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Sammanfattning 

Bakgrund: Hemsjukvårdens snabba utveckling gör att allt fler svårt sjuka patienter väljer att 

dö i hemmet bland sina nära. Syftet: med studie var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva 

distriktssköterskornas roll och upplevelse vid palliativ omvårdnad av patienter med cancer i 

hemmet.  Design: beskrivande design.  Metod: beskrivande litteraturstudie där tio 

vetenskapliga artiklar ingick i studien, materialet hämtat från databaserna Cinahl och Pub 

med. Artiklarna analyserades utifrån en kvalitativ och en kvantitativ granskningsmall. 

Resultat: Majoriteten av distriktssköterskorna tyckte att det var positivt att vårda 

cancerpatienter i hemmet. Kommunikation är en viktig del för att skapa trygghet och tillit i 

relationen. En god relation som bygger på förtroende och trygghet mellan distriktssköterskan 

och patient var mycket viktigt. Distriktssköterskorna upplevde svårigheter med att hantera 

patientens symtom samt fysiska, emotionella och psykosociala behov. Distriktssköterskorna 

upplevde frustration och känslan av otillräcklighet på grund av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning. Slutsats: Distriktssköterskans roll att skapa en god relation till patienten var 

en viktig förutsättning en god palliativ vård i hemmet. Den palliativa vården i hemmet 

upplevdes som generellt bra men att kvaliteten på vården påverkades negativt när 

arbetsbelastningen var hög och när bemanningen inte var tillräcklig.  

 

 

Nyckelord: Palliativ vård, distriktssköterska upplevelse, hem vård, perception, cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background:  Due to the rapid development in home nursing, an increasing number of 

severely ill patients choose to die at home, close to their relatives. The aim of these study was 

to, describe the district nurses role and experience of palliative care at home for patients with 

cancer. Design: Descriptive design. Method: Literature review with ten scientific articles 

included in the study, the material retrieved from the databases Cinahl and PubMed. Articles 

were analyzed from a qualitative and a quantitative assessment template. Results: The 

majority of district nurses felt it was positive to care for cancer patients in the home. 

Communication is an important part of creating security and trust in the relationship. A good 

relationship based on trust and confidence between the district nurse and the patient was very 

important. District nurse experienced difficulties in managing patients´ symptoms and the 

physical, emotional and psychosocial needs. District nurses experienced frustration 

and feeling of inadequacy because of time constraints and heavy workloads. Conclusion: The 

district nurse's role in creating a good relationship with the patient was an 

important prerequisite for good palliative home care. Palliative home care was perceived 

as generally good but the quality of care was adversely affected when the workload was 

high and when staffing was not sufficient.  
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BAKGRUND 

Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder kappa eller mantel och 

står för lindrande åtgärder. Ordet palliativ har använts i Sverige sedan 1755 och betyder som 

substantiv medel som ger tillfällig lindring utan att angripa det onda i roten, något som man 

tillgriper i brist på bättre, som inte är riktigt ändamålsenligt Nationalencyklopedi (1996). 

Enligt WHO:s (2009) definition av palliativ vård bygger den på ett förhållningssätt som syftar 

till att förbättra livskvaliteten för patienter och deras familjer som drabbas av problem som 

kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård bygger på att ge en optimal smärtlindring 

och att lindra andra symtom som kan uppstå samt att lindra lidande och ge psykosocialt och 

existentiellt stöd till både patienten och dennes närstående. Vården skall bekräfta livet och 

betrakta döden som en normal process och inte påskynda eller fördröja döden.  Vården skall 

ge stöd för patienten att kunna leva så aktivt liv så länge som det är möjligt. Palliativ vård 

skall stödja patientens närstående i att förstå patientens sjukdom och säkerställa att de får stöd 

att hantera sin situation. Målet med palliativ vård är att ge patienten och dennes närstående 

fullgott stöd och livskvalité samt vägledning genom vårdens resa (WHO 2009). De fyra 

hörnstenarna som den palliativa vården vilar på är enligt Socialstyrelsen (2006) 

 Kunskap för att uppnå en god kontroll av svåra symtom. 

 Ett fungerande teamarbete som innefattar olika yrkesgrupper allt efter patientens 

behov 

 En god kommunikation och relation mellan patienten och dennes närstående och 

vårdpersonalen är en förutsättning för den optimala palliativa vården. 

 Stöd till närstående är av största vikt inom palliativ vård, där vård i livets slutskede 

bygger på stora insatser från patientens närstående. Det är viktigt att vården utformas 

tillsammans med dem och att deras önskemål beaktas så långt så möjligt. 

Enligt ICN (2002) är det grundläggande ansvarområdet för sjuksköterskan att främja hälsa 

och lindra lidande. Sjuksköterskans ansvar i den palliativa vården handlar om att agera i 

patientens och de närståendes intressen så gott som möjligt enligt Beck-Friis och Strang 

(2005). 
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Historia  

Den moderna palliativa vården startades 1960 och grundades av Dame Cecily Saunders, St 

Christophers Hospice i England. Som sjuksköterska, kurator och läkare ses hon som pionjären 

för hospicerörelsen/palliativa rörelsen i slutet på 1960-talet. Hon identifierade det stora 

tomrum som omgav döende patienter och deras familjer och hon var den som såg behovet av 

att ha familjen och de närstående involverade samt vikten av stöd i sorgearbetet. I samarbetet 

till gagn för patient och närstående krävdes flera olika professioner som arbetade för samma 

mål (Henoch 2002). Hospicerörelsen grundar sig i en ideologi som bygger på fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella aspekter och målet är att genom helhetssyn på dessa 

aspekter möjliggöra för en så god livskvalitet som möjligt hela vägen till livets slut SOU 

(2000:6). 

Beck-Friis var en tydlig pionjär i och med skapandet av den sjukhusanslutna hemsjukvården i 

Motala i början av 1970-talet. I Sverige liksom i de flesta andra länder, började den palliativa 

vården med inriktning på cancerpatienter i livets slutskede. Idag har begreppet vidgats och 

palliativ vård omfattar samtliga patienter oavsett diagnos som har behov av den aktiva 

helhetsvården som palliativ vård utgör. Den första hospiceavdelningen startade 1987 på Ersta 

diakoni i Stockholm (Henoch 2002). Än idag finns ingen medicinsk specialitet för palliativ 

vård i Sverige, som det finns i flera andra länder, men 1997 inrättades den hittills enda 

professuren i palliativ vård, idag kopplad till Karolinska Institutet (a.a).  

Palliativ vård idag  

Den palliativa vården är således inte knuten till speciell byggnad utan snarare till en 

värdefilosofi grundad i en helhetssyn av den döende människan (SOU 2000:6). Tidigare 

skedde de allra flesta dödsfallen på sjukhus men numera dör en allt större del i hemmet eller i 

särskilda boendeformer. Detta ställer krav på den palliativa vården vilket bland annat har lett 

till en stor utökning av specialiserad hemsjukvård (a.a.). Patienter i palliativt skede har 

valmöjlighet till att vårdas i hemmet eller på någon vårdinrättning men flertalet väljer att 

vårdas hemma. Det bör beaktas att problem, behov och krav kan uppstå men varje individ ska 

få valmöjlighet att få dö hemma. Om patienten vill vårdas och dö hemma så bör det ske en 

individuell vårdplanering mellan sjukhus och kommun vilket gör att en samverkan upprättas 

mellan de parter som utför vård och omsorg (Beck-Friis & Strang 2005). 
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Vård i hemmet 

Hemmet är en mycket speciell plats som hör ihop med varje människas historia och identitet 

och är personligt och individuellt. Den som arbetar med vård i någon annans hem ställs inför 

etiska och praktiska problem. Arbetet kräver stor flexibilitet, lyhördhet och det gäller att förstå 

och respektera den person som vårdas (Gaunt & Lantz 1996). Omvårdnad i hemmet blir allt 

vanligare, patienterna blir fortare utskrivna idag, vilket kräver att de sjuka får klara sig själva 

eller med hjälp av sina närstående. Fler personer lever länge med kroniska sjukdomar vilket 

kräver uppföljning samt stöd genom sjukdomsförloppet. De patienter som har en dödlig 

sjukdom är i behov av långvarig omvårdnad samt omsorg vilket ställer krav på de övriga i 

familjen. För att patienter ska få bästa möjliga omvårdnad krävs ett bra samarbete mellan 

olika vårdaktörer vilket bland annat sker genom god kommunikation mellan vårdaktörer 

(Kirkevold & Strömsnes 2003). Beck-Friis och Strang (2005) menade att kommunerna har 

möjlighet att ge god palliativ omvårdnad i hemmet där distriktsköterskor är en form av 

samordnare för omvårdnad. Wu och Volker (2009) påpekade i sin studie att de allra flesta 

patienter vill dö i sitt eget hem, omgiven av sin familj. Detta medför att omvårdnaden sker i 

personens hem med hjälp av distriktsköterskor eller sjuksköterskor inom den kommunala 

omsorgen. Målet med denna vård är god livskvalité och symtomlindring, under de 

förutsättningar som gäller i den döende patientens hem Karlsson och Sandén (2007). Även i 

Thomas et al (2003) studie framkom att många människor väljer att leva sina sista dagar i sitt 

eget hem tillsammans med närstående. Det var vanligt att både den sjuke och dennes 

närstående föredrog vård i hemmet före sjukhusvård eftersom hemmiljön underlättade 

normalitet och bibehållande av relationer (a.a.). I Socialstyrelsens rapport (2001) framkommer 

att patienter och närstående behöver vara välinformerade för att känna trygghet att kunna välja 

omvårdnad i hemmet. Patienterna bör ha fått information om sjukdomsutveckling, hur 

symtom förebyggs samt hur komplikationer förhindras. Det krävs att alla vårdaktörer har ett 

planerat vårdsystem som gör att patienter får snabb hjälp där exempelvis distriktssköterskor 

kan inställa sig i patienters hem på kort tid.  I en registerstudie från Socialstyrelsen (2005a) 

framkommer det att allt fler och fler människor dör utanför sjukhus även i Sverige. Under 

åren 1987-2003 avled cirka 80 000 äldre personaler per år i Sverige, varav cirka 55 000- 

59 000 på sjukhus (25 %). År 2003 avled 63 % av de äldre utanför sjukhus, viket kan 

jämföras med tidigare 25 % (Socialstyrelsen 2005a). Kommunernas nya roll som 

sjukvårdshuvudmän utgör en viktig förklarning till den utveckling som skett. 
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Slutenvårdsplatser och institutionsvård för äldre har omvandlats till insatser i öppna 

vårdformer (Brunnhuber et al 2008, Socialstyrelsen 2005a). 

