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Sammanfattning 

Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen som ett förhållningssätt som 

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

problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Det blir allt vanligare att människor 

med obotliga sjukdomar vårdas hemma den sista tiden i livet och några av 

förutsättningarna för att vårdas hemma är att det finns fungerande stöd från 

hemsjukvården samt att närstående är delaktiga i vården. Syftet med studien var att 

beskriva distriktssköterkans reflektioner och upplevelser av sin egen roll i relationen till 

närstående vid palliativ vård i hemmet. Studien har en beskrivande design med 

kvalitativ ansats. Det är en intervjustudie genomförd med åtta distriktssköterskor som 

arbetade med hemsjukvård och palliativ vård i hemmet. Materialet analyserades utifrån 

ett arbetsätt för kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien redovisas utifrån tre 

kategorier som framkom vid analysen: Utmanande förutsättningar i mötet, Att skapa 

förtroende och Att ta sitt yrkesmässiga ansvar.  Resultatet visar att distriktssköterskorna 

ansåg att tid och resurser var en av förutsättningarna i mötet och för att kunna nå fram 

till närstående för att skapa goda relationer. Distriktssköterskorna ansåg också att det 

var viktigt att ha ett öppet förhållningsätt och att vara närvarande i varje möte. Det 

framkom också att distriktssköterskorna ville vara professionella i sitt arbetsätt och de 

såg sig som en ledare som fanns för att underlätta och tydliggöra situationen för patient 

och närstående i hemmet. 

 

Nyckelord – palliativ vård, omvårdnad, hemsjukvård, distriktssköterska, närstående, 

intervjuer. 

 

 



 

 

Abstract 

The palliative care is by the World Health Organization defined as an approach to 

improve the quality of life for patients and their families that struggles with problems 

that can appear when a member of the family has got a life-threatening disease. It´s 

becoming increasingly common for people with incurable illnesses being cared for in 

their homes at the end of life. Of course, some of the conditions for being cared for at 

home is that there are effective assistance from home care and that related parties are 

being involved in the care. The aim of the study was to describe the district nurses 

reflections and perceptions of their own role in relation to related parties in palliative 

care at home. The study has a descriptive design with qualitative approach. There was 

an interview conducted with eight district nurses who worked with home care and 

palliative care in the home. The material was analyzed based on the working methods of 

qualitative content analysis. The results of the study are reported based on the three 

categories that emerged from the analysis: challenging conditions in the meeting, 

building confidence and to take professional responsibilities. The result shows that the 

district nurses felt that the time and resources was one of the preconditions of the 

meeting and being able to reach relatives in order to create good relationships. District 

nurses also felt that it was important to have an open attitude and to be present at each 

meeting. It also emerged that the district nurses wanted to be professional in their ways 

of preforming their job and saw themselves as leaders who was to facilitate and clarify 

the situation for the patient and family in the home. 

 

Keywords - palliative care, nursing, home care, district nurse, relatives, interviews. 
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INTRODUKTION 

Palliativ vård 

Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som ett 

förhållningssätt som ska syfta till att förbättra livskvaliteten för patienter och deras 

familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Vården ska 

förebygga och lindra lidande genom arbete utifrån de fyra hörnstenarna 

symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation samt, relation och stöd 

till närstående (WHO, 2015).  Palliativ vård ges till patienter med obotlig sjukdom eller 

skada där målet är lindring och inte längre bot. Vården bedrivs med en helhetssyn på 

människan och strävar efter att ge god livskvalitet oavsett ålder och diagnos. Genom att 

se till psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov kan patienten ges livskvalitet i 

livets slutskede (Nationella rådet för palliativ vård 2014). Palliativ vård delas upp i två 

faser, tidig fas och sen fas. Under den tidiga fasen består vården av livsförlängande och 

kvalitetshöjande insatser. Den sena fasen kan vara kort och där handlar det inte längre 

om livsupphållande åtgärder utan om att främja livskvaliteten för patient och närstående 

vid livets slut där situationerna vid livets slut kan se mycket olika ut och vårdbehovet 

kan variera (Socialstyrelsen 2013). För att kunna ge god palliativ vård krävs en förmåga 

att förstå och lyssna till patienten och enligt Wallerstedt och Andershed (2007) är målet 

med palliativ vård att ge god vård och att få patienten att må så bra som möjligt vid 

livets slut, tillsammans med de närstående.  

 

Hemsjukvård  

Hemsjukvård definieras enligt Socialstyrelsens termbank som ”hälso- och sjukvård när 

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

åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder och insatser ska ha föregåtts av 

vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som i särskilt boende 

samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Hemsjukvården ska skiljas från öppen 

vård” (Socialstyrelsen 2008, s.14). Hemsjukvård är kommunens ansvar och det 

innefattar primärvårdsinsatser i hemmet som ges av distriktssköterska, sjuksköterska, 

arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hemsjukvård ges till personer som är 18 år fyllda och 

som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som sträcker sig över tid, minst 14 dagar. 

Insatser måste föregås av en vårdplanering där bedömningen görs om patienten inte kan 

ta sig till och från hälsocentral på egen hand eller med assistans eller om bedömningen 

görs att resultatet av vården förbättras med vård i hemmet (Region Gävleborg 2013). 
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Det blir allt vanligare att människor med obotliga sjukdomar vårdas hemma den sista 

tiden i livet och vid denna vård krävs ofta att närstående är delaktiga i vården (Beck-

Friis & Strang 2005). När fler väljer att vårdas i hemmet innebär detta större utmaningar 

för personalen som ska utföra vården i hemmet (Wallerstedt & Andershed 2007, 

Johnston et al. 2014). Några av förutsättningarna för att kunna vårdas hemma är att det 

finns ett fungerande stöd i form av tillgänglighet och trygghet från distriktssköterskorna 

och från närstående (Lees et al. 2014). Att fysiskt närvara i hemmet, skapa trygghet, 

lyhördhet och samhörighet har i studier visat sig vara viktiga delar för att skapa bra 

vårdsituationer vid palliativ vård i hemmet. Ett gott samarbete mellan ansvarig 

sjuksköterska och närstående underlättar och påverkar vården i hemmet positivt. Det 

framkommer vidare att det krävs gott stöd till patienter och närstående för att få dem att 

känna gemenskap och trygghet tillsammans med sjuksköterskor i hemmet (Karlsson & 

Sandén 2007, Borstrand & Berg 2009). Wallerstedt och Andershed (2007) fann i en 

studie att sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård ofta hade en positiv inställning 

till sitt arbete i hemmet och fann det intressant och utmanande. 

 

Anhörig, närstående och familj 

Enligt Socialstyrelsen definieras anhörig som en person som vårdar och stödjer en 

närstående som på något sätt tar emot omsorg vård och stöd när det gäller psykisk eller 

fysisk funktionsnedsättning eller har långvarig psykisk, fysisk sjukdom, missbruk eller 

beroende-problematik (Socialstyrelsen 2015). Begreppet familj kan ses på olika sätt och 

inte bara innefatta den traditionella bilden av släktband och blodsband då en familj kan 

vara personer som har starka band till varandra och är emotionellt engagerade i varandra 

(Wright et al. 2002). Enligt International Council of Nurses etiska kod för 

sjuksköterskor definieras familj eller närstående som ”en social enhet bestående av 

medlemmar som knyts samman vi släktskap, känslomässiga eller rättsliga band” 

(Svensk sjuksköterskeförening 2015, s.13). En studie av Hagerty-Lingler et al. (2008) 

visar att till skillnad från den från den traditionella bilden där närstående måste vara en 

nära släkting eller familj kan begreppet anhörig innefatta allt från make och maka till 

nära släkting, vän eller granne. Författaren till föreliggande studie kommer att använda 

sig av ordet närstående i resultatet för att beskriva alla som innefattas av begreppet. 
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Relationer i vårdandet 

I WHOs definition av palliativ vård beskrivs att familjen ska vara den vårdande enheten 

men att vara närstående i dessa situationer är något som kan ge både oro och utmattning. 

