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Sammanfattning 
 

Syfte. Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor i hemsjukvården upplever 

att bedriva palliativ vård i ordinärt boende. Metod. Studien hade en beskrivande design 

med kvalitativ ansats och genomfördes via semistrukturerade intervjuer med 14 

sjuksköterskor i hemsjukvården från två mellanstora svenska kommuner. Materialet har 

analyserats med manifest och latent innehållsanalys. Resultat. Ett underliggande tema 

framkom i studien: Arbetet med palliativ vård i ordinärt boende är positivt men 

utmanande. I de fyra beskrivande kategorierna framkommer att sjuksköterskorna 

upplever arbetet med palliativ vård i ordinärt boende som meningsfullt samt att 

anhöriga har en central roll i omvårdnaden kring palliativa patienter då de oftast är på 

plats i hemmet dygnet runt. Stress som uppkommer i och med en hög arbetsbelastning 

samt långa geografiska avstånd beskrivs av sjuksköterskorna som påfrestande och 

påverkar vården av patienterna negativt. Vidare upplever sjuksköterskorna att vårda i 

hemmiljö är utmanande i och med att den ofta inte är anpassad för vård och att 

samarbetet med det multiprofessionella konsult teamet upplevs som både positivt och 

negativt. Slutsats. Sjuksköterskorna i studien upplevde arbetet med palliativ vård som 

positivt men utmanande. Genom att tydliggöra de utmanande delarna i arbetet så som 

stressen, hemmiljöns fysiska utformning samt att konsult teamet ej är kontaktbara 

dygnet runt, kan öka förståelsen för vilka förbättringsområden som finns inom området 

palliativ vård i ordinärt boende. Det är även viktigt att belysa de delar som 

sjuksköterskorna upplevde som positivt, för att därigenom bibehålla och tydliggöra de 

delar i arbetet som bidrar till sjuksköterskans ökade arbetstillfredsställelse. 

 

Nyckelord: hemsjukvård, ordinärt boende, palliativ vård, sjuksköterska, upplevelse  
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Abstract 
 

Aim. The aim of the study was to describe how nurses in home care experience to 

pursue palliative care in ordinary housing. Methods. The study had a descriptive design 

with qualitative approach and was carried out through semi-structured interviews with 

14 nurses in home health care from two medium-sized Swedish municipalities. The 

material was analyzed with manifest and latent content analysis. Findings. The 

underlying theme that emerged in the study was: Working with palliative care in the 

patient´s own homes is positive but challenging. Informants describe among other 

things that they perceived palliative home care as meaningful and that relatives have a 

central role in the palliative home care since they are close to the patient around the 

clock. The stress that emerges from the heavy work load and the long geographic 

distances are described as strenuous and to affect the care in a negative way. Informants 

describe the home environment as challenging as it is often not adapted for care and the 

collaboration with the palliative team is described to be experienced as both positive 

and negative. Conclusion. The nurses in the study experienced working with palliative 

home care as positive but challenging. By clarifying the most challenging parts of the 

work such as stress, the home environments configuration and that the consultant team 

is not available for contact around the clock, can enhance the understanding for which 

areas of improvement there is in the area of palliative home care. It is also of 

importance to illuminate the parts that the nurses experienced as positive, to thereby 

maintaining and clarifying those parts within the work which contributes to enhance the 

nurses work satisfaction. 
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1.0 Introduktion 
 

Vården av personer som är i behov av palliativ vård har successivt förflyttats från 

sjukhus och sedan ädelreformen (Dehlin & Rundgren, 2007) infördes 1992 så avlider 

mer än hälften av personer som är sextiofem år och äldre i det egna hemmet (ordinärt 

boende) eller på särskilt boende, övriga avlider bland annat på sjukhus (Socialstyrelsen, 

2013). Möjligheterna att erbjudas avancerad medicinsk hjälp i hemmet har ökat de 

senaste två decennierna (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen (2013) definierar 

ordinärt boende som det som inte föreligger under definitionen gällande särskilt boende 

vilket är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

1.1 Hemsjukvård 

 

