ja… kolla upp 

väldigt noga allting.”

”Som om man frågar någonting då kan de väl säga så här ”vad tycker du?”… 

då tycker ju en annan att dom borde veta bättra än jag”

Majoriteten av deltagarna upplevde varandras erfarenheter som värdefulla för utveckling av 

egen kunskap och kompetens. 

”Ja det tror jag man aldrig kan få nog av för det kommer olika från alla man 

kan få tips ifrån man blir ju ganska enkelspårig när man har jobbat ett tag det 

dyker upp ett tips där å ett tips där. Det gäller att hänga med.”



En av deltagarna önskade mer kunskaper i att vårda någon i livets slutskede med en annan 

religion. 

”Människor med andra religioner hur dom vill ha det för de är ju ingenting vi 

vet speciellt mycket om”

3.8 Arbetsmiljö

Arbetsmiljö representerar behov av resurser och brister i arbetsmiljön.

Två av deltagarna upplevde att det ibland kunde vara svårt att arbeta i någon annans hem. De 

upplevde att det kunde vara väldigt trångt runt sängen och svårt att jobba ergonomiskt. Detta 

resulterar i att omvårdnadsarbetet tar längre tid och det blir besvärligare för patienten.  De 

tyckte också att det uppstod stora problem när de inte fick det hjälpmedel som krävs för att 

kunna ge en god omvårdnad. 

”När vi inte fick hjälpmedel… som skulle ha varit på plats redan från början, 

hög och sänkbar säng t.ex. Man kan ju inte hålla på att böka allt för mycket med 

en person som är döende utan man måste ju kunna jobba på ett vettigt vis och 

med en säng som är låg är det jättesvårt att stå och jobba”

4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Huvudresultatet visade att alla deltagare upplevde att det fick en nära relation till de patienter 

som de har arbetat en lång tid hos och de flesta kände ett känslomässigt engagemang i 

samband med patientens bortgång. Majoriteten av deltagarna upplevde att patienterna fick en 

bra vård och att patienterna får en lika bra vård i hemmet som på sjukhuset och de tyckte att 

den sista tiden skulle bli lugn och fin för patienten och dennes anhöriga. Informationen från 

ansvarig sjuksköterska ansågs bristfällig hos alla deltagare och detta resulterar i att de kände 



svårigheter i att utföra god och trygg omvårdnad. Bristen på information fanns i flera olika 

led, information från sjukhuset till ansvarig sjuksköterska, informationen från ansvarig 

sjuksköterska till hemtjänstpersonal, brist på tro på den information som gavs av 

hemtjänstpersonal till ansvarig sjuksköterska. Samtliga deltagare upplevde sig ha goda 

kunskaper och kompetens i att vårda personer i livets slutskede och att kunskapen om vad god 

omvårdnad är i livet slutskede ökade med arbetslivserfarenheten, dock tyckte de att den 

utbildning de får i att vårda patienter i livet slutskede inte stämmer överens med hur det 

fungerar i verkligheten. Mer kunskaper efterfrågades i vård i livets slutskede av personer med 

annan religion. 

4.2 Resultatdiskussion

Resultatet visade att samtliga deltagare upplevde att de fick en nära relation till de patienter de 

gått en lång tid hos samt att de kände ett känslomässigt engagemang i samband med en 

patiens bortgång. Samtliga deltagare upplevde att trygghet och kontinuitet för patienterna, är 

en viktig del i arbetet för att tillgodose patienternas behov. Detta stämmer med tidigare 

forskning (15) där det visade sig att kontinuiteten hos personalen är viktig för patienterna. 

Även tryggheten och samarbetet i arbetsgruppen, att de ställer upp på och stöttar varandra när 

de ofta kan bli jobbiga stunder i vård i livets slutskede sågs som en viktig del i arbetet.  

Majoriteten av deltagarna upplevde att patienterna får en god omvårdnad i livets slutskede och 

att omvårdnaden är av lika god kvalitet som den vård i livets slut som ges på sjukhuset. Flera 

deltagare berättade att den möjlighet som finns i dag att kunna få dö hemma är jättebra och 

detta tillfredställer patientens självbestämmande. Detta är något som ökar kraven på 

hemsjukvården vilket bekräftas i en studie (14) om att vården måste anpassas till att många 

väljer att dö hemma idag. 

Upplevelserna om information eller brist på information från ansvarig sjuksköterska var något 

alla deltagare nämnde eller uttryckte sitt missnöje om. Deltagarna upplevde att

informationsbristen försvårade arbetet och minskade kvaliteten på att kunna ge en god och 

säker vård för patienterna i livets slutskede något som stämmer överens med en tidigare studie 

(21) om information om patientens omvårdnad mellan olika yrkesgrupper. Brist på 

information förekom inte bara mellan ansvarig sjuksköterska och hemtjänstpersonal utan även 

mellan olika instanser så som landsting och primärvård vilket inte bara leder till ett försvårat 



arbete för hemtjänstpersonal utan även för sjuksköterskan. Detta bekräftas i en studie (18) där 

kommunikationen visade sig brista mellan olika yrkesgrupper och strategier saknades för hur 

information ska nå fram på ett bra sätt.