Det är vanligt att den egna rollen inom familjen blir påverkad i denna situation då den 

innebär stora påfrestningar (Beck-Friis & Strang 2005) Att vårdas i hemmet innebär en 

påfrestning både för individen och för hela familjebilden där alla påverkas av 

situationen och det är svårt att hålla ihop vardagen och familjen (Carlander et al. 2011). 

När någon i familjen drabbas av sjukdom ställs de närstående inför utmaningar och då 

är det enligt Wright et al. (2002), viktigt att ta vara på familjens resurser för att de ska 

kunna vara ett stöd. Genom att göra familjen delaktig i vården stärker det ofta relationen 

mellan patienter och anhöriga. Milton (2008) anser att fokus i dessa situationer bör vara 

att skapa relationer mellan patient och sjuksköterska, att vara närvarande samt att se 

behoven och önskemål vilket alla är delar som bygger förtroendet i omvårdnaden 

(Milton 2008). Här har distriktsköterskan ett ansvar att se till hela situationen.  

 

I ”Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska” (Distriktssköterskeföreningen 2008, 

s.12), beskrivs att distriktsköterskan ska ha; ”förmåga att möta individen och dennes 

familj med närvaro, lyhördhet, ärlighet och bekräftelse”. Även om patienten är fokus i 

den palliativa vården så är en viktig del av arbetet att skapa bra relationer mellan alla 

parter och kunna identifiera allas styrkor för att de gemensamt kan bidra till en ökad 

upplevelse av hälsa hos hela familjen (Benzein et al. 2010). Det krävs att se till alla 

individers hälsa inom familjen för att kunna involvera dem i omvårdnaden och för att 

kunna skapa goda och nära relationer inte bara inom familjen utan också mellan 

distriktssköterskan och familjen (Wright et al. 2002). Karlsson och Sandén (2007) 

beskriver hur sjuksköterskor som vårdar patienter i det egna hemmet ofta får en nära 

relation med både patienter och anhöriga. Öhman och Söderberg (2004) beskriver också 

hur vårdandet även om det ofta ses som en börda och innebär mycket oro ändå stärker 

relationer mellan familjemedlemmar. Det är viktigt att distriktssköterskor är medvetna 

om att deras inställning till familjens betydelse påverkar relationerna och därmed också 

resultatet av omvårdnaden (Wright et al. 2002). Familjen är beroende av 

distriktsköterskans agerande för att kunna ge vägledning och stöd för att skapa dessa 

relationer. Genom att bygga upp förtroende och tillit leder det till trygghet, 

självständighet och värdighet för både patienter och närstående vid palliativ vård i 
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hemmet (Karlsson & Berggren 2011,Stoltz et al. 2006). Att skapa bra relationer mellan 

sjuksköterska, patient och närstående ansågs i en studie viktigt för att kunna ge god vård 

i hemmet då goda relationer underlättade och förbättrade förutsättningarna för 

sjusköterskor att ge god vård i hemmet (Wälivaara et al. 2013). Att familjer hade en bra 

relation i grunden visade sig i en studie underlätta och påverka vården hemmet på ett 

positivt sätt då detta underlättade för distriktssköterskorna att skapa en god kontakt med 

både närstående och patienter (Öhman & Söderberg 2004). 

 

Stöd till närstående  

För att kunna identifiera behov och skapa goda relationer med närstående och patienter 

har det visat sig betydelsefull att vårdpersonal visar närvaro och skapar trygghet i 

situationen genom detta skapa goda förutsättningar för palliativ vård i hemmet(Karlsson 

& Sanden 2007, Öhman & Söderberg 2004, Carlander et al. 2011). I svåra situationer 

reagerar människan olika utifrån sina egna föreställningar om livet och omgivningen 

(Wright et al. 2002). Varje människa och varje situation är unik och detta ger olika 

situationer och förutsättningar att arbeta utifrån i varje möte (Beck-Friis & Strang 

2005). Andershed och Ternestedt (1989) beskriver också hur de anser att alla familjer är 

olika och vill ha vården utformad på olika sätt, att det inte går att arbeta utifrån något 

förutbestämt sätt. I en studie av Benzein et al. (2008), framkommer att 

distriktssköterskorna såg sig själva som en viktig resurs i palliativ vård, men att de såg 

samarbetet med familjen som en viktig del för att kunna ge stöd och se behov hos 

patienter. Samarbetet med närstående sågs som en av förutsättningarna för god vård. 

Även Öhman och Söderberg (2004) beskriver hur distriktsköterskan ser sig som ett 

viktigt stöd för närstående i hemmet och strävan efter att kunna hjälpa dem hela vägen 

igenom vården för att de skulle kunna vara tillsammans och finnas till hands för att 

patienter ska kunna välja att dö hemma. Det har dock beskrivits som en balansgång att 

få patient och anhöriga att känna trygghet i situationen genom insatser i hemmet 

samtidigt som deras självbestämmande och integritet också ska bevaras (Karlsson & 

Berggren 2011). Sjuksköterskorna i studien av Benzein et al. (2008) strävade efter att få 

närstående och patienter att känna sig som medarbetare i vården då det främst är utifrån 

deras behov som mycket av arbetet styrs. Karlsson och Bergren (2011) menar att 

förutsättningen för att familjen ska kunna känna sig trygga att medverka i den palliativa 

vården är att sjuksköterskor vägleder och bekräftar dem och hjälpa dem att medverka i 

vården utifrån deras egna förutsättningar. Andershed och Ternestedt (1998, 2001) 
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beskriver i två av sina studier hur de närståendes medverkan och närvaro vid palliativ 

vård kan beskrivas som engagemang i ljuset och engagemang i mörkret. De visar att en 

bra relation mellan närstående och sjuksköterska och att bli välinformerad och delaktig i 

vården skapade samhörighet och sågs som att vara deltagande i ljuset, medan närstående 

som inte blev informerade eller kände sig delaktiga i vården tvärtom upplevde en 

delaktighet i mörkret. Även Ternestedt (1998) beskriver att samtal och närvaro ansågs 

vara de stora delarna vid palliativ vård. 

 

Katie Erikssons vårdteori 

Katie Eriksson beskriver i sin vårdteori hur definitionen av människa bygger på 

förhållandet mellan människa och gud samt förhållandet mellan människa och andra 

personer, vilket innebär anhöriga, vänner och professionella vårdgivare. Sjuksköterskan 

som vårdgivare beskrivs som den som ska minska lidandet (Kirkevold 2000). Enligt 

Katie Erikssons vårdteori är vårdandet en naturlig del av människan som kommer av 

kärlekens kraft och uttrycks i skapandet. Kärleken ses som en grund i omvårdnad och 

vårdandet som ett kall där vården inte bara är den tekniska rutinen utan ett 

helhetsperspektiv på patientens hälsa (Eriksson 1988). Vi människor beskrivs i 

förhållande till andra som ”den konkreta” andra, med detta menas våra relationer till 

andra människor, till vår familj, våra vänner och till professionella vårdare. Det 

”abstrakta andra” beskrivs som vårt förhållande till gud. Eriksson anser att vårdandet 

kommer från människans ursprung. Hon beskriver hur vårda är att ”ansa”, ”leka” och 

”lära”. Med att ”ansa” menas att ge kärlek till någon annan och ge kroppslig omvårdnad 

genom beröring men också genom ögonkontakt och genom att den andre blir sedd som 

person. Att ”leka” innebär att ha glädjen som en del i omvårdnaden, genom tillit till 

andra ges modet att leka. Att ”lära” innebär handledning, uppmuntran och motivation 

(Eriksson 1987). 