I början av 2013 övergick huvudmannaskapet för att bedriva hemsjukvård i Gävleborgs 

län från landstinget till kommunerna (Bending, 2013). Detta i enlighet med Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) §18 där det belyses att landstinget kan överlåta 

ansvaret för hemsjukvård till kommunen om detta sker i överenskommelse mellan de 

två aktörerna. Hemsjukvård definieras enligt socialstyrelsen (2012) som hälso- och 

sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande (ordinära boendet) och som 

är sammanhängande över tid. I avtalet mellan landsting och kommuner som upprättades 

i samband med det övergående huvudmannaskapet så beskrivs att kommunerna ska 

erbjuda en vård som ska utmärkas av trygghet och en säker vård dygnet runt samt utgå 

ifrån den enskildes specifika behov samt gynna livskvalitet (Bending, 2013). 

 

1.2 Palliativ vård 

 

Palliativ vård definieras enligt socialstyrelsen (2013) som hälso- och sjukvård där man 

arbetar för att lindra lidande och främja livskvalitet för personer med fortskridande 

obotlig sjukdom eller skada samt att det innebär att beakta fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov. Den palliativa vården kan beskrivas som en process som kan delas 

in i två faser med en övergång mellan de två (SOU 2000:6). Den tidiga fasen handlar 

om att bevaka och sätta in insatser och lämpliga behandlingar som främjar en högre 

livskvalité medan den andra fasen oftast är kortare och fokuserar på att lindra lidande 

samt att stödja närstående och andra berörda (SOU 2000:6). Övergångs fasen som finns 
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där emellan är en flytande fas där vården ska övergå från livsförlängande till att bara 

vara lindrande, denna övergång kan vara svår att fastställa (SOU 2000:6). Den palliativa 

vården kan delas in i fyra hörnstenar, symtomlindring vilket innebär att man lindrar 

psykiska och fysiska symptom på sjukdomen, samarbete mellan flera vårdgivare, bland 

annat inom teamet med olika professioner så som läkare, sjukgymnast med mera med 

det gemensamma målet att tillgodose patient och anhörigas olika behov (SOU 2000:6). 

Samt kommunikation och relation vilket handlar om att tillgodose en god relation och 

kommunikation mellan arbetskollegor och mellan patient och sjuksköterska samt stöd 

till närstående vilket ska erbjudas både under den pågående vården samt efter att 

vårdtagaren avlidit (SOU 2000:6).  

 

1.3 Multiprofessionellt konsult team 

 

Multiprofessionellt konsult team definieras av Nationella rådet för palliativ vård (2014) 

som en grupp med olika professioner av vård och omsorgspersonal, där alla har olika 

kompetenser kring den enskilda. Detta team består av hälso- och sjukvårds personal 

men utifrån individens behov så kan även personal från socialtjänst vara inkopplade, det 

framstående för detta team är att de har särskild kompetens inom området palliativ vård 

(Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2014). Det multiprofessionella konsult teamet 

inom svensk sjukvård kan se olika ut, men oftast så handlar det om ett team med olika 

professioner som har till syfte att arbeta tillsammans kring den palliativa patienten. 

Detta team består av olika kompetenser så som kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, 

läkare, sjuksköterska, präst, med flera. Oavsett hur teamet ser ut så har alla i teamet 

olika arbetsuppgifter och det är av vikt att visa respekt för varandras kompetensområden 

(Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2014). Ett väl fungerande konsult team utmärks av 

att patient och anhöriga upplever en helhet i vården och nyckeln till detta anses vara en 

rak och tydlig kommunikation inom teamet samt mellan teamet och vårdtagarna (Beck–

Friis & Strang, 2008).  