Resultatet visade att deltagarna själva upplevde sig ha god kunskap och kompetens i att vårda 

en patient i livet slutskede. Deltagarna menade att kunskap och kompetens ökade med 

arbetslivserfarenhet. Liknande resultat visar Werkander (7) i en studie om palliativ vård 

medan en studie av Ahmed m.fl. (23) fann motsatsen, att hälso- och sjukvårdpersonal måste få 

bättre utbildning och kunskap i palliativ vård. Samma resultat kom man fram till i en studie 

(27) att resurser och utbildning måste erbjudas sjukvårdpersonal för att kunna ge god palliativ 

vård.

4.3 Metoddiskussion

Valet av metod grundades på att författarna ville undersöka hemtjänstpersonalens upplevelser 

av vård i livets slutskede. Metoden upplevdes som lämplig då författarna ville fånga varje 

enskild individs upplevelse. Materialet har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (26). Citat har använts för att säkerställa ”credibility”, med det 

menas studiens trovärdighet.

Båda författarna var närvarande under samliga intervjuer. En ställde frågorna och den andra 

ansvarade för den tekniska utrustningen. Under intervjuns gång ställdes neutrala följdfrågor 

för att förtydliga eller fördjupa svaren. Författarna upplevde att svaren på de frågor som 

ställdes inte riktigt nådde det djup som författarna önskade. En orsak till detta kan vara att det 

mellan hemtjänstpersonalen och författarna blev något slags missförstånd om vad vård i livets 

slutskede innebär. Många av svaren handlade mycket om endast de sista timmarna kring en 

brukares bortgång. Författarna menar att livets slutskede kan sträcka sig över en väldigt lång 

tid av veckor, månader eller till och med år. Kanske borde intervjuguiden ha varit mer tydlig 

om vad livets slutskede innefattar då författarna ville undersöka upplevelserna av vård i livets 

slutskede. En annan orsak till att svaren inte fick det djup som önskades av författarna kan ha 

varit varierade grad av utbildningsnivå mellan författarna och hemtjänstpersonalen. En andra 

orsak kan vara att hemtjänstpersonalen inte kände sig tillräcklig avslappnade när båda 

författarna var närvarande under intervjutillfällena och i efterhand insåg författarna att det

kunde ha varit bättre om endast en närvarade vid intervjutillfällena. Vad som orsakat att 

svaren inte riktigt fick det djup som önskades är svårt att fastslå men förmodligen var det en 



kombination av de tre faktorerna. Lokal bokades av författarna som låg intill 

hemtjänstpersonalens samlingslokal detta då intervjuerna skedde på deras arbetstid och det

skulle då bli lättare för deltagarna att medverka. Lokalen var för deltagarna en välkänd miljö 

där de kunde känna sig avslappnade. 

Intervjuerna inleddes med lite bakgrundinformation om varje deltagare, som ålder, kön, 

utbildning, antal år inom hemtjänsten och om de hade någon erfarenhet av att jobba med 

brukare i livets slutskede. Första frågan var att deltagarna skulle beskriva sina upplevelser att 

vårda patienter i livets slutskede, vilket är en ganska stor och öppen fråga. Svaren från 

samtliga deltagare var relativt korta och många följdfrågor fick ställas av författarna för att 

kunna få ut så mycket som möjligt av svaren. Följande fråga, hur de upplevde informationen 

från ansvarig sjuksköterska gav ett mer uttömmande svar och majoriteten av 

hemtjänstpersonalen hade många synpunkter på brister i informationen. Den avslutande 

frågan, hur det de upplevde sin egen kunskap och kompetens gav korta svar och författarna 

upplevde en viss osäkerhet i svaren trots att hemtjänstpersonalen berättade att de upplevde sig 

ha goda kunskaper och kompetens för att vårda i livet slutskede. Genomförande av en 

intervjustudie visade sig ställa högre krav på intervjutekniken än vad författarna trodde. De 

följdfrågor som ställdes under intervjuerna kan ha påverkat resultatet men samtidigt ansåg 

författarna att det var nödvändigt för att få fram ett resultat. 

Analysprocessen genomförde författarna tillsammans och förfarandet att analysera materialet 

har varit densamma under processens gång detta för att säkerställa ”dependability” (26), med 

det menas pålitlighet på teknisk utrustning samt författarnas förmåga att vara neutrala och 

objektiva gentemot data. Hela intervjuerna har skrivits ner men endast det som berör 

frågeställningen har analyserats. Författarna diskuterade därefter fram åtta huvudkategorier. 

I vilken utsträckning studien går att överföra på andra grupper, ”transferability” (26), får 

läsaren själv avgöra, men granskningen blir lättare om författarna har tydligt beskrivit 

urvalsmetod, datainsamlingsmetod, analysprocess och resultat.