 

Problemformulering 

Mycket forskning finns som beskriver hur närstående upplever den palliativa vården i 

hemmet samt deras upplevelser av de delar som är viktiga för att skapa goda 

vårdsituationer. Distriktsköterskans upplevelser av palliativ vård i hemmet beskrivs 

också i studier liksom deras uppfattning om vad som är viktiga delar i arbetet med 

palliativa patienter. Alltmer av den palliativa vården bedrivs i hemmet där 

distriktssköterskorna tar den större delen av ansvaret för omvårdnaden men där de 
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närstående ofta gör stora insatser. Det är därför viktigt att studera hur distriktssköterskor 

upplever och hanterar mötet med närstående. Detta kan bidra till att utveckla arbetet 

med palliativ vård i hemmet, inklusive att kunna möta närstående i hemmet på bästa 

sätt. Goda relationer med närstående underlättar för både patienter och 

distriktssköterskor och det är viktigt att stödja närstående i dessa krävande situationer. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelse och reflektioner av 

sin roll i relation till närstående vid palliativ vård i hemmet.  

 

Hur kan distriktssköterskor i sin roll bidra till goda relationer samt skapa goda 

vårdsituationer tillsammans med närstående vid palliativ vård i hemmet? 

Vad i mötet bidrar till goda relationer och skapar bra vårdsituationer för 

distriktssköterskor och närstående vid palliativ vård i hemmet?  

Vilka hinder finns för att goda relationer och goda vårdsituationer ska kunna uppstå 

tillsammans med närstående vid palliativ vård i hemmet? 

 

METOD 

Design 

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

 

Urval och undersökningsgrupp 

Ett ändamålsenligt urval gjordes innebärande att deltagarna avsiktligt valdes ut då de 

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

besvarades (Polit & Beck 2008). I studien deltog åtta distriktssköterskor verksamma i 

hemsjukvård och med palliativ vård i hemmet. Inklusionskriterierna var att de skulle ha 

arbetat minst ett år som distriktssköterska med hemsjukvård samt ha erfarenhet av 

palliativ vård i hemmet. De deltagande distriktssköterskorna var mellan 40 och 66 år 

(medelvärde 56 år). Deltagarna hade varit yrkesverksamma som distriktsköterska 

mellan 1 ½ och 24 år (medelvärde 12 år). En distriktsköterska hade vidareutbildning till 

barnsjuksköterska och en var utbildad barnmorska. Samtliga deltagare var kvinnor. 
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer under mars 2015. Vid intervjuerna 

användes en intervjuguide med förutbestämda frågeområden. Dessa frågor rörde 

distriktsköterskan upplevelse av vad som bidrog till bra och dåliga möten mellan 

distriktsköterska och närstående, vilka förväntningar distriktsköterskan upplevde på sin 

roll i mötet, strategier för att skapa bra möten mellan distriktsköterska och närstående, 

vilka förutsättningar som anses viktiga för att skapa goda relationer och goda 

vårdsituationer och hur de såg på sin roll som distriktsköterska i mötet med närstående 

vid palliativ vård i hemmet. Följdfrågor som: Kan du utveckla? Förstår jag dig rätt 

när? Hur då? Varför då? användes. Den första intervjun som genomfördes fick verka 

som en pilotintervju för att kontrollera relevansen i frågorna samt för att se hur den 

motsvarade syftet. Författaren gick tillsammans med handledaren igenom denna och såg 

att den föll väl ut och därmed kunde inkluderas i resultatet. Intervjuerna inleddes med 

bakgrundsfrågor om kön, ålder, år som distriktsköterska, övrig utbildning samt 

nuvarande arbetsplats. Dessa fakta bidrog till sammanhanget vid tolkning av resultatet. 

Sex av intervjuerna genomfördes på distriktssköterskornas arbetsplatser, en 

genomfördes på författarens arbetsplats i ett samtalsrum och en distriktsköterska 

intervjuades i sitt hem. Alla intervjuer genomfördes av författaren utan tekniska 

problem och spelades in via appen Irecorder på telefonen och transkriberades sedan i sin 

helhet av författaren. Tidsåtgången för varje intervju varierade mellan 10 och 35 

minuter.  

 

Tillvägagångsätt 

Verksamhetschefer på fem olika enheter inom tre kommuners hemsjukvård samt 

vårdcentraler i Mellansverige kontaktades via mail då ett informationsbrev skickades 

tillsammans med förfrågan om godkännande för att genomföra studien. Fyra enheter 

godkände deltagande och en enhet valde att inte delta då de inte hade hembesök hos 

palliativa patienter och distriktssköterskorna verksamma vid denna enhet därmed inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. Efter godkännande från verksamhetscheferna tilldelades 

författaren efter förfrågan, kontaktuppgifter till de distriktssköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Därefter kontaktades, först via mail och sedan via telefon, tretton 

distriktssköterskor på dessa enheter för förfrågan om deltagande i intervjun. De första 

åtta distriktssköterskor som svarade på förfrågan om deltagande valdes för att medverka 
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och de fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna för att det skulle kännas 

bekvämt.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades vilket innebär att författaren skrivit ut dem ordagrant, även 

pauser och skratt etc. har antecknats vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) kan 

vara viktigt då detta kan påverka den underliggande meningen i intervjun. Sedan 

arbetade författaren utifrån ett arbetsätt för kvalitativ innehållsanalys beskrivet av 

Graneheim och Lundman (2004) för att bearbeta all data.  

Texten i sin helhet lästes igenom för att skapa en känsla för helheten och sedan togs 

meningsbärande enheter ut utifrån syftet med studien. De meningsbärande enheterna 

kondenserades vilket innebär att texten kortats ner men innehållets betydelse bevaras 

och därefter kodades de meningsbärande enheterna. Koderna jämfördes utifrån likheter 

och skillnader och sorterades sedan till subkategorier och slutligen till kategorier. 

Tillsammans med handledningsgruppen och handledaren har författaren diskuterat 

utifrån materialet och kommit fram till tolv subkategorier och tre kategorier som utgör 

resultatet. Nedan presenteras exempel på hur analysarbetet gått till (Tabell 1). 

 

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Intervju Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

3 Ja det känns ju 

som att är man där 

och då, då är man 

det, sen får det gå 

som det går med 

allt annat… 

Faktiskt. 

 

Det känns som 

man är där och 

då, sen får det gå 

som det går med 

allt annat. 

Sätter annat åt 

sidan för att få 

tid till dessa 

möten. 

Att uppleva 

tidsbrist 

Utmanande 

förutsättningar 

i mötet 

2 alla är ju olika och 

har olika relationer 

och så – det är ju - 

man måste ju vara 

inkännande och 

flexibel.. 

Alla är olika med 

olika relationer, 

man måste vara 

inkännande och 

flexibel. 

Man måste 

vara 

inkännande 

och flexibel då 

alla är olika. 