 

1.4 Sjuksköterskans roll inom palliativ vård  

 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården är att vara stödjande, ha förmåga att skapa 

relationer mellan denne och dennes patienter samt verka som en koordinator inom 

vården av personer i behov av palliativ vård (Beck-friis & Strang 2008). Eyre (2010) 

beskriver i sin litteraturstudie att det som ingår i sjuksköterskans roll är att stödja 
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anhöriga och patienter som har valt att vara hemma till livets slut och då främst se till att 

patienternas behov uppfylls vilket kan innebära att hon får göra bedömningar, hjälpa till 

vid rådgivning och kommunikation, ge information och planera för det som komma 

skall. Henne Batchelor (2010) tar även upp att det ingår i sjuksköterskans roll att ha 

goda kunskaper om döden och den döende och kunna ge kompetent och medgivande 

vård för den palliativa patienten och dennes anhöriga.  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll att fylla i övergångsfasen då vården övergår från 

behandlande till att lindra lidande, inom sjukvården kan man kalla denna fas för 

brytpunkt (Beck-friis & Strang 2008). Patienten själv eller vårdpersonalen som jobbat 

kring patienten tar ett initiativ tillsammans med läkaren när behandling ska avslutas och 

detta beslut att avbryta en livsförlängande behandling kan växa fram under en längre tid 

(Beck-friis & Strang 2008). Ofta behövs återkommande samtal och en dialog mellan 

personal, patienten och dennas närstående under övergången till palliativ vård i livets 

slutskede (Beck-friis & Strang 2008). En av de centrala delarna för sjuksköterskan inom 

palliativ vård är att handla och agera i patientens och dennes anhörigas intressen så långt 

detta är möjligt (Beck-friis & Strang 2008). 

 

När människor befinner sig i livets slutskede så ställs mycket på sin spets, patienten mår 

ofta mycket dåligt och bland annat existentiella frågor blir aktuella (Beck-friis & Strang 

2008). Då är det viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om avancerad symtomlindring, 

kompetens om livsfrågor och existentiella filosofiska funderingar (Beck-friis & Strang 

2008). Sjuksköterskan inom den palliativa vården måste därför vara bred i sitt synsätt 

och i sin kunskap (Beck-friis & Strang 2008). En intervjustudie har gjorts där resultatet 

visar att personer som får palliativ vård i ordinärt boende uttryckte att sjuksköterskorna 

upplevdes ha otillräcklig förmåga att stödja patienter som pendlar mellan psykiskt 

välmående och psykisk ohälsa gällande deras livssituation, och detta tros bero på att 

sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap inom ämnet psykiskt välmående 

(McWilliam, Ward-Griffin, Oudshoorn & Krestick, 2008). 

 

1.5 Teoretisk referensram  

 

Joyce Travelbee beskriver i sin teori, interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten, 

där sjuksköterskan har till ansvar att skapa ett ömsesidigt samspel emellan individen 
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och sjuksköterskan genom kommunikation (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 

Kirkewold (1994) beskriver viktiga begrepp som Travelbee tar upp i sin teori, vilka är; 

människan som individ, mening, lindande och en mänsklig relation. Travelbee menar att 

människan är unik och en oersättlig person, en varelse som existerar bara en gång i 

livet, dock lik andra människor men ändå så olika alla andra som levt på jorden och 

kommer att leva. Travelbee tar starkt avstånd till att generalisera människan. Genom att 

skapa en mellanmänsklig relation tillgodoser sjuksköterskan enligt Travelbee individen 

på alla plan. Det är sjuksköterkan som ansvarar för att denna relation etableras, men hon 

klarar det inte ensam, en relation måste vara ömsesidig. Syftet med omvårdnaden enligt 

Travelbee är att hjälpa en individ och familj att hantera upplevelsen av sjukdom, finna 

mening och acceptera sin situation eller hantera den, och detta genom en ömsesidig 

relation (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).  

 

Joyce Travelbees teori fokuserar på en mellanmänsklig relation emellan patienten och 

den som vårdar. Detta kan inte uppnås om man inte har gått igenom interaktionsfasen 

som enligt Travelbee består av fem faser. ”Det första mötet” detta präglas genom att 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten etableras och man får ett första intryck, 

en känsla för varandra. Här är de viktigt att sjuksköterskan inte har förutfattade 

meningar om den andra individen, som att måla upp en bild av en stereotyp, 

sjuksköterkan måste bryta sig ur denna kategoritänkande. ”Framväxt av identitet” 

kommer efter det första mötet, i relationen mellan sjuksköterskan och patienten växer 

nu identiteten fram och både sjuksköterskan och patienten ser individen bakom rollen. 