Kommunikation i den palliativa vården 

Distriktssköterskor har erfarenheter av både effektiv och ineffektiv kommunikation med 

patienter enligt Johnston och Smiths (2005) studie. De egenskaper som distriktssköterskorna 

upplevde som viktigast i omvårdnaden var att visa färdigheter så som att förmedla mildhet, 

godhet och värme. Distriktssköterskor såg vikten av att effektiv lyssna som en central del av 

hospicesjuksköterskans roll, inte bara lyssna till ord, utan också höra patientens känslor 

(Johnston & Smith 2006).  Lundmark (2005) visade i en studie att det går att skapa en 

atmosfär av medmänsklighet och trygghet för patienter. Detta kan ske genom att vårdpersonal 

är tillgängliga, gör goda gärningar, ger tid, stöd, visar empati, har goda tankar om patienter, är 

öppna, trygga och kan delge erfarenheter till patienterna (a.a.). Eide och Eide (1997) beskrev i 

sin studie vikten av kommunikation i omvårdnaden där de grundläggande färdigheterna är att 

lyssna på patienten, få en struktur på samtalet samt att informera och leverera alternativa 

perspektiv. Vidare bygger de grundläggande färdigheterna på att stimulera patientens resurser 

och vara öppen i förhållning till svåra känslor för att finna goda lösningar i omvårdnaden 

(a.a.). Nordgren och Olsson (2004) har i sin studie kommit fram till att sjuksköterskorna såg 

sig som huvudansvariga för kommunikationen med patienten och dess anhöriga och såg det 

som sin plikt att få denna att fungera. Dock upplevde de att dialogerna kunde vara så 

svårmodiga att de kunde utgöra ett hinder för att ge fortsatt god palliativ vård till både 

patienten och anhöriga. En bra kommunikation i arbetslaget är en förutsättning för att ge 

patienten en god palliativ vård (a.a.). I studie av Skilbeck och Payne (2003) beskrevs att 

sjuksköterskan har en nyckelroll i att hjälpa patienterna och de anhöriga att minska deras 

känslomässiga problem. 

Även en studie av Kennedy (2002) visade att distriktssköterskor hade strategier för att uppnå 

förtroende. Sådana strategier gjorde intryck hos patienter och då upplevde 

distriktssköterskorna att förtroendet som gavs var äkta och realistiskt. En distriktssköterska i 

studien hade erfarenheten av att först börja prata om alldagliga saker med patienter för att 

sedan kunna läsa av patienters känslor. När distriktssköterskan väl hade börjat prata så gav 

patienterna mer information om sig själva än vad distriktssköterskan hade frågat om (a.a.). 
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Smärtlindring inom palliativ vård 

Smärtlindringens målsättning är att ge varje patient så god smärtlindring som möjligt. En god 

smärtlindring förlänger ofta överlevnadstiden i form av att ge patienten fler goda dagar. En av 

sjuksköterskans omvårdnadshandlingar är symtomkontroll och utifrån detta se till att 

patienten är smärtlindrad (Socialstyrelsen 2001). Inom palliativ medicin har smärtlindring en 

central plats (Bertler, 1995). Enligt Warren-Stromberg (2000), drabbas döende patienter av 

smärta. Denna smärta definierar Warren-Stromberg bland annat som fysisk, psykisk eller 

social smärta (a.a.).  Exempelvis kan okontrollerad smärta leda till att patienten isoleras 

socialt vilket i sin tur kan leda till relationsproblem med familj och vänner (Easley & Elliott 

2001). För att lösa smärtrelaterade problem är det också viktigt att patienten känner förtroende 

för den behandlande sjuksköterskan och samarbetar med henne/ honom. En anledning till att 

patienten inte får en god smärtbehandling kan bero på bristande kunskap hos 

sjukvårdspersonal (Easley & Elliott 2001). Distriktssköterskans vård är fokuserad på att ge 

optimalt välbefinnande för patienten, till exempel gällande symtomkontroll av smärta (Bliss 

& While 2007).  

Distriktssköterskans roll i palliativ vård 

Distriktssköterskeföreningen (2008) beskrev distriktssköterskans yrkesroll som ett reglerat 

yrke, med skyddad yrkestitel inom hälso- och sjukvården. Enligt kompetensbeskrivning för 

distriktssköterskor ska arbetet grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån ett etiskt 

förhållningssätt med respekt för varje patients integritet, unikhet och autonomi. En 

kompetensbeskrivning av distriktssköterskors yrkesroll framkommer i Socialstyrelsen (2005b) 

där det förklaras att distriktssköterskors ansvar inom palliativ omvårdnad är; att ansvara för 

omvårdnad av patienters hela sjukdomsbild, att identifiera, bedöma behov samt ha ett 

samarbete med andra yrkesgrupper och närstående för att tillfredsställa patienters 

omvårdnadsbehov i livet slutskede. Sjuksköterskan ska kunna kommunicera med patienter, 

närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt vägleda och 

ge stöd. Vidare skall distriktssköterskan planera, konsultera, informera och samverka med 

andra aktörer i vårdkedjan (a.a.). Distriktssköterskorna i Georges, et al (2002) studie ansåg att 

deras roll var att hitta lösningar, samordna vården och att informera läkarna om patienternas 

situation (a.a).  
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Sjuksköterskors upplevelse av den palliativa vården 

Distriktssköterskan upplevde sig att ha en stor roll i vårdandet av svårt sjuka och döende 

patienter, som oftast har en tät och nära kontakt med patienten och dennes närstående (Mc 

Steen & Peden-McAlpine, 2006). Sjuksköterskorna menade att kommunikation med patienten 

och dess närstående är viktig för att vården runt patienten ska fungerar så bra som möjligt. Ur 

samma studie visade sig att utöver själva vårdandet kring svårt sjuka och döende patienter, 

måste sjuksköterskan leda, stötta och fungera som en förbindelse med omvärlden. Med detta 

menas att man för patientens talan när patienten har svårt att klara av det själv (a.a.).  

Mcilfatrick, et.al. (2006) fann i sin studie att sjuksköterskor upplevde sin arbetssituation som 

stressig och att de blev uttröttade. Dels känslor av överbelastning med arbete, personal 

begränsningar och dåligt stöd av ledning, samtidigt som de skulle kunna hantera döendes 

lidande.  I samma studie framkom även att sjuksköterskorna upplevde stress till följd av att 

hantera både försämringar och döende patienter (a.a.). Öhman och Söderberg (2004) beskrev 

att en sjuksköterskas förståelse och medvetandet om närståendes situation kan vara ett stöd för 

familjen i olika faser av förändringarna i livssituationen. Närstående ansågs vara patientens 

sociala stöd, men de får inga möjligheter att delta i vårdplanering eller blev informerade om 

olika behandlingsalternativ, då vårdplaneringen bara fokuserar på patienten. Sjuksköterskan 

som har familjevårdteoretisk kunskap kan aktivt arbeta med patient och familjen i helhet (a.a). 

Sjuksköterskor upplevde att patienters smärta var mycket dåligt skött. Många uttryckte hur 

viktigt det var att spendera tid med patienter för att kunna stödja dem emotionellt och stötta 

patientens närstående trots tidsbristen i arbetet. Sjuksköterskor beskrev att det var 

betydelsefullt att arbeta som ett team för att kunna ge patienten välbefinnande i livets 

slutskede (Johnston & Smith 2006). I Blomberg et al (2007) studie framkom att 

hospicesjuksköterskan upplevde att det i arbetet med cancersjuka patienter var svårt att skilja 

mellan sjuksköterskan som person och som professionell (a.a.). 

Sjuksköterskor beskrev att är det ofta var krävande att under vissa perioder vårda patienter vid 

livets slutskede. Större svårigheter kunde uppstå när man som sjuksköterska är ansvarig för 

fler döende patienter samtidigt, vilket ytterligare begränsade tiden för den enskilde patienten. 