Att ha ett 

öppet 

förhållningsätt 

Att skapa 

förtroende  

5 Men ja, spindeln i 

nätet, och, de 

ringer ju till mig 

sedan får ju jag 

ordna ut åt alla håll 

Spindeln i nätet, 

de ringer mig och 

sen får jag ordna 

ut åt alla håll. 

Fungerar som 

spindeln i 

nätet, ordnar 

åt alla håll. 

Att vara 

ledare i 

situationen 

Att ta sitt 

yrkesmässiga 

ansvar 
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Forskningsetiska överväganden  

Studien bedömdes inte behöva genomgå någon granskning av etisk kommitté då den 

genomfördes inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå (SFS 2003:460). 

Inte heller behövde ansökan göras till högskolans forskningsetiska råd eftersom det var 

personal som intervjuades.  

 

Tillstånd inhämtades från verksamhetschefer inom kommunens hemsjukvård och 

primärvård i de aktuella kommunerna. Informationen till distriktssköterskorna gavs 

både muntligt och skriftligt och i den framgick att deltagande var frivilligt och att de när 

som helst kunde välja att avsluta sin medverkan. Vidare fick de information om att data 

hanterades konfidentiellt, d.v.s. att ingen obehörig kommer att få tillgång till data samt 

att inga resultat kan kopplas till en enskild person eller arbetsplats. Inspelningar och 

utskriven text kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänt. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet grundar sig på intervjuer med åtta stycken distriktssköterskor med 

erfarenheter av palliativ vård i hemmet. Resultatet redovisas utifrån tre kategorier och 

tolv subkategorier (Tabell 2). Resultatet presenteras i löpande text och stärks med citat 

från intervjuerna. Då alla åtta distriktssköterskor i studien var kvinnor så kommer 

distriktsköterskan ibland benämnas som ”hon”.  

 

 

Tabell 2 Subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

 

Att uppleva tidsbrist 

 

Att bo på en liten ort 

 

Att nå fram till närstående 

 

Att uppleva orealistiska förväntningar från 

närstående 

 

Utmanande förutsättningar i 

mötet 

 

 

Att ha ett öppet förhållningsätt 

 

Att lyssna och vara lyhörd 

 

Att vara närvarande 

 

Att förmedla trygghet 

 

Att skapa förtroende  
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Att vara den som tydliggör information och 

situation  

 

Betydelsen av ett välfungerande teamarbete 

 

Att ha ett professionellt förhållningssätt  

 

Att vara ledare i situationen 

 

Att ta sitt yrkesmässiga 

ansvar 

 

 

 

Utmanande förutsättningar i mötet 

Denna kategori framkom utifrån subkategorierna Att uppleva tidsbrist, Att bo på en 

liten ort, Att nå fram till närstående och Att uppleva orealistiska förväntningar från 

närstående.  Denna kategori beskriver vad distriktssköterskorna upplevde som viktiga 

förutsättningar för att kunna skapa goda möten med närstående vid palliativ vård i 

hemmet och vad som sågs som utmanande. 

 

Distriktssköterskorna ansåg att tidsbrist var en svårighet när det gällde mötet med 

närstående vid palliativ vård. Dessa möten var ofta tidskrävande och svåra att planera in 

i förväg och det fanns ingen extra tid att ta av från det dagliga arbetet. 

Distriktssköterskorna beskrev ett behov av att ibland kunna lämna ifrån sig telefonen till 

någon eller att kunna sätta in extra resurser för avlastning i arbetet. Tiden upplevdes 

som ett viktigt redskap för att kunna göra ett bra arbete och andra patienter fick ofta stå 

åt sidan och annat arbete fick fördelas om till arbetskamrater då de palliativa patienterna 

prioriterades. Det fanns tillräckligt med tid för det dagliga arbetet och utrymme för 

planering men oplanerade möten fanns det inget utrymme för trots vetskapen att de 

skulle uppstå. En distriktssköterska uttryckte: 

 

”Ja det är ju det där med tiden som vi pratade om. Att det ju liksom inte 

är givet, jag har ju inte bara den patienten den dagen, det är alltid någon 

annan som får stå åt sidan” (Intervjuperson 3). 

 

En annan utmanande förutsättning i mötet var att bo på en liten ort vilket enligt 

distriktssköterskorna ibland kunde försvåra i mötet. Att vara igenkänd och ha haft 

kontakt i andra situationer kunde göra det svårt för distriktssköterskorna att förhålla sig 

till närstående i mötet både privat och professionellt i sitt arbete. Distriktssköterskornas 

erfarenheter var att det var svårt att veta hur de skulle agera och förhålla sig i mötet med 
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närstående utanför arbetet då de möttes i andra vardagliga situationer då detta kunde 

vara känsligt.  

 

”Man ser ju på folk om de vill hälsa eller inte. Man får läsa av riktigt, 

ögonkontakt och så. En del kan komma och krama om och andra hälsar 

inte, och det är ju … Jag tror det handlar om rädsla, jag tror inte de är 

missnöjda utan det är obehagligt” (Intervjuperson 8). 

 

Att skapa god kontakt med närstående vid palliativ vård i hemmet framkom som en av 

förutsättningarna för att kunna skapa goda vårdsituationer. Distriktssköterskorna 

beskrev situationer där det kunde vara svårare att få kontakt med närstående såsom, när 

det fanns konflikter mellan närstående och patienter eller att de av andra anledningar 

inte var överens. Dessa situationer ansågs som utmaningar då det gjorde att 

distriktssköterskan upplevde att hon måste välja sida för patienten måste alltid vara 

fokus i mötet. En annan svårighet som framkom var när anhöriga inte ville ha kontakt 

eller stöd från distriktssköterskorna utan själva ville ha kontrollen över situationen. Det 

upplevdes som speciellt svårt att få kontakt med närstående som inte accepterade 

situationen eller av någon anledning inte tog till sig och förstod situationen med 

palliativ vård. Många närstående höll fast vid hoppet och kunde förneka situationen som 

den var för att de ville skydda patienten. En annan svårighet rörde närstående som fanns 

med i bilden men som det inte gick att skapa kontakt med för att de aldrig fanns på plats 

när distriktssköterskorna kom på besök. En distriktsköterska uttryckte vikten med att 

vara på väg åt samma håll:  

 

”När alla strävade åt samma håll och det fanns förståelse då skapades 

bra möten, när anhöriga förstår hur situationen är, när vi är på samma, 

på samma tåg. Att vi är ense om hur vi går vidare, den planen gör man 

naturligtvis upp… innan, men sen kan det ju vara många avstickare efter 

vägen som kan krångla. Men ett bra möte det är när alla är med, när alla 

förstår åt vilket håll vi strävar åt och att alla förstår att det går bara åt ett 

håll” (Intervjuperson 5). 

Distriktssköterskorna ansåg att närstående ibland kunde ha mycket stora och ofta 

orealistiska förväntningar på dem inför mötet vid palliativ vård i hemmet. De upplevde 
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att det förväntades att de skulle vara den som löste alla deras problem och den som 

kunde svara på alla deras frågor. En distriktsköterska tyckte att: 

 

”Det är just det här i början ” Ja vad bra nu får vi hjälp med precis 

allting, men så är det ju inte riktigt.. Utan det mesta försöker man ju lösa 

va” (Intervjuperson 6). 

 

Distriktssköterskorna ansåg att dessa förväntningar på dem var svåra att möta och leva 

upp till då de bara kunde tydliggöra sin roll och försöka lindra deras oro vid rädsla och 

oförstående. Ibland möttes distriktsköterskorna även av närstående som inte hade några 

förväntningar alls eller som förväntade sig mindre än det som erbjöds. 