4.4 Allmän diskussion

Att finna tidigare studier och forskning om hemtjänstpersonalens upplevelser i allmänhet var 

svårt och i synnerhet om deras upplevelser inom palliativ vård. De studier som fanns att tillgå 

handlade mest om patienters och/eller anhörigas upplevelse inom palliativ vård. Det fanns 

däremot en hel del forskning om sjuksköterskors upplevelser inom palliativ vård. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att undersköterskor och vårdbiträden står längst ner i hälso- och 

sjukvårdens hierarki. Personer inom hemtjänst är en grupp med ofta låg utbildning inom vård 

och omsorg och deras arbete har låg samhällelig status och intresset är litet för forskning i 

denna personalkategori. I arbetet inom hemtjänsten möter hemtjänstpersonal svårt sjuka och 

utsatta personer i sitt eget hem. I många av dessa möten är personalen ensam tillsammans med 

patienten i mycket svåra situationer. Resultatet i föreliggande arbete visar att 

hemtjänstpersonalen gör en stor medmänsklig insats för patienter i livets slut. Fortsatt 

forskning bör i mycket större utsträckning fokusera på denna personalgrupps nära möten med 

döende patienter. 

Det framkom i studien mycket negativa upplevelser av mängden information mellan de olika 

yrkesgrupperna. Information i all ära men att ge information är en envägskommunikation och 

ställer inga större krav på mottagaren av informationen. Det som det faktiskt handlar om är 

kommunikationen, något som är mycket viktigt när man arbetar inom hälso- och sjukvård. 

Kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna måste fungera tillfredsställande för alla 

inblandade parter. Hälso- och sjukvårdspersonal måste kunna känna sig trygga i att utföra sina 

arbetsuppgifter utifrån den information de får men viktigast är kommunikationen så att vården 

blir trygg och säker för patienten.
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Bilaga 1

Informationsbrev

Vill Du delta i en studie ang. hemtjänstpersonalens upplevelser vid vård av patient i livets 
slutskede?

Problemområde:
Tanken är att vården ska vara trygg och säker när man vårdas hemma i livets slutskede. För 
att detta ska vara genomförbart så krävs det ett gott samarbete och en god kommunikation 
mellan de olika yrkesgrupperna och att hemtjänstpersonalen har kunskap och kompetens i 
vård av patienter i livets slutskede.   

Syfte:
Syftet med studien är beskriva hemtjänstpersonalens upplevelser vid vård av patienter i livets 
slutskede. 

Praktiskt genomförande:
Studien kommer att omfattas av 5-6 personer som arbetar inom hemtjänsten. Intervjuer 
kommer att genomföras på er arbetsplats i avskilt utrymme under tiden v. 10-12 och beräknas 
ta ca 30 minuter.
Efter godkännande från deltagarna kommer intervjun att spelas in med hjälp av en diktafon 
och materialet kommer att transkriberas (skrivas av ordagrant)

Sekretess:
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Endast författarna och handledare på 
Högskolan i Gävle kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. Utifrån studiens syfte 
kommer materialet att analyseras vid flera tillfällen och användas i vår C-uppsats. Materialet 
kommer att sparas tom v. 47 2007.  Efter att C-uppsatsen har godkänts av vår examinator så 
kommer kassetten att förstöras och slängas. Innan intervjufrågorna kommer vi att samla in 
bakgrundsinformation om deltagarna. 

Frågorna för intervjun, för att ni ska kunna förbereda sig innan intervjun. 

 Hur upplever Du att vårda patienter i livets slutskede?

 Hur upplever Du informationen Du får av ansvarig sjuksköterska inför att vårda en 
patient i livets slutskede?

 Hur upplever Du din kunskap och kompetens inför att vårda patienter i livets 
slutskede?

Utifrån svaren kommer naturliga följdfrågor att ställas. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
motivering. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående författare till C-uppsatsen.
Elenor Hägglund xxx-xxx xxx xx vvs05ehn@student.hig.se
Maria Tegelberg xxx-xxx xxx xx hco03mtg@student.hig.se



Sjuksköterskestuderande på Högskolan i Gävle 
Bilaga 2

Intervjuguide

Följande är tänkt som en plan för en intervju med hemtjänstpersonalen. 

Räkna med 30 minuter för intervjun. 

Efter godkännande från deltagarna kommer intervjun att spelas in med hjälp av en diktafon 
och materialet kommer att transkriberas (skrivas av ordagrant) och behandlas konfidentiellt. . 
Utifrån studiens syfte kommer materialet att analyseras vid flera tillfällen och användas i 
våran C-uppsats. Efter att C-uppsatsen har godkänts av vår examinator så kommer kassetten 
att förstöras och slängas. Innan intervjufrågorna kommer vi att samla in bakgrunds 
information om deltagarna. Vi kommer att dela ut intervjuguiden till deltagarna i intervjun i 
förväg, för att de ska kunna förbereda sig innan intervjun. 

Bakgrunds information

Ålder:

Kön:

Utbildning:

Antal år inom hemtjänsten:

Erfarenhet att jobbat med patienter i livets slutskede: � Ja  Nej

Intervjufrågor

Hur upplever Du att vårda patienter i livets slutskede?

Hur upplever Du informationen Du får av ansvarig sjuksköterska inför att vårda en patient i 
livets slutskede?

Hur upplever Du din kunskap och kompetens inför att vårda patienter i livets slutskede?

Utifrån svaren kommer naturliga följd frågor att ställas. 