Att planera sitt dagliga arbete upplevdes som meningslöst då ordinarie rutiner och uppgifter 

störs och inte kunde genomföras. Sjuksköterskorna upplevde det mer stressande att arbeta 

kväll/natt med färre sjuksköterskor i tjänst. Sjuksköterskorna ansåg att samarbete med läkare 

är krävande, läkarna upplevdes ofta som osäkra och rädda att vara nära den döende patienten. 
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Denna rädsla upplevdes bland hemtjänst personal, och som ett resultat av det behövde de stöd 

och information. Otillräckligt samarbete mellan dessa olika aktörer i vårdkedjan på grund av 

frågor som kan väcka prestige och skulle kunna utgöra en källa till irritation (Wallerstedt & 

Andershed (2007). 

Fakta om cancer 

Cancer är en av dagens stora folksjukdomar. Forskningen gör ständiga framsteg, samtidigt 

som det står klart att allt fler kommer att drabbas av cancer, genom att vi lever längre. Var 

tredje person i Sverige kommer att få cancer någon gång i livet. Under 2007 diagnostiserades 

över 50 000 nya fall av cancer i Sverige Socialstyrelsen och Cancerfonden (2009). Ordet 

cancer benämns som ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar. De delas i sin tur in i en 

mängd undergrupper. När cancer uppstår har en perfekt balans i celldelningen rubbats. En 

cancercell delar sig ohämmat och bildar till slut en klump, en tumör. Det finns två olika 

former av tumörer. Benigna (godartade) och den formen kan inte sprida sig vidare i kroppen. 

Trots detta kan de benigna tumörerna orsaka lokala besvär som behöver behandlas. Den andra 

formen är maligna (elakartade) och den kan sprida sig i kroppen och bilda dottertumörer, 

metastaser. En elakartad tumör, som kallas för cancer, tränger sig däremot in i annan vävnad 

och kan även komma i kontakt med blodkärl och lymfkörtlar och då finns också risk för 

spridning utav cancern (Cancerfonden 2009).  De vanligaste cancerformerna i Sverige är: 

prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. Sedan 

1970-talet har insjuknandet i befolkningen ökat stadigt och därmed den sammanlagda 

sjukdomsbördan- både för patienterna, anhöriga och för sjukvårdssystemet (Bergman et al. 

2009). Obehandlade cancertumörer påverkar funktionen hos vävnaden och organen runt 

omkring. Smärta uppstår när nerverna i området påverkas och därför är smärtlindring en 

viktig del av cancerbehandlingen. Cancersjukdom ger flertal symtom och resultatet från en 

studie i England visade att de sex vanligaste symtomen var smärta, illamående, matleda, 

trötthet, förstoppning och depression (Potter et al. 2003). Många blir botade men för andra 

förblir sjukdomen en obotlig cancerdiagnos som kommer att behandlas palliativt (Beck-Friis 

& Strang 2005). Enligt statistik från Socialstyrelsen och Cancerfonden (2009) avled totalt 21 

996 personer i cancer i Sverige år 2006. Av dessa var 11 464 män och 10 532 kvinnor. De tre 

vanligaste dödsorsakerna var prostatacancer, lung-och tjocktarmscancer för män och bröst, 

lung-och tjocktarmscancer för kvinnor (a.a).  
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Problemformulering 

Cancer är en av de vanligaste diagnoserna idag och påverkar inte bara patienten utan även 

familjen. Var tredje person i Sverige drabbas under sin livstid av cancer (Socialstyrelsen 

2009). Målet med palliativ vård är att symtomlindra och göra patientens sista tid i livet så 

meningsfull som möjligt.  De flesta svårt sjuka och döende personer i dagens svenska 

samhälle väljer att dö hemma, det innebär att allt fler och fler patienter vårdas hemma och det 

är en utmaning för distriktssköterskorna. Detta ställer krav på distriktssköterskan som måste 

bemöta patienten med helhetssyn som bejakar både patientens kroppsliga och själsliga behov. 

En viktig uppgift för sjuksköterskor är att skapa en god relation till patienter och deras 

närstående, att vara nära, stödja och ge patienten en möjlighet att bearbeta sin situation.  

Författaren vill med denna litteraturstudie undersöka distriktssköterskans roll och upplevelse 

av sitt arbete i den palliativa vården. Cancersjuka personer inom den palliativa vården är i 

behov av omvårdnad och stöd då deras sjukdom sätter spår i det dagliga livet (Peters & 

Sellick 2006). Det ger distriktssköterskan inom palliativsjukvården ett underlag för att stödja 

och utveckla vården samt att förbättra situationen för nya utexaminerade distriktssköterskor 

som vårdar cancerpatienter i hemmet. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva distriktssköterskans roll 

och upplevelse vid palliativ omvårdnad av patienter med cancer i hemmet. 

Frågeställningar 

 Vilken var distriktssköterskans roll vid palliativ vård av patienter med cancer i 

hemmet? 

 Hur upplevde distriktssköterskan palliativ omvårdnad av patienter med cancer i 

hemmet? 

 Vilken kvalité har de i studien ingående artiklarna? 
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METOD 

Design 

Beskrivande litteraturstudie enligt (Polit & Beck 2008) 

Urvalskriterier  

Kriterier för de insamlade artiklarna var att de skulle beskriva distriktssköterskans roll och 

upplevelse av att vårda patienter med en cancersjukdom i hemmet, då detta utgjorde studiens 

huvudsyfte.  Artiklarna skulle innefatta alla vuxna, både män och kvinnor och innehålla ett 

abstract. Artikels sökningar genomfördes från vecka 5 till vecka 11, 2011. Artiklarna som är 

använda behandlar även patientens och anhörigas upplevelse, men uppsatsen fokuserar endast 

på distriktssköterskans roll och upplevelse av palliativ vård. 

Sökstrategi och sökord 

Litteratursökning genomfördes utifrån Forsberg och Wengströms (2008) mall för en 

urvalsprocess, denna fortlöper i sex steg. Som första steg valde författaren intresseområde och 

bestämde sökord inför sökning i valda databaser, i detta fall CINAHL och Pub Med då dessa 

har en vetenskaplig inriktning och innehåller artiklar med omvårdnadsperspektiv enligt Polit 

och Beck (2008). Artikelsökning gjordes i första hand i databasen CINAHL vilken är en bred 

databas som täcker näst intill all engelskspråkig omvårdnadsforskning enligt Polit och Beck 

(2008). I databasen finns tillgång till ett stort utbud av vetenskapliga artiklar som var 

tillgängliga gratis i fulltext. Författaren har använt sökord som kunde inbringa relevanta 

artiklar till studien. Sökorden var: palliative care, district nurses, nurse, experiences, 

perception, home care, cancer. En kombination av sökorden gjordes med den booleska 

söktermen ”AND” och användes i de olika sökningarna i CINAHL.  Steg två utgick från en 

mall där de inkluderings- och exkluderingskriterier som gäller för de artiklar som söktes fram 

valdes. I steg tre genomfördes sökningarna i de valda databaserna utifrån kriterier uppställda 

för det valda intresseområdet.  Steg fyra innebär att söka efter artiklar som ännu inte 

publicerats, något som inte tillämpades i den här uppsatsen. I steg fem valdes de artiklar vars 

rubriker matchade studiesyftet.  För att sålla ut de artiklar som var relevanta för uppsatssyftet, 

lästes rubriker och abstrakt.  De vetenskapliga artiklarna med fulltext skrevs ut för 
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granskningen enligt Forsberg och Wengströms (2008) modifierade granskningsmall. I (tabell 

1) nedan redovisas artikelsökningen. Sökorden reflekterar informationsbehovet i den valda 

frågeställningen. För att få fram relevanta artiklar lästes först rubriker i sökresultatet och 

sedan abstract som motsvarade uppsatsens frågeställning och syfte. Av de 36 granskade 

vetenskapliga artiklarna var tio artiklar relevanta för studien och inkluderades därför.   

 

Tabell 1. Resultat av litteratursökningar. 

Datum Databas Sökord Limits  Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Valda 
artiklar 

Använda 
artiklar 

2011-02 Cinahl 
 
 

Palliative care AND 
perception AND home 
care 

1995-2011, Engelska. 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text. 

43 9 5 1 

2011-02 Cinahl 
 

Palliative care AND 
district nurse AND 
Experiences 

1995-2011, Engelska 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text. 

17 7 5 1 

2011-03 Cinahl 
 

experiences AND 
district nurses AND 
home care  

1995-2011, Engelska. 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text. 

10 4 4 0 

2011-02 Cinahl 
 

Experiences AND 
nurses AND dying 

1995-2011, Engelska. 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text. 

43 10 8 3 

2011-03 Cinahl 
 

Cancer AND nurses 
AND palliative care 

1995-2011, Engelska. 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text.  

24 8 5 2 

2011-03 Cinahl 
 

Palliative care AND 
perception AND home 
care 

1995-2011, Engelska. 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text. 

5 3 1 1 

2011-03 Pub Med District experiences 1995-2011, Engelska. 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text. 

32 8 2 0 

2011-03 Pub Med   District nurses 1995-2011. Engelska. 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text. 

67 2 2 1 

2011-03 Pub Med District nurses AND 
Palliatve care 

1995-2011 Engelska. 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text. 

30 5 2 1 

2011-03 Pub Med Nurses AND palliative 
care AND perceptions 

1995-2011 Engelska. 
Peer-reviewed. 
All Adult 19+år. 
Free full text. 

67 6 2 0 

  Summa  338 62 36 10 
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Kriterier för urval av källor 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna CINAHL och Pub Med, och omfattade artiklar som 

publicerats mellan åren 1995- april 2011.  Inklusionskriterierna som författaren använt sig av 

var att artiklarna skulle vara vetenskapliga. Artiklarna begränsades till engelskspråkiga, vara 

vetenskapliga granskade (peer-reviewed). Alla vuxna (19 + ålder).  Innehållet skulle belysa 

distriktssköterskans roll och upplevelse av att vårda patienter med cancersjukdom i hemmet. 