 

 

Att skapa förtroende  

Denna kategori framkom utifrån subkategorierna Att ha ett öppet förhållningsätt, Att 

lyssna och vara lyhörd, Att vara närvarande och Att förmedla trygghet. Denna kategori 

beskriver vikten av att skapa förtroende i mötet för att kunna skapa goda relationer med 

närstående vid palliativ vård i hemmet. 

 

Att gå in i varje möte förbehållslöst och utan förväntningar upplevdes som viktigt av 

distriktssköterskorna. Två möten var aldrig lika och alla närstående hade olika 

förväntningar vilket gjorde det svårt att planera dessa möten i förväg, som en 

distriktsköterska uttryckte: 

 

”Och då kan man ju inte ha några förväntningar liksom, mer än att de 

behöver mycket stöd, nästa anhörig kanske inte alls behöver det stödet 

liksom på det här sättet utan behöver annan typ av support då så” 

(Intervjuperson 4). 

 

Distriktssköterskorna strävade efter att gå neutral in i mötet och att anpassa sitt 

bemötande utifrån situationen vilket ansågs underlätta för att kunna möta närstående på 

bästa sätt och skapa sig en helhetsbild. Att försöka styra över situationen och skapa 

jämlika möten ansågs som omöjligt eftersom alla möten och alla närstående var olika 

och hade olika förutsättningar. Distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt lyssna till 
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de närstående för att kunna skapa förtroende. Det var också viktigt att förmedla att de 

lyssnade och viktiga delar för att få närstående att känna sig sedda och bekräftade var att 

vara öppen, nyfiken och ta sig tid att lyssna. Vidare upplevde distriktssköterskorna att 

det var av vikt att lyssna in och verkligen se situationen, genom kroppspråk och 

ögonkontakt upplevdes de kunna förmedla att de lyssnade och genom att vara lyhörd för 

det som inte sades med ord kunde de skapa förtroende.  

 

”ja det är ju när de blir lyssnade på, när de får tala om vad de upplever 

som öh, ja besvärligt och att man ja, att de blir sedda och tagen på allvar 

och öh, att man ger dem tid, ger dem tid att lyssna på dem” 

(Intervjuperson 4). 

 

Närvaro i mötet ansågs också en var en stor del för att skapa förtroende i mötet. En 

distriktsköterska beskrev vikten av att alltid förmedla att hon tog sig tiden och inte var 

på väg: 

 

”Strategi är väl alltid att klä av sig ordentligt och sätta sig ner, det tycker 

jag är steg ett. Inte stå i tamburen med jackan på och vara på väg” 

(Intervjuperson 3). 

 

Att släppa allt annat, vara här och nu i mötet och att hålla sig själv tillbaka ansågs som 

ett sätt att förmedla närvaro i mötet. Distriktssköterskorna förmedlade tillgänglighet 

genom att ta sig tid i mötet och visa att de fanns till hands även när de inte fanns på 

plats. Att vara närvarande i mötet uppfattades som ett sätt att skapa förtroende i 

kontakten med närstående vid palliativ vård i hemmet. Att bara finnas till och utstråla 

säkerhet och lugn i mötet uppfattades som ett annat sätt att skapa trygghet. 

 

Distriktskötersskorna upplevde att det var viktigt att förmedla trygghet till anhöriga 

genom att uppmärksamma deras funderingar. Distriktssköterskorna ansåg att genom att 

förmedla till de närstående att de inte behövde vara rädda för att ställa frågor och att de 

alltid försökte svara på deras funderingar så skapades en trygghet och en tillit. 

Distriktssköterskorna strävade efter att uppnå samförstånd med närstående och 

tillgodose deras behov vilket enligt dem skapade förtroende och goda vårdsituationer. 
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”Jag, jag vill förmedla att de alltid ska kunna vända sig till mig och att jag 

..öh.. alltid gör mitt bästa för att besvara det de frågar och att även när 

jag inte vet så tar jag reda på det, att jag vill att de ska känna sig 

trygga...med att ringa till distriktsköterskan… att det .. det är aldrig fel att 

ringa och fråga” (Intervjuperson 1).  

 

Att ta sitt yrkesmässiga ansvar 

Denna kategori bildades utifrån subkategorierna, Betydelsen av ett välfungerande 

teamarbete, Att ha ett professionellt förhållningssätt, Att tydliggöra information och 

situation och Att vara ledare i situationen. Kategorin beskriver hur distriktssköterskorna 

upplever hur de i sin roll kan bidra till goda vårdsituationer tillsammans med närstående 

vid palliativ vård i hemmet. 

 

Ett fungerande teamarbete beskrevs av distriktssköterskorna som en förutsättning för att 

skapa god och tydlig kommunikation i mötet med de närstående. Tydliga riktlinjer att 

arbeta efter och god kontakt med palliativa teamet bidrog till god kontakt med 

närstående och patienter. Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att vara eniga 

med teamet och doktorerna innan de gick in i hemmet för att inte förmedla dubbla 

budskap då detta skapade oro och oklarhet. Det gav en större trovärdighet att vara säker 

på sin sak och distriktssköterskorna beskrev en säkerhet i att kunna ha uppbackning från 

teamet. Att veta vad teamet och doktorn sagt skapade en trygghet hos distriktsköterskan 

då det påverkade hur hon vågade uttrycka sig gentemot närstående.  

 

”att jag vet vad de har sagt till anhöriga om de har varit tydliga? Har de 

varit raka? Har de inte haft brytpunktsamtal? Sådant påverkar ju hur jag 

vågar uttrycka mig också” (Intervjuperson 4). 

 

Att ha ett professionellt förhållningsätt beskrevs som en stor del i att skapa goda 

vårdrelationer. Det upplevdes som viktigt att distriktssköterskorna verkligen tog på sig 

rollen som den professionella och rollen som den med kunskaper och erfarenhet. 

Distriktssköterskorna ville skapa stöd genom att vara professionell i situationen och 

finnas till för närstående under hela förloppet. Egenskaper som att inte ta på sig för 

mycket eller att påverkas känslomässigt i möten ansågs göra det svårt att förhålla sig 

professionellt och därför sågs det som viktigt att inte gå in för mycket i relationer utan 
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att lära sig var gränsen gick. Att prata om vardagliga saker med patienter och anhöriga 

och balansera detta med att kunna prata om döden ansågs som professionellt och det 

framkom även att det var viktigt att inte vara rädd för döden. Distriktssköterskorna 

upplevde att de skulle vara professionen som tog ansvar och såg till att alla fick sina 

behov tillgodosedda, utförde sjukvårdande uppgifter och var ett stöd. 

 

”och så tror jag att man har ett professionellt förhållningsätt också att 

man inte går in för mycket i relationen, utan att man vet var gränsen går 

liksom. För det är ju viktigt att man inte tar på sig för mycket 

känslomässigt liksom så att man känner av gränsen också så att man bör 

veta att man känner att, det här blir professionellt” (Intervjuperson 4). 

 

Distriktssköterskorna beskrev situationer där det ibland kunde vara svårt för närstående 

och att ta emot information och förstå situationerna. Det uppfattades som viktigt att vara 

tydlig med information och förklara distriktsköterkans roll i mötet. Det framkom även 

att det var viktigt att följa upp informationen genom samtal och spegling för att se hur 

de närstående tagit till sig vad som sagts och för att besvara deras frågor. Det var viktigt 

att anpassa informationen efter närståendes mottaglighet. Att få mycket information i 

dessa situationer kunde vara svårt att ta in då det ofta var känslomässigt för både 

närstående och patienter. Distriktssköterskorna beskrev det som viktigt att alltid 

tydliggöra information och situation då de hade erfarenhet av att oförstående och 

funderingar skapade både rädslor och onödigt lidande hos både och närstående och 

patienter. 