Med ”Empati” menar Travelbee att sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens känslor 

så som sorg och lidande. Men hon hävdar även att det är en omöjlighet att känna empati 

om man inte har upplevt någon liknande situation själv. Travelbee hävdar att empati 

bara kan uppstå där de finns en likhet. ”Sympati” är sjuksköterskans sätt att visa intresse 

och engagemang för patienten. Patientens lidande kan lindras genom att sjuksköterskan 

visar sympati då den lidande personen då inte upplever sig ensam om sin börda. Den 

avslutande fasen i den mellanmänskliga processen är ”Ömsesidig förståelse och 

kontakt”. Här visar sjuksköterskan med ord och handling kunskap och vilja att hjälpa 

patienten, det uppstår då en kontakt och förståelse emellan de båda parterna. Det typiska 

för dessa faser är att de involverade personerna delar varandras innersta tankar och 

känslor, när detta sker blir upplevelsen meningsfull och betydelsefull för de båda 

(Kirkewold, 1994). 
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1.6 Tidigare forskning 

 

I en intervjustudie gjord av Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod, Cloutier-Fisher, 

Wilkinson och Purkis (2010) beskrivs det att sjuksköterskan upplever att det behöver 

flera besök i det ordinära boendet för att få en helhetsbild gällande patienten och dennes 

anhörigas önskemål kring den palliativa vården. Det uttrycks av sjuksköterskorna i 

studien av Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod, Cloutier-Fisher, Wilkinson och Purkis 

(2010) att det är många delar som måste inkluderas i helhetsbilden kring en individ i 

behov av palliativ vård, så som dennes och dennes anhörigas syn på situationen och 

insikt i sjukdomen, vilka önskemål de har på vården, vilka behov som finns just nu samt 

vilka behov som kan komma att uppstå. Det framkom även att sjuksköterskorna 

upplevde att arbetsbördan ökade på grund av låg bemanning vilket upplevdes påverka 

deras arbete kring personer i behov av palliativ vård (Stajduhar, Funk, Roberts, 

McLeod, Cloutier-Fisher, Wilkinson & Purkis, 2010). 

 

McIlfatrick och Devlin (2010) visar i sin enkätstudie att sjuksköterskan har en viktig 

roll att fylla inom palliativ vård i ordinärt boende och de belyser även att 

sjuksköterskorna i studien ansåg det mera stressande att besöka en palliativ patient i 

hemmet än att göra ett vanligt rutinarbete, men att de också var mera givande. I 

Törnqvist, Andersson och Edbergs (2013) intervjustudie framkom att sjuksköterskor 

med erfarenhet av palliativ vård i ordinärt boende upplevde att de saknade 

förutsättningar för att tillhandhålla hög kvalitet på vården till äldre palliativa patienter i 

ordinärt boende. I litteraturstudien av Shiarella & Duffield (2007) så framkommer i 

resultatet utifrån sammanställning av artiklar att kvaliteten på den palliativa vården kan 

förbättras, då denna typ av vård har ändrat fokus från att endast se till de fysiska 

behoven hos den sjuke till att innehålla en mer helhetsbild gällande fysiska och psykiska 

behov samt existentiella frågor. Detta ändrade fokus ökar kravet på att det finns utbildad 

personal som har kunskap inom dessa områden samt att behovet i antal vårdgivare 

tillgodoses i högre utsträckning än i nuläget (Shiarella & Duffield, 2007). Samtidigt så 

uttryckte sjuksköterskorna att de upplevde svårigheter med att olika vårdgivare var 

inblandade, då det ibland blev svårt att veta vilken vårdgivare sjuksköterskan skulle 

vända sig till (Törnqvist, Andersson & Edberg, 2012). Beck-friis och Strang (2008) 

skriver i sin bok att sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård måste ha en bred 
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kunskap inom detta område då hon måste inneha kunskaper gällande avancerad 

symtomlindring i form av bland annat injektioner samt uppföljning och utvärdering av 

den symtomlindring som ges. Hon ska ha kunskap inom och ha förmåga att använda 

medicinsk utrustning så som bland annat tryckavlastande madrasser och luftvägssugar 