Alla inkluderade artiklar fanns i gratis fulltext. I databaserna gjordes en avgränsning till de 

artiklar som fanns tillgängliga ”Linked full text”.  Exklusionskriterierna uteslöt artiklar som 

handlade om patienters och anhörigas upplevelse, att de hade genomförts på sjukhus, 

vårdavdelning, vårdhem, särskild boende samt pediatrik då detta inte ansågs vara relevant för 

studiens syfte och frågeställningar.  De artiklar som författaren ämnade ha med i resultatet 

skulle vara av medel eller hög kvalitet efter kvalitetsgranskningen. Antal träffar blev totalt 

338. För att sålla ut de artiklar som var relevanta för uppsatssyftet, lästes rubriker och 

abstrakt. Totalt valdes 36 artiklar ut med gratis fulltextversion för granskning enligt Forsberg 

och Wengströms (2008) modifierade granskningsmall. Totalt inkluderades tio vetenskapliga 

artiklar i studiens resultat, varav åtta hade kvalitativ ansats och två hade kvantitativ ansats. I 

tabell 2 redovisas en översikt av artiklarna med titel, design, datainsamlingsmetod, urval, 

analys och kvalitet.   

Tabell 2.  Artikelöversikt av inkluderade artiklar  

Författare 
Land och 
Publ.år  

Titel Design Datainsamlings 
metod 

Urval Analys Kvalitetsbe
dömning 

Bergdahl E., 
Wikström B-M. 
& Andershed 
B. 
 
Sverige (2007) 

Esthetic 
abilities: a 
way to 
describe 
abilities of 
expert nurses 
in palliative 
home care 

Beskrivande  Semi-strukturerade 
individuella intervjuer 
med hjälp av 
intervjuguide. 

8 kvinnliga 
sjuksköterskor, 35-
48. år erfarenheter 
inom palliativ vård, 3-
8 år. Sex av dem 
hade en 
vidareutbildning 

Kvalitativ 
innehållsanalys  

Medel 

Berterö C. 
 
Sverige (2002) 

District 
nurses’  
perceptions of 
palliative care 
in the home 

Beskrivande Kvalitativ studie. 
Intervjuguide, varje 
sjuksköterska 
tillfrågandes var: 
-Vad betyder för dig 
att ta hand om 
cancerpatienter? 
- finns det några 
svårigheter när 
vårdar 
cancerpatienter i sina 
hem? 
- finns några fördelar 

Sex kvinnlig 
distriktssköterskor 
som arbetar med 
palliativ vård i 
hemmet, erfarenhet 
5-15 år i palliativ vård  
ålder mellan 44-63.  

Analyserades med 
hjälp av de sju 
stegen i Giorgis 
fenomenologisk 
metod. 

Hög 
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när vårdar 
cancerpatienter i sina 
hem? 
 
Intervjuerna 
spelades in på band 
och transkriberades 
ordagrant.  

De Wit R & 
Van Dam F. 
 
Nederländerna 
(2001) 

From hospital 
to home care: 
a randomized 
controlled trial 
of a pain 
education 
programme 
for cancer 
patients with 
chronic pain. 

Randomisera
d kontrollerad 
samt 
beskrivande  
 

En randomiserad, 
longitudinal studie 
med att för-test + 
post-test. 
Strukturerade 
intervjuer. 
Distriktssköterskor 
Var intervjuats om 
sina 
sociodemografiska 
data (kön, ålder, år 
inom vård och 
utbildning).   
 

115 
distriktssköterskor 
 

Data analyserades 
med hjälp av 
statistik (SPSS). 
 Multivariat analys 
av 
variansanalys(MAN
OVA). 

Medel 

Dunne K., 
Sullivan K & 
Kernohan G. 
 
United 
Kingdom 
(2005) 

Palliative care 
for patients 
with cancer: 
district nurses’ 
experiences 

Beskrivande  Ostrukturerade 
intervjuer. Tre 
intervjuer gjordes 
med var och en. En 
intervju per dag och 
högst två i veckan. 
Distriktssköterskor 
uppmuntrade att 
beskriva sina 
individuella 
erfarenheter av att 
vårda patienter i 
hemmet. 

25 kvinnliga 
distriktssköterskor. 
De hade minst ett års 
erfarenhet av arbetet 
som 
distriktssköterska 
 

Data analys genomfördes 
enligt Colaizzis.  

 

Hög 

Griffiths, J., 
Ewing, G., 
Rogers M., 
Barclay, S., 
Martin, A., 
McCabe, J. & 
Todd, C. 
 
United 
Kingdom 
(2006) 

Supporting 
Cancer 
Patients 
With Palliative 
Care Needs: 
district nurses’ 
role 
perception 

Explorativ Semi-strukturerade 
intervjuer, kring fyra 
övergripande 
områden: 1- 
kommunikation 
2-hantering av 
symtom och behov 
palliativ vård inom 
primärvården 
3-att arbetar i lag i 
palliativ vård. 
 

34 distriktssköterskor Tematisk analys. Medel 

Law R. 
 
Storbritannien 
(2009) 
 

Bridging 
worlds´: 
Meeting the 
emotional 
needs of 
dying 
patients. 

Beskrivande Ostrukturerade 
observationer och 
semi-strukturerade 
intervjuer och en e-
post. 
 
Distriktssköterskorna 
ombads att beskriva 
delar av deras 
palliativ vård roll. 

Nio 
distriktssköterskor, 
nio patienter och fyra 
anhöriga. Att ha 
erfarenhet av döende 
var ett av kriterierna 
för de inkluderade 
 
 

Grounded Theory  Hög 

 Mok E, 
Chiu P C. 
 
Kina (2004) 
 

Nurse-patient 
relationships 
in 
palliative care 

Beskrivande  Kvalitativ studie. 
Ostrukturerade 
Individuella 
intervjuer. 
Sjuksköterskorna 
ombads att 
berätta om sina 
erfarenheter och 
relationer om att 
vårda patienter 
med obotlig cancer. 
Intervjun 
 bandades, 
anteckningar fördes 
och allt 
transkriberades. 

10 hospice 
sjuksköterskor som 
skulle ha arbetat i 
minst två år i palliativ 
vård. 
10 obotlig sjuka 
patienter. 
Ålder 59-63 år 
 

Tematisk analys. 
Hermeneutisk enligt 
Van Manen 
fenomenologi 

Hög 
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Pavlish, C & 
Ceronsky, L. 
 
USA (2009) 

Oncology 
nurses´ 
perceptions of 
nursing roles 
and 
professional 
attributes in 
palliative care. 

Beskrivande Semi- strukturerade  
Intervjuguide. 
Sjuksköterskorna 
ombads att beskriva 
sin medverkan i 
särskilda palliativ 
vård situationer. 
Intervjun 
 bandades, fördes 
anteckningar och allt 
transkriberades 

33 onkologi  
sjuksköterskor. I tre 
olika vårdcentraler I 
mellanvästern region 
I USA. 
 
 

Narrativ 
analysmetod 
användes för att 
Kategoriska och 
koda innehållet 
utifrån likheter 
metod för Narrativ 
analys. 

Hög 

Simon, C 
Kulmar S., & 
Kendick T. 
 
England 
(2002) 

Who cares for 
the carers? 
The district 
nures 
perspective 

Frågeformulär
et har 
utformats för 
att fastställa 
vad DN ser 
sin roll att 
vara 

Öppna frågor ingick i 
en större kvantitativ 
postenkätstudie. 
Frågeformulär har 
utformats för att 
fastställa vad 
distriktssköterskan 
ser på sin roll.    
 

272 
distriktssköterskor. 
 

Tillämpade kvalitativ 
principerna för 
analys av innehållet 
samt diagram, att 
tolka data. 
Användas ett 
ordbehandlingsprog
ram. 

Medel 

Wilkes, L-M & 
White, K. 
 
Australian 
(2005). 

The family 
and nurse in 
partnership: 
providing day 
–to –day care 
for rural 
cancer 
patients 

Beskrivande Semi- 
Ostrukturerade  
intervjuer 
 

 10 hospice 
sjuksköterskor.  
17 familjemedlemmar 
till döende patienter 

Innehållsanalys 
 
 

Medel 
 

 

Dataanalys  

Efter litteratursökningen granskades materialet kritiskt för att analyseras och sammanställas, 

en kvantitativ och en kvalitativ granskningsmall enligt Forsberg och Wengström (2008). 

Första steget är att sammanfatta resultatet i en tabell. Vid analys av informationen i det valda 

artikelmaterialet utgick uppsatsförfattaren från uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Artiklarna analyserades systematiskt. Varje fråga markerades med en färg. I artiklarna 

markerades därefter texten där svaret på frågeställningen framkom med samma färg som 

frågeställningen markerats med. Artiklar som valdes till resultatdelen var granskade efter 

Forsberg och Wengström´s (2008) checklista för kvalitativa artiklar (bilaga 1). Mallarna var 

uppbyggda med ett poängsystem med ja och nej frågor. Författaren modifierade frågorna så 

att de kunde besvaras med ja eller nej, där ja-svar gav en poäng och nej- svar gav noll poäng. 

Artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån vilken poäng artiklarna fick. Kvalitativa artiklar 

granskade efter 0-5 poäng = låg kvalité, 6-11poäng = medel kvalité och 12-17poäng = hög 

kvalité. Kvantitativa artiklar (bilaga 2) granskades efter poäng 0,6=låg kvalité, 7-12=medel 

kvalité och 13-18 = hög kvalité.  Artikelöversikten redovisas i tabell 2. Av de tio inkluderade 

artiklarna var: en skriven i Kina, två i Sverige, en i Nederländerna, en i Australien, en i USA 

och fyra i Storbritannien.   
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska ett etiskt övervägande göras beträffande 

presentation samt urval av resultat när en litteraturstudie ska genomföras. Litteraturstudiens 

utvalda artiklar var godkända av en etisk kommitté eller omfattade noggranna etiska 

överväganden. Några forskningsetiska problem kunde inte identifieras. Artiklarna som ingår i 

studien är vetenskapliga, vilket innebär att de publicerats i vetenskaplig tidskrift.  

Resultat 

Studiens resultat utgörs av kategorier vilka presenteras under två rubriker 

”Distriktssköterskans upplevelse av sin roll i palliativ vård” samt ”Distriktssköterskans 

upplevelser av palliativ vård”, vilka svarar mot uppsatsens två frågeställningar. En översikt 

av resultatet presenteras i tabell 3.  

Tabell 3. Översikt av studiens resultat 

Distriktssköterskans upplevelse av sin roll i palliativ vård Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård 

Relation och kommunikation till patienten. Mötet med döende patient 

Att ge emotionellt stöd till patienten  En känsla av att inte räcka till 

Symtomlindring. Att vara professionell 

Vara stöd för anhöriga  

 

En översikt över de ingående artiklarnas syfte och resultat presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Matris över använda artiklar i resultatet 

Författare Syfte Resultat 

Bergdahl E., Wikström B-M., 
& Andershed B. 

Att beskriva vilka förmågor 

expert sjuksköterskor upplever 

att de använder för att skapa 

goda patient-sjuksköterska 

relationer i palliativ vård i 

hemmet. Ett ytterligare syfte var 

att undersöka om resultaten kan 

beskrivs ur en estetisk synvinkel. 

De tre egenskaper som kom fram var att 

sjuksköterskorna ville göra gott, kunskap och klarsynthet 

sågs som uttrycker förmåga. Dessa egenskaper var 

personliga och med dessa skapades en god relation med 

närstående och patient. 

Sjuksköterskans vilja att göra gott.  Lyhördhet är viktigt för 

att ge en god palliativ vård i hemmet. 

Berterö, C. 

 

 

Att undersöka innebörden av 

palliativ vård i patientens hem 

utifrån distriktssköterskans 

perspektiv. 

Distriktssjuksköterskorna upplevde att de hamnade i nya 

situationer med nya krav då de vårdade patienter i hemmet.  

De skulle vilja tillbringa mer tid med patienten. 

Distriktssköterskor beskriv sitt arbete som utmaning. De 

upplevde befinnande när dem har kontroll, upplevde 

frustration när tiden inte räcker till. Att skapa en god relation 

till patienten och dennes närstående har stor vikt i palliativ 



15 

 

vård i hemmet. 

 

 

 

De Wit R & Van Dam F. 

 

Att undersöka vilken roll 

distriktssköterskors har i vården 

av cancer patienter med kronisk 

smärta som vårdas hemma, 

samt effekten av ett 

smärtutbildning program för 

patienter och deras 

distriktssköterskor. 

Distriktssköterskor spelade endast en liten roll vid 

behandling av cancersmärta. Distriktssköterskors 

kommunikation mellan andra vårdgivare var begränsade.  

Distriktssköterskor kontaktade ofta inte allmänläkare om 

patientens smärtproblem.  Distriktssköterskor bör överväga 

allmänläkare och andra vårdgivare för hjälp och råd. 

 

Dunne, K., Sullivan, K & 

Kernohan, G. 

 Att få insikt i distriktsköterskors 

upplevelse av att ge palliativ 

vård till patienter med cancer 

och deras familjer i eget hem. 

Distriktsköterskor upplevde svårighet med att hantera 

patientens symtom under livet slutskede.   De identifierade 

smärta som det symtom som är mest utbrett, den ökar 

behovet av fysiskt, psykiskt, andligt och socialt stöd. 

Kommunikationen i den palliativa vården är känslig och svår 

men mycket viktig.  

Professionen måste ha en hög kvalitet på kommunikationen, 

den ska dessutom vara ärlig och öppen.  Ilska var en av de 

svåraste reaktionerna att handskas med.  

Det var svårt att inte ta ilskan från närstående personligt. 

Det är inte alltid lätt att säga de rätta sakerna i dessa 

situationer. 

Distriktsköterskorna upplevelse av att tillhandhålla palliativ 

vård var utmanande men givande. 

 

 

 

Griffiths, J., 

Ewing, G., 

Rogers M., 

Barclay, S., 

Martin, A., 

McCabe, J. & 

Todd, C. 

 

Att granska 

sjuksköterskors 

inom 

primärvårdens 

uppfattningar av 

att stödja 

cancerpatienter 

inom palliativ 

vård. 

Det fanns en stor potential hos sjuksköterskor inom 

primärvården att se vilka behov patienterna hade av att få 

stöd samt omvårdnad. 

Sjuksköterskorna ansåg dock att de hade svårt att tillgodose 

de döende patienternas behov och önskemål av att samtala 

om bland annat psykosociala företeelser. Detta på grund av 

otillräcklig kompetens inom 

området. 

Law R Att utveckla en grounded theory 

att förklara hur 

distriktssköterskor tillgodoser 

känslomässiga behov hos 

döende patienter i samhället. 

Distriktssköterskor bör se till att de uppfyller både de fysiska 

och känslomässiga behoven hos döende patienter. 

Sjuksköterskeutbildningen och litteratur behöver 

koncentreras på att öka medvetenheten om sjuksköterskans 

roll för att ge emotionellt stöd. 

 Mok E., & Chi Chiu P. Att undersöka sjuksköterske- 

och patientreaktioner i samband 

med palliativ vård. 

Sjuksköterskorna poängterar att det är betydelsefullt att en 

förtroendefull relation 

 skapas mellan sjuksköterska och patient för att kunna ge 

patienten den optimala palliativa vården 

Sjuksköterskan ses inte bara som hälsoexpert utan även blir 

en del familjen och en god vän. 
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Pavlish C. & Ceronsky L 
 

Att undersöka onkologi 
sjuksköterskors upplevelser av 
palliativ vård.   

Undersökningen visade fem centrala primära 

omvårdnadsroller som genomsyrade sjuksköterskans roll i 

det palliativa vårdandet: undervisning, omsorg, samordning, 

att vara förespråkare och att mobilisera. Alla fem roller 

karaktäriserades av sju professionella attribut:  

1- kompetens 

2- ärlighet 

3- lyhördhet 

4- närvaro 

5- samarbete 

6- försiktighet 

7- uppmärksamhet 

 
 

Simon C., Kulmar S., 

Kendrick T 

Att undersöka 

distriktssköterskors 

uppfattningar om roller i 

primärvården och vad som 

behövs för att stödja informella 

vårdgivare. 

Distriktssjuksköterskor identifierade fler områden av stöd till 

patienter, anhörigvårdare och vårdpersonal som kan 

förbättras: information och allmänna stödtjänster.  

Distriktssköterskor upplevde brist på tid och resurser och 

varför de inte kunde vara aktiva för att stödja informella 

vårdare. De såg att läkare hade centralrollen som 

samordnare av vård och omsorg.  

Wilkes L.M. & Kate White Förklara hur 

sjuksköterskor i 

den palliativ 

vården stöder 

närstående och hur 

närstående klarar 

sig i det dagliga 

livet. Att utforska hospice 

sjuksköterskor stöd till döende 

patienter 

Sjuksköterskan är en viktig resurs för familjen och 

undervisar de anhöriga om medicinsk teknik.  

Sjuksköterskans roll beskrivs som att vara tillgänglig vid 

service och när patient och närstående behöver stöd.  

Omvårdnaden i palliativ vård är en utmaning för 

sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan tycker att närstående 

behöver mycket stöd. Många närstående är involverade i 

den fysiska omvårdnaden av deras sjuke. Det är dygnet- 

runt arbete för närstående, de sover inte bra eftersom 

fokuseringen hela tiden ligger på den sjuke.  

Det var viktigt att sjuksköterskorna tog hänsyn till den kultur 

som finns ute på landsbygden och till deras sätt att bo. 
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Distriktssköterskans upplevelse av sin roll i palliativ vård 

Relation och kommunikation till patienten 

I en studie av Mok och Chiu (2005) intervjuades tio kinesiska distriktssköterskor. I studien 

beskrevs att distriktssköterskorna får en tydlig nyckelroll i att lära känna patienterna genom 

att de deltar och bygger upp förtroendefulla relationer med patienten, detta för att möjliggöra 

optimal palliativ vård.  Relationer i palliativ vård bygger på förtroende och 

distriktssköterskorna i studien upplevde att de inte bara betraktas som vårdpersonal, de blir 

också en god vän eller som en del av familjen. Patienterna kände sig trygga i relationen och 

vågar då lita på sjuksköterskan, öppna sig och uttrycka sina innersta tankar. (a.a.).  I en annan 

studie av Dunne et al. (2005) intervjuades 25 distriktssköterskor som beskrev att en öppen och 

ärlig kommunikation är viktig för patientens välbefinnande varför relationen mellan patient 

och sjuksköterska bör bygga på förtroende och trygghet. Distriktssköterskan beskrev även det 

svåra i att ta itu med känsliga reaktioner från familjen. Ilska var en av de svåraste reaktionerna 

att handskas med. Det var svårt att inte ta ilskan från närstående personligt, närstående kan 

inte alltid svara på varför de är arga. Det var inte alltid lätt att säga de rätta sakerna i dessa 

situationer (Dunne et al. 2005). I en studie av Pavlish och Ceronsky (2009)  intervjuades 33 

onkologsköterskor, många sjuksköterskor ansåg att ärlighet och respekt utgör centrala faktorer 

för en förtroendefull och terapeutisk relation till patienterna och deras familjer. 