 

”Att man försöker spegla, förstår du då kan man, lite grann, har de 

uppfattat det här som sades då? Då får man en liten känsla av var de är 

någonstans. Så det försöker jag” (Intervjuperson 6). 

 

Distriktssköterskorna var av uppfattningen att deras roll i vid palliativ vård i hemmet 

var att se behoven och att ligga steget före i planeringen för att kunna ge avlastning till 

de närstående. Att leda arbetet och se sig som en spindel i nätet framkom och 

distriktsköterskorna ansåg att de var den som skulle fördela arbetet och förmedla 

kontakter. Distriktssköterskorna såg sig som den som kom in och bestämde över 

situationen för att underlätta för de anhöriga och patienten med allt det praktiska.  De 
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beskrev hur deras erfarenhet av att ta över och styra i situationerna uppfattades som en 

lättnad från de flesta närstående genom att de hjälpte dem att fatta beslut och klev in och 

tog över ansvaret för vissa delar. En distriktssköterska uttryckte: 

 

”Ja rollen som distriktsköterska vid palliativ vård den är ju likt 

distriktssköterskans jobb det här med att leda och fördela jobb, och att 

man är som en spindel i nätet” (Intervjuperson 8). 

 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av sin egen roll i 

relationen till närstående vid palliativ vård i hemmet. Resultatet av studien redovisas 

utifrån de tre kategorierna som framkom vid analysen: Utmanande förutsättningar i 

mötet, Att skapa förtroende och Att ta sitt yrkesmässiga ansvar.  Resultatet visar att 

distriktssköterskorna ansåg att tid och resurser var en av förutsättningarna i mötet för att 

kunna nå fram till närstående för att skapa goda relationer. Distriktssköterskorna ansåg 

också att det var viktigt att ha ett öppet förhållningsätt och vara närvarande i varje möte 

för att skapa goda relationer. Det framkom också att distriktssköterskorna ville vara 

professionella i sitt arbetsätt och såg sig som en ledare som skulle underlätta och 

tydliggöra situationer för närstående i hemmet.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att distriktssköterskorna ansåg att tidsbrist och brist på resurser 

kunde vara utmanande förutsättningar för att skapa goda möten med anhöriga vid 

palliativ vård i hemmet. Palliativ vård var ofta tidskrävande och det ansågs som svårt att 

planera dessa möten i förväg. Även Berterö (2002) beskriver i sin studie hur palliativa 

patienter måste prioriteras framför andra patienter i det dagliga arbetet, och hur 

sjuksköterkorna upplever en frustration över att inte ha tillräckligt med tid för att kunna 

ge den vård de önskar och att inte ha tillgång till de resurser som krävdes. Det framkom 

också i resultatet av föreliggande studie att distriktssköterskorna hade en önskan och ett 

behov av att kunna dela upp det dagliga inplanerade arbetet med en kollega eller att det 

fanns speciella resurser att tillgå vid just palliativa patienter som tog tid. 

Distriktssköterskorna ansåg också att det skulle underlätta att bara kunna lämna över 
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telefonen till någon för att kunna arbeta ostört och ta den tid som behövdes i stunden. 

Detta överensstämmer med resultat från Wallerstedt och Andersheds (2007) studie där 

det också framkom att behovet finns av att omfördela sitt arbete i perioder vid palliativ 

vård, dessa möten måste prioriteras och kunde vara tidskrävande, vilket gjorde att den 

begränsade tid som fanns inte räckte till utöver det dagliga planerade arbetet. En annan 

studie visade också att stress och tidsbrist kunde göra det svårt att agera professionellt 

och ge vård med kvalitet då grunden för vården formas utifrån mötet som måste få ta tid 

(Nygren et al. 2014). Genom att inte ha tillräckligt med tid eller att inte kunna vara 

ostörd i mötet med anhöriga försvåras förutsättningarna för att skapa goda kontakter och 

vårdsituationer.  

 

En annan utmanande förutsättning som framkommer i resultatet till föreliggande studie 

är svårigheten och vikten av att är nå fram till närstående. Wälivaara et al. (2013) visar 

också i sin studies resultat att relationen till patient och närstående var av stor betydelse 

för att kunna skapa god omvårdnad i hemmet.  Distriktssköterskorna i föreliggande 

studie hade erfarenheter av att det kunde vara svårt att nå fram och skapa god kontakt 

vid konflikter av olika slag i familjer. Main (2002)  menar att vid palliativ vård måste 

alltid patienten vara i fokus och anhöriga måste komma i andra hand men trots det ska 

distriktsköterskan finnas till för alla. Att behöva välja sida vid en konflikt ansågs som en 

svårighet då det försvårade kontakten med närstående. Detta framkom också i resultatet 

av föreliggande studie. Där beskrev distriktssköterskorna att närstående inte alltid 

förstod eller accepterade situationen av olika anledningar och inte gav någon möjlighet 

att skapa kontakt. Liknande upplevelser redovisas av Strang et al. (2014) där närstående 

inte hade förstått situationen av olika skäl exempelvis beroende på att de inte tagit till 

sig informationen eller att patienten ville undanhålla dem viss information för att 

skydda dem från sanningen (Strang et al. 2014). Distriktssköterskorna i föreliggande 

studie hade också erfarenheter av att de närstående ibland ville skydda patienten från 

information eller förnekade situationen helt och därmed inte släppte in dem. I en studie 

av Karlsson et al. (2010) beskrevs distriktssköterskors känslor av maktlöshet när 

närstående inte släppte in dem eller motarbetade dem i deras försök att skapa kontakt för 

att underlätta i arbetet med patienter av olika anledningar. Även distriktssköterskorna i 

föreliggande studie uttryckte en frustration över att inte nå fram till närstående då de 

sågs som en viktig del i den palliativa vården. 
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Resultatet visar att distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att ha ett öppet 

förhållningsätt i varje möte  då de ansåg att varje människa var unik och att alla familjer 

hade olika behov, erfarenheter och förväntningar. Deras erfarenheter stämmer överens 

med vad Beck-Friis och Strang (2005) samt Millberg och Strang (2011) har beskrivit. 