(Beck-friis & Strang, 2008). Sjuksköterskan ska även ha insikt i existentiella frågor och 

filosofier vilket innefattar personens åsikter gällande mening, frihet och ansar, detta för 

att även tillgodose ett psykiskt välmående och stöd i dessa frågor som kan uppkomma i 

livets slut (Beck-friis & Strang, 2008)  

 

Livskvalitet ses som en central del inom den palliativa vården och det framkommer i 

studier (ex. Bahrami & Masoud, 2011) att det finns många aspekter som bidrar till en 

individs upplevelse av livskvalitet och dessa aspekter är fysiskt och psykiskt välmående, 

att andliga delar uppnås, att miljön främjar välmående samt att man har en social 

tillhörighet. Om dessa delar kan tillfredsställas av sjuksköterskan så upplevde 

sjuksköterskorna att arbetet kändes meningsfullt samt att om möjligheten att erbjuda 

patienten olika valmöjligheter till ökad livskvalitet fanns så kände sjuksköterskorna en 

ökad tillfredsställelse i sitt arbete (ex. Bahrami & Masoud, 2011). Codorniu et al. (2011) 

belyser i sin studie, utförd genom fokusgruppsintervjuer, att det finns ett behov av att 

öka sjuksköterskors kompetens inom palliativ vård samt att det är av vikt att forska på 

området palliativ vård utifrån sjuksköterskans perspektiv för att på så vis ha möjlighet 

att förbättra arbetssituationen och utveckla den palliativa vården till det bättre.  

 

1.7 Problemformulering 

 

Ett flertal studier finns där sjuksköterskor beskriver sina upplevelser av att arbeta med 

palliativ vård, och de två främsta perspektiven som belyses är hur detta arbete upplevs 

för sjuksköterskor inom slutenvården (Efstathiou, & Walker, 2014., Holms, Milligan, & 

Kydd, 2014., Johansson & Lindahl, 2012) samt i vården av barn (Mitchell & Dale, 

2015; Morgan, 2009; Ried, 2013). I de studier som återfinns så belyses olika 

problemområden inom den palliativa vården, Shiarella & Duffield (2007) och Stajduhar 

et al. (2010) beskriver bland annat problem gällande bemanning och behov av 

kunskapsuppdatering, McWilliam, Ward-Griffin, Oudshoorn och Krestick (2008) 

belyser kunskapsluckor inom psykiskt välmående. Bahrami och Masoud (2011) belyser 

i sin studie patientens behov av att uppnå livskvalitet och vilka aspekter som ingår för 
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att uppnå detta samt kopplingen mellan sjuksköterskans upplevelse av tillfredställelse i 

arbetet och möjligheten att hjälpa patienten att uppnå livskvalitet. McIlfatrick och 

Devlin (2010) tar upp att arbetet med palliativ vård i ordinärt boende innebär stress för 

sjuksköterskan samt att intervjustudien av Törnqvist, Andersson och Edberg (2013) 

beskriver sjuksköterskornas upplevelse av att det är svårt att uppnå hög kvalitet på 

vården inom palliativ vård. Även Codorniu et al. (2011) beskriver ett behov av fortsatt 

forskning inom området palliativ vård utifrån sjuksköterskans perspektiv för att 

förbättra den palliativa vården på sikt. Mot bakgrund av det som framkommit i tidigare 

studier vill författarna till denna studie belysa hur det upplevs av sjuksköterskor att 

bedriva palliativ vård till personer som är 65 år och äldre i ordinärt boende. 

 

1.8 Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor i hemsjukvården upplever att 

bedriva palliativ vård i ordinärt boende. 