Sjuksköterskan inom palliativ vård bör vara tillgänglig för patienten och den interpersonella 

relationen skall präglas av närvaro och tillit. Närvaro beskrivs enligt Pavlish och Ceronsky 

som att sjuksköterskan bekräftade patienten och inger en känsla av lugn och trygghet (a.a.). I 

Bergdahl et al.(2007) studie intervjuades åtta svenska distriktssköterskor som beskrev sin 

öppenhet gentemot patienten som en förutsättning för att skapa en god relation till patienten. 

Denna öppenhet fungerade som ett tyst inbjudan, vilken ger patienten tillfälle att söka kontakt. 

Bergdahl el al beskrev detta förtroende som viktigt, till exempel i situationer då 

sjuksköterskan informerar om olika behandlingar och mediciner (a.a.).  Distriktssköterskorna 

uppgift att upprätthålla en relation med både patient och dennes närstående är grundläggande 

inom den palliativa vården.  Relationen bli mycket nära och bygger på ett känslomässigt 

engagemang från sjuksköterskans sida. I Berterös (2002) studie intervjuades sex svenska 
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distriktssköterskor som betonade att det var viktigt att skapa och upprätthålla en god relation 

till patienten, vilket de ansåg var grunden för palliativ vård.  Denna relation byggdes på en 

känsla av säkerhet och förtroende.  Distriktssköterskorna ansåg att dessa relationer vara 

mycket positiva, relationen gav dem något tillbaka som de beskrev som insikt, djupare 

förståelse av människan och mänskligt lidande (a-a). Griffiths el al. (2007) beskrev 

distriktssköterskornas (n=34) kompetens och erfarenhet som bunden till uppgiften att upprätta 

och upprätthålla en omvårdande relation till patienten. Distriktssköterskor upplevde relationer 

som även fokuserar på patienternas behov som berikande, då deras förståelse för patienterna 

ökar den egna personliga utvecklingen. En sjuksköterska nämnde en lärdom om att söka efter 

glädje och skönhet i livet och att släppa taget och vara mer öppen. Vårdandet bidrog på så vis 

till personlig utveckling och mognad.  Distriktsköterskor beskrev att de själva kom att 

uppskatta vardagen i högre grad Mok och Chiu (2004). 

Att ge emotionellt stöd till patienten 

I en studie gjord i Storbritannien av Law (2009) intervjuades nio distriktssköterskor, de 

beskrev att för den döende patienten kan man säga att det finns två världar, ”världen utanför” 

och ”den döendes värld”. Som sjuksköterska var det då viktigt att fungera som en bro mellan 

dessa två världar och möta patientens känslomässiga behov. Det var viktigt som sjuksköterska 

att försöka uppmuntra den döende patienten till att fortfarande ha kontakt med omvärlden så 

att denne inte isolerar sig i sin ”döende värld. Distriktssköterskan bör se till att uppfylla både 

fysiska och känslomässiga behov som den döende patienten är i behov utav. 

Sjuksköterskeutbildningen och litteratur behöver enligt artikeln koncentreras på att öka 

medvetenheten om sjuksköterskans roll för att ge emotionellt stöd. Förståelsen är en viktig 

aspekt i sjuksköterskans roll (Law 2009). Även distriktssköterskorna i Griffiths el al. (2007)  

studie beskrev att det var svårt att möta patientens psykosociala behov. Trots en medvetenhet 

om att patientens behov inte tillgodoses föreligger en osäkerhet gällande huruvida det är 

lämpligt att konfrontera patientens känslor. Uppfattningen var att patienten inte alltid vill 

prata om känslor och att det förekommer en rädsla för smärta (a.a). Distriktssköterskorna 

upplevde att det är lättare att tillgodose fysiska behov än känslomässiga behov hos döende 

patienter Dunne et al. (2005). De upplevde vidare att det var stressande och emotionellt 

uttömmande att vårda döende patienter för att det fanns alltför lite stöd för dem som 

vårdpersonal att få (a.a). 

Symtomlindring 
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I studien av Dunne et al. (2005) påpekades att över 90 % av patienter med cancer tillbringade 

sina sista levnadsår i hemmet med det primära vårdteam som vårdade dem. Smärta 

konstaterades vara det vanligaste symtomet. Distriktssköterskorna upplevde svårigheter med 

att hantera patientens symtom under det palliativa skedet i arbetet med sjukdomen. De 

identifierade smärta som det enskilt mest komplexa symtomet för dem att kämpa med. 

Distriktssköterskorna beskrev smärta som fysiskt och emotionellt särskilt svårt att hantera. 

Det fanns många yrkesgrupper som påverkade situationen, såsom läkare, farmaceut och 

specialistteam (.a.a.). En holländsk randomiserad studie (n=115) gjord av de Wit och van Dam 

(2001) kom fram till att samarbetet mellan distriktssköterskor och sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhuset var mycket dåligt eftersom distriktssköterskorna inte blev informerade 

om patients smärtproblem.  Smärta var sällan det huvudsakliga skälet för distriktssköterskan 

att göra hembesök till patienten, med tanke på att de flesta patienter upplevde måttlig till svår 

smärta i hemmet. Distriktssköterskorna diskuterade oftast smärtproblemet med patienten. De 

insatser som bildar en viktig grund i smärtbehandling var till exempel icke-farmakologiska 

interventioner mot smärta (värme, kyla, massage, avslappning och distraktion), kognitiva 

interventioner, avledning samt instruktioner för strukturerad egenvård. Förutom att diskutera 

smärt-problemet med patienten, visade resultaten att det sällan tillämpas adekvata 

smärtstillande metoder (de Wit & van Dam (2001). de Wit och Dam menade att 

distriktssköterskor spelade en liten roll när det gällde behandling av cancersmärta, då de ofta 

inte kontaktade läkare om patientens smärtproblem (a.a).  

 

Vara stöd till anhöriga 

Studien gjord av Berterö (2002) visade att en utmaning tycks vara att distriktssköterskan 

skulle finna en sorts struktur i den palliativa vården och samtidigt klara av omvårdnaden samt 

att ge stöd. Det finns inga färdiga instruktioner hur man skall göra i de olika situationerna som 

kan uppstå. Detta ses som en utmaning att klara av. Viss kunskap har sjuksköterskan redan, 

men sjuksköterskan införskaffar ny kunskap hela tiden.  Distriktssköterskorna var missnöjda 

för att de inte klarar av att ge patient och anhörig den tid, vård och stöd de skulle vilja ge 

Berterö (2002).  Allvarliga sjukdomar påverkade alla familjemedlemmar och därför var 

familjecentrerad vård mest effektivt (Dunne et al.2005). I studien av Pavlish och Ceronsky 

(2009) menade sjuksköterskorna att patienten skall ses som en del i ett system och att främja 

relationen mellan familjemedlemmar är en framträdande aspekt av palliativ vård. 
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 I studie av Wilkes och White (2005)  redogörs för tio australienska hospicesköterskors 

upplevelser.  Sköterskorna upplevde att deras arbete inom den palliativa vården i hemmet 

kunde beskrivas som en reseledares. De utförde tjänster som den sjuke och de närstående var i 

behov av på resande fot. För varje resestopp som sköterskans gjorde, måste hon anpassa sig 

själv och planera sin tid till en ny situation, en ny miljö och nya behov. De hade även en roll 

som familjens koordinator, de skulle se till att alla inblandade i den sjukes vård strävade efter 

gemensamma mål.  Författarna poängterade att distriktssköterskorna har spelat en viktig roll i 

utbildning och stöd av anhöriga i hur man använder utrustning och ger läkemedel. Där fanns 

även hinder i patientens och närståendes livsmiljö som distriktssköterskan måste ta hänsyn till 

för att kunna ge det stöd som patienten och dennes närstående behöver (Wilkes & White 

2005).  I Pavlish och Ceronsky (2009) studie berättade distriktssjuksköterskor hur de fick 

medla mellan patienten och närstående när de blev osams inom familjen.  

Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att hjälpa patienten återknyta kontakt med 

familjemedlemmar, något som nämndes som en viktig aspekt av den palliativa vården. En 

sjuksköterska uttrycket sig så här; ”We need to open dialogue and make sure everyone’s on 

the same page so when the time comes, everyone can show respect for the patient who is 

dying.”(Pavlish och Ceronsky 2009 s. 407). 

Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård 

Möten med döende patienter 

I en studie av Dunne et al (2005) där 25 sjuksköterskor intervjuades beskrevs att samtliga 

upplevde det som en utmaning att vårda cancerpatienter i hemmet. Distriktssköterskorna 

upplevde också att omvårdnaden av palliativa patienter och deras närstående är värdefull och 

viktig. Vidare framkom i samma studie att äldre sjuksköterskor samt de sjuksköterskor som 

spenderade mer tid med döende patienter ofta har en mer positiv inställning till arbetet inom 

den palliativa vården. (a.a.). Arbetet med svårt sjuka och döende patienter har hjälpt 

distriktssköterskorna att få bättre självkännedom genom det man upplevt i livet och på jobbet 

(Bergdal et al.2007). 

 

En känsla av att inte räcka till  
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Flera artiklar tar upp distriktssköterskors upplevelse av tidsbrist i sitt arbete med patienter i 

livets slutskede, vilket ofta skapade frustration samt en känsla av otillräcklighet, därmed 

kunde de inte ge den individuella vård de skulle vilja ge till varje enskild patient, vilket 

beskrevs som en stark källa till frustration (Berterö 2002, Simon et al 2002, Pavlish & 

Ceronsky 2009, Wilkes & White 2007). I en australiensk studie av Wilkes och White (2007)   

intervjuades tio distriktssjuksköterskor som beskrev att de kände hjälplöshet när närstående 

till patienten upplevde trötthet både fysiskt och emotionellt. En situation som inte sällan 

uppstår då anhöriga vårdar den sjuka familjemedlemmen i hemmet ändå upp till 22 timmar 

per dygn. Vidare beskrev distriktssköterskorna sitt arbete som en utmaning i det att de möter 

flera olika patienter och att inga direkta ramar finns att följa för att hantera olika situationer 

(a.a.).  En distriktssköterska från en studie av Berterö (2002) uttryckte sig så här:”I feel that I 

do not have that time to give the kind of care that I would like to give... I do not have the 

possibility of giving that kind of care” (Berterö 2002, s.390). 

Att vara professionell 

Sjuksköterskor inom palliativ vård upplevde att det var väsentligt att se det unika i varje 

patient och att bedriva omvårdnad utifrån vad som anses viktigt för patienten. Livskvalitet är 

subjektivt varför det är viktigt att utgå från den enskilde individens definition av begreppet. 

Att förmedla en känsla av att sjuksköterskan prioriterar patienten och att det är dennes 

specifika behov och önskemål som ligger till grund för omvårdnaden är också av betydelse 

(Pavlish & Ceronsky 2009). I Bergdahl et al. (2007) studie framkom tydligt i intervjuerna att 

alla åtta distriktssköterskorna uttryckte stor vilja att göra gott för patienterna. Attityd, 

kommunikation och förmåga att lyssna är viktiga aspekter av klarsynthet.  Bergdahl et al 

beskrev vidare hur distriktssköterskan använde sig av känsla och instinkt, för att 

uppmärksamma de outtalade behov som patienten hade. Det upplevdes viktigt att se hela 

människan och inte endast omständigheterna i patientens hem (a.a.). Genom att lära 

patienterna om behandling och läkemedel upplevde distriktssköterskorna att de bättre kunde 

bistå patienterna att hantera situationen och även att trösta patienten. En sjuksköterska från 

Bergdahl et al. studie (2007) uttrycket sig som följer: ‘carefully guiding the patient, so that I 

may perhaps spare him from traumatic experiences’.( Bergdahl et al 2007, s 756). 

I studien av Dunne et al. (2005) upplevde sjuksköterskorna det svårt att hantera de 

känslomässiga reaktionerna från anhöriga. När närstående och anhöriga tar ut sin frustration, 
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sorg och ilska på sjuksköterskor, tog en del sjuksköterskor detta personligt och kände sig 

otillräckliga (a.a). Vid arbete i patientens hem uppfattades professionalitet som att ha 

förmågan att vara personlig, ett citat från en sjuksköterska från Bergdahls et al studie som 

uttryckte följande: ”I believe that one has to be personal to be… accepted as nurse… you do 

not want to have someone (in you are home) just being professional” (2007 s 757). Enligt 

Dunne et al. (2005) upplevde distriktssköterskorna vård av cancerpatienter i hemmet som en 

utmaning i sitt arbete, men de beskrev uppgiften som givande.  De betonade vidare vikten av 

en god relation till patient och närstående (a.a.). 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Resultatet som framkom visar att majoriteten av distriktssköterskorna tyckte att det var 

positivt att vårda cancerpatienter i hemmet.  Distriktssköterskorna upplevde frustration och en 

känsla av otillräcklighet pga hög arbetsbelastning. Tidsbristen upplevdes som ett hinder. 

Kommunikation är en viktig del för att skapa trygghet och tillit i relationen. Relationen mellan 

patienten och sjuksköterskan är kärnan för att ge den optimala vården. Relation som byggde 

på förtroende gör att sjuksköterskan blir en del av familjen eller en god vän.  Att hantera 

känslomässiga relationerna från anhöriga var särskild svårt, när närstående och anhöriga tar ut 

sin frustration, sorg och ilska på sjuksköterskor tog en del sjuksköterskor detta personligt och 

kände sig otillräckliga. Distriktssköterskorna upplevde svårigheter med att hantera patientens 

symtom samt fysisk, emotionella och psykosociala behov. Distriktssköterskor hade en tydlig 

nyckelroll att känna patienterna genom sitt engagemang och bildandet av förtroendefulla 

relationer för att ge optimal palliativ vård. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att genom denna litteraturstudie beskriva distriktssköterskans 

roll och upplevelser av omvårdnadsarbetet med cancerpatienter inom den palliativa vården i 

hemmet. I fyra studier som ingår i litteraturstudien visade att sjuksköterskorna är medvetna 

om att förutsättningen för att skapa en god relation med patienten bygger på förtroende och 

tillit (Bergdahl et al. 2007; Berterö 2002; Pavlish & Ceronsky 2009; Griffiths el al 2007).  

Respekt för kulturell mångfald beskrevs vara viktig för att etablera en relation mellan 

sjuksköterska och patient och möjliggör förståelse för patientens uppfattningar kring döden. 
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Att inte vara uppmärksam på patienters kulturella och religiösa principer kan orsaka lidande 

eller obehag hos patienten (Law 2009). 

Det beskrevs att distriktssköterskorna inte bara betraktas som vårdpersonal, de blev även en 

god vän eller som en del av familjen. Då patienten kände sig trygg i relationen vågade denna 

lita på distriktssköterskan och öppna sig för att uttrycka sina innersta tankar (Mok & Chiu 

2004). En öppen och ärlig kommunikation är viktig för patientens välbefinnande varför 

relationen mellan patient och sjuksköterska bör bygga på förtroende och trygghet (Dunne et al 

.2004). I resultatet framkom att patienternas närstående kan vara väldigt arga och att de kunde 

avreagera sig på att distriktsskötekorna utan att kunna förklara varför de blivit så arga. Det i 

sin tur mynnade ut i att distriktsskötekorna försvarar sig genom att ta avstånd eftersom de har 

svårt att hantera situationen. När kritiken kommer från de anhöriga var det svårt för 

distriktssköterskorna att inte ta det personligt (Dunne et al. 2004). Vården kan även enligt 

distriktssköterskorna handla om att hjälpa patienten att förenas igen med dess närstående när 

de var osams (Pavlish & Ceronsky 2009). Den palliativa vårdens fyra hörnstenar enligt 

Socialstyrelsen (2006) bygger bland annat på att patientens livskvalitet skall främjas samt stöd 

för patients närstående. 

I resultatet framkom att distriktssköterskor upplevde frustration och känsla av otillräcklighet 

på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning som hindrade dem att utföra den individuella 

vård de skulle vilja ge till varje enskild patient (Berterö 2002, Pavlish & Ceronsky 2009, 

Simon et al. 2002, Wilkes et al. 2007; Dunne, et.al 2005).  Pavlish och Ceronsky (2009) 

menade att tid behövs för att bygga upp ett förtroende och skapa en god relation till patienten 

och deras närstående (a.a.). En studie av Mcilfatrick et.al (2006) visade samma resultat då 

sjuksköterskorna upplevde sin arbetssituation som stressig och att de blev uttröttade. 

Sjuksköterskorna hade dels känslor av överbelastning i arbetet, upplevde 

personalbegränsningar samt dåligt stöd från ledningen, samtidigt som de skulle kunna hantera 

döendes lidande. 

Oväntat visade resultatet i litteraturstudien att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde sitt 

arbete med döende patienter som berikande, då deras förståelse för patienterna ökar den egna 

personliga utvecklingen. En sjuksköterska nämnde att hon lärt sig att söka efter glädje och 

skönhet i livet och att släppa taget och vara mer öppen. Vårdandet bidrog på så vis till 

personlig utveckling och mognad.  De beskrev att de själva kom att uppskatta vardagen i 
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högre grad (Mok & Chiu 2004, Bergdahl et al. 2007, Griffiths et al. 2007). I Mcilfatrick et.al 

(2006) studie upplevde sjuksköterskorna stress till följd av att hantera både försämringar i 

patientens sjukdom och döende patienter. 

I resultatet framkom att över 90 % av patienter med cancer tillbringade sin sista levnadstid i 

hemmet. Smärta har konstaterats vara det vanligaste symtomet när distriktssköterskorna 

upplevde svårigheter att hantera patientens symtom under det palliativa skedet av sjukdomen 

(Dunne et al. 2005) Vilket även de Wit och Dam (2001) kommit fram till. 

 

Metoddiskussion 

De valda artiklar som ingår i litteraturstudien beskrev distriktssköterskans roll och upplevelse 

av att vårda cancerpatienter vid palliativ vård i hemmet, vilket utgjorde studiens syfte. 