Liknande resultat presenteras också i en studie av Pusa et al. (2014) som framhåller att 

genom att gå in i varje möte med ett öppet synsätt och försöka se till varje familjs behov 

så ökades medvetenheten om olika människors behov och olikheter och på det sättet 

kunde distriktssköterskorna förstå att varje människa är unik. Detta kan relateras till 

Katie Erikssons vårdteori där det beskrivs att all omsorg bildas i relationen och 

människan ska ses som en enhet av kropp, själ och ande. Hon menar att utifrån 

relationer ska människor ses som unika med vissa gemensamma drag och att vi aldrig 

kan ha två identiska vårdprocesser (Eriksson 1988). Distriktssköterskorna i föreliggande 

studie beskrev att närvaro skapades genom att bara finnas till och skapa trygghet utan att 

ha några förväntningar på mötet eller på de närstående. De ansåg också att det var 

omöjligt att sträva efter jämlika möten då alla möten och situationer hade olika 

förutsättningar. Wallerstedt och Andershed (2005) beskrev hur sjuksköterskor upplevde 

det som en svårighet i början att veta hur de skulle förhålla sig i mötet med närstående 

vid palliativ vård men att erfarenheter av dessa möten gjorde att förhållningsättet kom 

naturligt. Erfarenheterna visade att genom att gå öppen in i mötet underlättades 

kontakterna. Eriksson beskriver också hur vårdaren måste ha en förståelse för patienters 

livssituation i sin helhet och där finns närstående med i bilden. Det krävs att vårdgivaren 

ser varje situation och person som unik och Eriksson beskriver vidare att vårdgivaren 

alltid ska se varje situation som ny för att kunna se dess helhet och lösa den utifrån vad 

hon ser så att man inte fattar beslut och vårdar utifrån rutiner eller gammal vana 

(Eriksson 1987). Att bara vara närvarande i möten beskrivs i studier som en hjälp i 

vårdsituationer, men att även förmedla en känsla av tillgänglighet i mötet, ta sig tid att 

lyssna har visats sig vara förtroende- och trygghetsskapande (Öhman & Söderberg 

2004, Pusa et al. 2014). Resultatet visar att distriktssköterskorna i föreliggande studie 

strävade efter just att ta sig tid, lyssna in och förmedla trygghet då de på det viset ansåg 

att de kunde skapa tillit och bra förutsättningar för goda relationer. Erikssons 

omvårdnadsbegrepp att ”ansa” kan kopplas till detta genom förståelse för att människan 

ger kärlek till en annan inte bara genom kroppslig omvårdnad utan det kan ges i form av 

ögonkontakt och i upplevelsen att bli sedd som person (Eriksson 1987) och att bara vara 

närvarande i mötet ansågs av distriktssköterskorna kunna skapa förtroende i relationer. 
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Det framkom att distriktssköterskorna strävade efter att vara professionella i sitt 

förhållningsätt i mötet med närstående vid palliativ vård i hemmet. Flera studier visar 

liknande resultat och Pusa et al. (2014) betonar i sin studie vikten av att ha en nära 

relation med de närstående men att denna relation måste hållas på en professionell nivå: 

Nygren-Zotterman et al. (2014) menar också att den viktigaste faktorn i mötet var att 

distriktssköterskorna agerade professionellt och för att ha förutsättningar till det krävdes 

att de tog sig tid och hade en god relation. Eriksson beskriver att vårdförhållandet ska 

vara professionellt och grundas utifrån kunskap. Hon beskriver vidare vikten av att 

bygga grundläggande relationer och sträva mot en djup och trygg relation samt skapa 

kontinuitet för att kunna ge god och fungerande vård (Eriksson 1988). 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde att en viktig egenskap de måste ha 

var att inte bli för känslomässigt engagerade i vården utan de skulle kunna vara 

vardagliga och avslappnade i mötet. Att bli alltför nära och alltför känslomässig i 

vårdrelationen har av Milton (2008) setts kunna leda till att den andre personen tappar 

sin självtillit och blir alltför beroende av sjuksköterskan. I en studie av Blomberg och 

Sahlberg-Blom (2005) framkom att vårdpersonal såg sig själva som verktyget för att 

hantera svåra situationer, men det uppfattades även här som en balansgång mellan att 

komma nära och distansera sig i möten för att kunna arbeta professionellt. Studier visar 

att med erfarenhet kom också kunskap om förhållningsätt vid palliativ vård i hemmet 

och denna erfarenhet underlättade att förhålla sig professionellt och kunna prata om 

existentiella saker utan att bli för känslomässigt engagerad (Benzein et al. 2008, Nygren 

et al. 2014, Strang et al. 2014, Wallersted & Andershed 2005). Distrikstsköterkorna i 

föreliggande studie ansåg att det var av vikt att finnas till som profession och ge stöd 

genom att vara den med kunskaper och erfarenheter. Ingen av distriktsköterkorna 

beskrev dock sin strategi för att finna var gränsen går för att inte engagera sig eller 

påverkas för mycket.  

Distriktssköterskorna i föreliggande studie menade att genom att vara professionella i 

sitt förhållningsätt kunde de ta rollen som ledare och spindeln i nätet och underlätta för 

de närstående. Att detta förhållningsätt kan vara till godo för närstående framkommer i 

tidigare studier där närstående upplevde att när deras behov uppmärksammades så 

lättades deras ansvar i situationen och de kunde känna en trygghet i att ansvaret var 

delat och inte låg helt i deras händer (Totman et al. 2015, Stoltz et al. 2006). Öhman 

och Söderberg (2004) beskriver i sin studie hur distriktssköterskorna ändå anser att det 
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är viktigt att uppmärksamma problem, men viktigt att inte lösa allt åt närstående utan att 

istället göra dem delaktiga genom att leda dem genom situationerna. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde att det fanns en oro och osäkerhet 

hos närstående när det gällde att ta svåra beslut i vårdprocessen och det uppfattades 

också som viktigt att de närstående inte hade för mycket eget ansvar. Genom att ta 

rollen som ledare och genom att få närstående att känna stöd i beslutsfattande och ett 

delat ansvar ansåg distriktssköterkorna att de underlättade för närstående. Resultatet kan 

jämföras med resultat från Benzeins et al. (2008) studie där det beskrivs hur 

sjuksköterkorna strävade efter att få patienter och dess närstående att känna sig som 

medarbetare i vården då det är utifrån deras behov arbetet styrs. Eriksson menar att 

lärandet är en grundläggande del av livet och att lärande måste utgå från människans 

egna behov och förutsättningar och att ”lära” innebär att handleda, uppmuntra och 

motivera Eriksson (1987), vilket kan kopplas till distriktsköterkans roll att leda och 

vägleda närstående utifrån olika situationer och behov. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar också att distriktssköterskorna hade erfarenheter av 

att oförstående och funderingar hos närstående skapade rädslor och oro hos både 

patienter och närstående. Detta framkommer också i studier av Strang et al. (2014) samt 

Karlsson och Berggren (2011) och även Totman et al. (2015) beskrev att funderingar 

och oklarheter hos anhöriga ledde till förvirring, oro och ibland en känsla av att bli 

undanhållen information. Distriktssköterskorna i föreliggande studie ansåg att det fanns 

situationer där närstående hade svårt att ta emot information eller att ta till sig den på 

rätt sätt. Stoltz et al. (2006) visar i sin studie vikten av att tillsammans med familjen 

arbeta mot en förståelse för situationen hur den ser ut och vad som kommer att hända. 

Att bekräfta, lyssna och ta in och sedan göra dem delaktiga och fördela ansvaret gjorde 

närstående lugnare. Karlsson och Bergren (2011) menade också att förväntningarna på 

distriktssköterskorna var att de skulle tydliggöra och skapa säkerhet hos närstående 

genom att minska deras oro och osäkerhet. Genom att vara tydlig och klargöra 

information minskade riskerna för oförstående och funderingar. Milberg och Strang 

(2011) beskriver i sin studie hur närstående kände lättnad och trygghet genom att få 

tillgång till information och ha förståelse under hela förloppet och andra studier visar 

också att med god kommunikation och goda möten tydliggörs vårdsituationen och det 

underlättar för närstående (Strang et al. 2014, Bergdahl et al. 2010). 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie ansåg också att det var viktigt att spegla och 
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följa upp information som getts för att se hur den uppfattats. Genom att se hur 

närstående tar till sig information kan den tydliggöras och anpassas efter deras 

mottaglighet. Det spelar ingen roll hur mycket information som ges om den inte 

anpassas eller på något sätt inte når fram till närstående. 