 

2.0 Metod 

 

2.1 Design 

 

Studien har en beskrivande design med en kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2 Undersökningsgrupp & Urvalsmetod 

 

Undersökningsgruppen bestod av 14 stycken sjuksköterskor varav alla var kvinnor vilka 

rekryterades utifrån ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna 

för att delta i studien var, att sjuksköterskorna skulle inneha en anställning inom 

kommunen samt att de arbetade med patienter i ordinärt boende och då framförallt haft 

kontakt med patienter över 65 år som är i behov av palliativ vård den senaste månaden 

så att de hade en aktuell upplevelse av arbetet med palliativ vård i ordinärt boende. 

Studien hade inte några exklusionskriterier. Alla utom fyra informanter innehar 

distriktsjuksköterskeutbildning utöver grundsjuksköterskeutbildningen. Vidare i studien 

kommer de att benämnas sjuksköterskor. Fem stycken har gått en internutbildning inom 
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palliativ vård samt att en innehar högskolepoäng inom geriatrik. Undersökningsgruppen 

rekryterades från två mellan-stora kommuner inom samma landsting, 

undersökningsgruppen bestod av 7 sjuksköterskor ifrån vardera kommunen. 

Arbetsplatsen för gruppen var uppdelad på landsbygd och stad. De bortfall som har 

skett uppkom initialt innan studien påbörjats, detta i forma av att två sjuksköterskor som 

tillfrågades inte ansåg sig ha tid att delta i studien, därefter har ingen avböjt deltagande i 

studien. I tabell 1 beskrivs undersökningsgruppens ålder och hur länge sjuksköterskorna 

varit yrkesverksamma både som sjuksköterska samt inom hemsjukvården.  

 

Tabell 1. Beskrivning av undersökningsgrupp 

Antal informanter Ålder 
*Medianålder 

Yrkesverksamma år 

som ssk 
*Medelvärde 

Yrkesverksamma år 

inom HSV 
*Medelvärde 

14 25-61 

42* 

2-30 

15* 

1-2 

1,9* 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Insamlingen av data genomfördes genom individuella intervjuer (Polit & Beck, 2012) 

med stöd av en intervjuguide med fyra stycken semistrukturerade frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009) Bakgrundsinformation om deltagarna som kön, ålder, hur länge de 

har arbetat i sin nuvarande position, vilken/vilka utbildningar de hade samt om de hade 

några ytterligare kurser inhämtades i samband med intervjuerna då de är viktigt för att 

sätta insamlad information i ett sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). Exempel på 

frågornas utformande är: Hur upplever du att det är att vårda palliativa patienter i 

deras hem? Kan du beskriva några svårigheter som du ser med att bedriva palliativ 

vård i ordinärt boende? För att fördjupa svaren så ställdes följdfrågor, så som ex. Hur 

tänker du då? Kan du beskriva mer/ytterligare och så vidare (Kvale & Brinkmann, 

2009). Intervjuerna utfördes med en informant åt gången och spelades in med hjälp av 

en diktafon. Under intervjuns gång fördes stödanteckningar gällande känsloyttringar så 

som exempelvis leenden och/eller andra ansiktsuttryck som kunde ha betydelse för 

resultatet men som ej framkommer vid transkribering (Patton, 2002). Författarna har 

utfört sju stycken intervjuer var och på egen hand. Det insamlade materialet har sedan 

bearbetats och analyserats av de två författarna tillsammans i alla analysens steg. En 

provintervju genomfördes innan studien inleddes för att testa intervjuguidens tydlighet i 

enlighet med Polit och Beck (2012). Provintervjun lyssnades igenom av både författare 

och handledare men medförde inte några ändringar i intervjuguidens utförande. 
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Intervjuernas längd varierade mellan 15-27 minuter, med en medeltid på 21 minuter och 

utfördes under v12-15 2015. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 
 

Författarna lämnade innan studiens påbörjan in en förfrågan om rådgivande yttrande till 