Uteslutande kvalitativa artiklar ingår i analysen vilket ansågs passande eftersom författaren 

ville beskriva distriktssköterskornas roll och upplevelser. Forsberg och Wengströms (2008) 

modell användes vid analys av materialet. Sökningen av litteratur var mer komplicerad än vad 

som antagits vid den inledande litteratursökningen där samma artiklar hittades fler gånger 

trots att sökorden kombinerades på olika sätt. Vid den egentliga litteratursökningen upptäckte 

författaren att många artiklar redovisade intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på 

hospice, sjukhus, vårdavdelningar, särskild boende, vårdhem med patienter och anhöriga. De 

använda artiklarna i studiesyftet innehöll även patientens och anhörigas upplevelse, men 

författaren fokuserade enbart på distriktssköterskornas roll och upplevelse. Sökning gjordes i 

två databaser Cinahl och PubMed. De artiklar som låg till grund för resultatet hittades mest i 

databasen Cinahl på grund av större utbud med gratis vetenskapliga artiklar i fulltext. I 

databasen PubMed var utbudet med gratis vetenskapliga artiklar fulltext ej så stor, enbart tre 

artiklar som var gratis fulltext valdes. Sökningarna inriktades på gratis fulltextartiklar skrivna 

på engelska. Detta blev en begränsning och en svaghet i sökningarna. Många bra och 

intressanta artiklar kan ha missats som följd av begränsningen i sökningarna. Dock skedde 

denna begränsning som följd av tidsbrist samt kravet att artiklarna skulle vara kostnadsfria. 

Alla artiklar var skrivna på engelska vilket kunde medföra att översättning och tolkning av 

texten kunna påverka resultat och validitet. Författaren valde att begränsa sig till palliativa 

vården till patienter som hade olika cancerdiagnoser. Språket i alla valda artiklar var skrivna 

på engelska, vilket kan ha bidragit till att viss tolknings fel uppkommit vid analysen och även 
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senare när resultatet skrevs ner. I resultatredovisningen används citat ur artiklarna för att ge 

ytterligare förståelse av sjuksköterskornas upplevelse. Citaten ifrån artiklarna skrevs på 

originalspråket d.v.s. engelska för att undvika att budskap inte förloras vid eventuellt 

översättningsfel. Inklusionskriterierna i den slutliga sökningen var att artiklarna skulle vara 

publicerade 1995- 2011. Artiklarna skulle innefatta alla vuxna, både män och kvinnor som 

hade olika cancerdiagnos och vårdades i hemmet. Två av de inkluderade studierna är gjorda i 

Sverige, fyra i Storbritannien, en USA, en i Kina, en i Nederländerna och en i Australien total 

tio artiklar som inkluderade i litteraturstudien. Totalt valdes 10 granskade vetenskapliga 

artiklarna ut till denna uppsats. Av dessa var åtta kvalitativa och två kvantitativa. Orsaken till 

att inte fler artiklar togs med var att inte fanns fler artiklar som motsvarade studiens 

frågeställning och syfte.  För att granska kvalitén i de utvalda vetenskapliga artiklarna 

användes Forsberg och Wengströms (2008) modifierade granskningsmall (bilaga 1, bilaga 2).  

Författaren anser att resultatet i denna studie stämde in på andra sjuksköterskors upplevelse av 

att vårda patienter i livets slutskede.  Författaren har även under arbetets gång 

uppmärksammat att liknande resultat fanns i andra forskningsstudier. Detta validerar denna 

litteraturstudie. Nackdelen med denna litteraturstudie kan vara att den har utförts som 

ensamarbete, vilket är en svaghet. Författaren har dock haft tillgång till handledning som har 

varit värdefullt hjälp under arbetets gång.  En annan nackdel med en litteraturstudie är att 

tolka en annans resultat, då litteraturstudien blir en andrahandskälla (Forsberg & Wengström 

2008). Det positiva med att skriva ensam är att inga kompromisser med någon annan behöver 

göras.  

 

Allmän diskussion 

Hemmiljön är betydelsefull för de flesta människor och fler och fler vill vårdas och dö hemma 

bland sina närstående om det blir aktuellt. Hemmet är en mycket speciell plats som hör ihop 

med varje människas historia och identitet och är personligt och individuellt (Gaunt & Lantz 

1996). Detta innebär att distriktssköterskan kommer att få möta allt fler svårt sjuka patienter i 

framtiden. Distriktssköterskas arbete i palliativ vård i hemmet innebär ett ansvarsfullt, ensamt 

och självständigt jobb. För att utföra ett ensamarbete med palliativ vård av patienten i hemmet 

dygnet runt krävs ett bra teamsamarbete, arbetslivserfarenhet, handledning samt stöd av 

kollegor. I studien framkommer det att distriktssköterskorna kände frustration av att inte hinna 
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med patienterna pga tidsbrist. De upplevde även otillräckligt stöd från ledningen. Som förslag 

på framtida studie anser uppsatsförfattaren skulle kunna vara att undersöka om 

distriktssköterskan får handledning och stöd från ledning/ organisationen. Författarens 

förhoppningar med denna litteraturstudie är att den ska bidra till att få en ökad kunskap om 

distriktssköterskans upplevelse av palliativ vård i hemmet. Detta kan bidra till en utveckling 

inom vården då ledningen och personalen kan ta del av resultatet i litteraturstudien. 

 

SLUTSATS 

Studien beskrev distriktssköterskans upplevelse och hur hon/han upplevde sin roll i den 

palliativa vården i hemmet. Distriktssköterskans roll att skapa en god relation till patienten var 

en viktig förutsättning för en god palliativ vård i hemmet.  Den palliativa vården i hemmet 

upplevdes som generellt bra men att kvaliteten på vården påverkades negativt när 

arbetsbelastningen var hög och när bemanningen inte var tillräcklig. Distriktssköterskorna 

behöver bekräftelse på att de utfört bra jobb och kontinuerlig handledning samt möjligheter 

till fortbildning. 
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Bilaga 1. Checklista för kvalitativa artiklar Forsberg & Wengström (2008) 

 

A. Syftet med studien? 

..………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

..………………………………………………………………………………………………… 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja _ Nej _ 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusionskriterier- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja _ Nej _ 

Var genomfördes undersökningen? 

…………….…………………………………………………………………………………….. 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…….…………………………………………………………………………………………... 

Vilken urvalsmetod användes? 

_ Strategiskt urval 

_ Snöbollsurval 

_ Teoretiskt urval 

_ Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder,  kön, social status samt annan relevant demografisk 

grund). 

….………………….……………………………………………………………………………. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja _ Nej_ 

C. Metod för datainsamling? 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde) 

Ja _ Nej _ 

Beskriv: 

…….……………………………………………………………………………………………. 

…….……………………………………………………………………………………………. 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

…….…………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………… 

Ange datainsamlingsmetod: 

_ ostrukturerade intervjuer 

_ halvstrukturerade intervjuer 

_ fokusgrupper 

_ observationer 

_ video-/bandinspelning 

_ skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll) 

Ja _ Nej _ 
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D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

_ teman är utvecklade som begrepp 

_ det finns episodiskt presenterade citat 

_ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

_ svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

……….………………………………………………………………………………………… 

….……….………………………………….…………………………………………………… 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja _ Nej _ 

Är resultaten trovärdiga (källor bor anges)? 

Ja _ Nej _ 

Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskaren trovärdighet)? 

Ja _ Nej _ 

Finns stabilitet och överenskommelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja _ Nej _ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja _ Nej _ 

Är de teorier och tolkningar som presenterades baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja _ Nej _ 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja _ Nej _ 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja _ Nej _ 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja _ Nej _ 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja _ Nej _ 

Finns risk för bias? 

Ja _ Nej _ 

Vilken slutsats drar författaren? 

. 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja _ Nej _ 

Om nej, varför inte? 

Ska artikelns inkluderas? 
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Bilaga 2. Checklista för kvantitativa artiklar- kvasi-experimentella studier Forsberg & 

Wengström (2008) 

 

A. Syftet med studien? 

 

...........................….…………………….………………………….……………….………… 

...............................................................................................................................................… 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja _ Nej _ 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja _ Nej _ 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Vilka är exklusionskriterierna? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vilken urvalsmetod användes? 

_ Randomiserat urval 

_ Obundet slumpmässigt urval 

_ Kvoturval 

_ Klusterurval 

_ Konsekutivt urval 

_ Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja _ Nej _ 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………….……………………………………… 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

…..……………………….……………………………………………………………………… 

….………….…….………………………………………………………………………............ 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja _ Nej _ 

Var validiteten diskuterad? 

Ja _ Nej _ 

D. Analys 

Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja _ Nej _ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

……….………………………………………………………………………………………….. 

Hur stort var bortfallet? 

.……………………………….…………………………………………………………………. 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja _ Nej _ 

Var den statistiska analysen lämplig? 
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Ja _ Nej _ 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

.….…….….………………………………………………………………………………...... 

.………………….……………………………………………………………………………… 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja _ Nej _ 

Om ja, vilka variabler? 

….…….……………………….………………………………………………………………… 

Vilka slutsatser drar författaren? 

….………………………….…………………………………………………………………… 

Instämmer du? 

Ja _ Nej _ 

 

E. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

Ja _ Nej_ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja _ Nej _ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja _ Nej _ 

Motivera varför eller varför inte! 
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