 

Enligt Eriksson innehåller den naturliga vården allt som människan behöver och,- varje 

människa behöver minst en relation till en annan människa och även en relation till gud. 

Erikssons människosyn är holistisk och ligger till grund för hennes syn på hälsa och 

vård där hon anser att någon form av tro är förutsättningen för alla former av handling 

och om vi uppfattar livets helhet så kommer vi fram till begreppen tro, hopp och kärlek 

där tron är drivkraften, hoppet är tron på framtiden och kärlek är att vilja väl att utföra 

handlingar i kärlek. Detta är enligt Eriksson utgångspunkten för allt vårdande (Eriksson 

1987). Författaren till föreliggande studie menar att Eriksson omvårdnadsteori kan 

appliceras i mötet mellan distriktssköterskor och närstående vid palliativ vård, genom 

att se till vikten av varje människas behov av en kärleksfull relation och hjälpa dem att 

finna tro, hopp och kärlek trots sin utsatta situation. Eriksson menar att vårdrelationen 

utgör grunden i vårdandet och att en fungerande vårdrelation är en förutsättning för 

fungerande vård (Eriksson 1988) det är därför av vikt att arbeta med att skapa goda 

vårdrelationer. 

 

Metoddiskussion 

Inklusionskriterierna för att delta i denna studie var att deltagaren varit utbildad och 

hade arbetat som distriktsköterska i minst ett år och hade erfarenhet av palliativ vård i 

hemmet. När det gäller palliativ vård i hemmet är det främst kommunernas hemsjukvård 

som har dessa möten och i den verksamheten finns en brist på distriktssköterskor för 

närvarande, vilket innebär att många som arbetar där är grundutbildade sjuksköterkor. 

Författaren valde dock att bara inkludera personer med distriktsköterskekompetens då 

de enligt kompetensbeskrivningen (Distriktsköterskeföreningen 2008) har en annan 

kompetens och är särskilt utbildade för att göra mer självständiga bedömningar och 

planera, genomföra och utföra åtgärder i hemmet jämfört med de grundutbildade 

sjuksköterskorna. Detta val ökade också studiens tillförlitlighet (Granheim & Lundman 

2004). Då det inte fanns några distriktssköterskor som var män med i de 

kontaktuppgifter som författaren tilldelades är det svårt att ha någon uppfattning om hur 

resultatet kunnat påverkas om det varit någon manlig informant med i studien.  
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Författaren valde att genomföra semistrukturerade intervjuer vilket gjorde att deltagarna 

kunde prata fritt utifrån frågorna och fritt svara utifrån ämnet vilket enligt Polit och 

Beck (2008) kan bidra till ett mer detaljrikt och informativt resultat. Polit och Beck 

(2008) anser att för att studien ska vara tillförlitlig ska den genomföras genom att 

materialet samlas in på ett trovärdigt vis, analyseras och sedan redovisas tydligt för 

läsaren. För att underlätta bedömningen av studiens trovärdighet har därför författaren 

till föreliggande studie gjort en noggrann beskrivning av urval, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och tillvägagångsätt. Det insamlade materialet analyserades 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Under hela 

analysprocessen har koder, subkategorier och kategorier diskuterats med handledare och 

studenter i handledningsgruppen vilket är ett arbetssätt som ökar studiens giltighet och 

tillförlitlighet enligt Graneheim & Lundman (2004) och genom att diskutera 

tillsammans med handledaren som har erfarenhet av och är insatt i kvalitativ forskning 

ökar studiens trovärdighet. I studien har citat använts för att stärka intervjuernas resultat 

och detta är också ett sätt att stärka studiens giltighet (Graneheim & Lundman 2004). 

Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 10 och 35 minuter men då de korta 

intervjuerna ändå gav gott resultat och uttömande svar bedömdes de inte behöva 

kompletteras. 

 

 Författaren har själv erfarenhet av att arbeta med palliativ vård i hemmet och är 

medveten om att förförståelse för ämnet kan ha påverkat tolkningen av resultatet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är forskarens delaktighet given i kvalitativa studier och 

resultatet kan inte ses oberoende från forskaren. Vissa informanter kände till författaren 

sedan tidigare och kan utifrån det ha begränsats i sina svar. Den teoretiska basen i 

föreliggande studie baseras på tidigare forskning som berör palliativ vård och 

författaren till föreliggande studie anser att det finns en länk mellan resultatet och 

tidigare forskning vilket kan öka studiens tillförlitlighet (Polit & Beck 2008). Polit och 

Beck (2008) beskriver också att en studies överförbarhet kan mätas i hur överförbart 

resulatet är till andra grupper eller situationer och författaren till föreliggande studie 

anser att genom en noggrann beskrivning av metod så ger föreliggande studies 

överförbarhet trovärdighet. 
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Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av föreliggande studie kan användas som underlag för att utveckla den 

palliativa vården i hemmet. Genom att utgå ifrån vad distriktssköterskorna har för 

upplevelse av mötet med närstående och hur de ser på sin roll kan hinder och fördelar 

identifieras och utifrån detta skapa förutsättningarna för utveckling av att skapa goda 

möten och vårdsituationer. För att vården ska fungera krävs att det finns tid för att göra 

ett bra arbete och i resultatet framkommer att upplevelsen är att inte tiden räcker till. 

Detta resultat kan användas som underlag för att få verksamheter att titta på hur tid och 

resurser kan fördelas för att vården ska fungera. Det kan också utläsas av resultatet att 

distriktssköterskorna ibland upplever svårigheter i mötet med närstående och att det 

krävs mycket av dem för att förhålla sig professionellt i svåra situationer.  Det bör ses 

över ifall det finns ett behov av någon form av stöd eller samtal för att ta hand om dessa 

upplevelser. Verksamheterna bör se över om behovet av utbildning inom palliativ vård 

skulle utveckla vården då allt fler väljer att dö hemma. 

 

Förslag till vidare forskning är att studera hur distriktssköterskan hanterar situationer 

där de inte når fram till närstående och detta med särskild fokus på hur de hanterar detta 

psykiskt. Ytterligare områden som skulle kunna beforskas är hur distriktssköterskor mår 

då de hindras i sitt arbete av tidsbrist eller strävar efter god kontakt men inte når fram. 

Även att se på hur verksamheten underlättar distriktssköterskors behov av tid och 

resurser och vem som ger stöd i dessa situationer samt att undersöka vad det gör med 

distriktssköterskor att vara ett stöd och ha ett professionellt förhållningsätt utan att bli 

alltför känslomässigt involverade i dessa möten. En annan intressant fråga är att 

undersöka är om patienter och närstående vid hemsjukvård upplever några skillnader i 

att få vård och stöd från en distriktssköterska jämfört med från en grundutbildad 

sjuksköterska.  

 

Slutsats 

Slutsatsen är att det var betydelsefullt för distriktssköterskorna att skapa förtroende hos 

närstående genom att ha ett öppet förhållningsätt i mötet och se till hela situationen. Att 

förmedla trygghet genom att lyssna och vara närvarande i mötet upplevdes som viktiga 

delar. Det framkom att det fanns förutsättningar som påverkade möjligheterna att skapa 

goda möten där tidsbrist ansågs vara ett problem då dessa möten ofta var tidskrävande. 

Att inte nå fram till närstående av olika anledningar kunde också utgöra ett hinder för 
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goda möten. Vid palliativ vård i hemmet var det viktigt att distriktssköterskorna var 

tydliga med sin roll som ledare och att de agerade professionellt i sin yrkesroll för att 

skapa goda vårdsituationer. 
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