Forskningsetiskarådet (FER) vid Högskolan i Gävle. Synpunkterna från FER beaktades 

innan studien påbörjades och efter det rådgivande yttrandet från FER lämnade 

författarna ut information till verksamhetscheferna för respektive sjuksköterskegrupp i 

de två valda kommunerna i Mellansverige. Detta i form av ett informationsbrev samt att 

de informerades muntligt så att de förvärvades en inblick i studiens tillvägagångssätt, 

innehåll och syfte. När de erhållit denna information söktes godkännande att utföra 

studien och när detta insamlats så tillfrågades samtliga sjuksköterskor inom 

hemsjukvården inom verksamheterna av respektive verksamhetschef och samtliga 

sjuksköterskor svarade då ja till att de var beredda att ingå i studien. Därefter lämnade 

vardera verksamhetschef ut mailadresser till samtliga sjuksköterskor i respektive grupp 

och författarna mailade sedan information i form av ett informationsbrev till respektive 

sjuksköterskegrupp som den enskilde författaren ansvarade för där studiens syfte, 

huvudsakliga tillvägagångssätt samt att deltagandet var frivilligt framkom. Initialt var 

det inte någon som svarade vilket resulterade i att författarna fick ta personlig kontakt. 

När informationen getts både skriftligt och muntligt samt att det säkerställts att 

informanterna svarade mot inklusionskriterierna och då godkännande erhållits till 

deltagande från sju informanter från vardera kommunen, så tillfrågades inte några 

ytterligare om deltagande i studien utan då bokades tid och plats för intervjuerna in med 

respektive informant. Intervjuerna hölls sedan individuellt med en av författarna på den 

plats som valts ut av informanten på dennes arbetsplats med syfte att tillgodose ett bra 

intervjuklimat i form av tystnad och ostördhet.  

 

2.5 Dataanalys 
 

Intervjuerna analyserades utifrån manifest och latent kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman, 2004. Intervjuerna som spelades in på diktafon 

transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfället och skrevs då ut ordagrant med 

alla pauser med mera utan att några delar togs bort (Graneheim & Lundman 2004). 

Analysen av det insamlade materialet fortgick sedan som följer; det transkriberade 
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materialet skrevs ut och meningsbärande enheter som svarade mot syftet med 

föreliggande studie klipptes ut manuellt från papper och parades sedan ihop med de 

enheter som hade liknande innehåll. Provisoriska grupper sattes då ihop med 

överskrifter. Därefter lästes varje meningsbärande enhet igenom en gång till för att 

säkerställa att de svarade mot syftet med studien samt att de kondenserades och 

kodades, där vikt lades vid att innehållet i den transkriberade texten kortades ner utan att 

huvudinnehållet ändrades i enighet med Graneheim & Lundman (2004). Koderna som 

berörde liknande områden parades sedan ihop i grupper och skapade då kategorier. 

Detta utgjorde den manifesta analysen. Därefter framträdde ett underliggande tema från 

dessa fyra kategorier, som då utgjorde den latenta analysen. Texterna har lästs igenom 

ett flertal gånger vilket svarar mot Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av den 

kvalitativa innehållsanalysen där analysprocessen inte är linjär utan att författarna 

ständigt återkommer till den text intervjun som analyseras och rör sig emellan texten i 

helhet och utvalda delar för att få en ökad förståelse för textens innehåll. Exempel från 

analysprocessen kan ses i tabell 2.  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Subkategori Kategori 

Oftast så går det väldigt bra, har man en 

dialog med anhöriga redan från början så 

går det bra att sköta dom i hemmet 

En bra dialog med 

anhöriga förenklar 

arbetet i hemmet 

Dialog med 

anhöriga förenklar 

arbetet 

Vikten av att 

involvera 

anhöriga 

 

 

 

 

 

Anhöriga – 

en viktig del 

för god vård 

Det som fungerar bra är när det finns 

anhöriga med i bilden, oftast underlättar 

det mitt arbete eftersom jag kan fråga 

anhöriga om frågor som inte patienten 

alltid kan svara på 

Anhöriga kan svara 

på frågor om 

patienten och 

underlättar arbetet 

för sjuksköterskan 

Anhöriga 

underlättar arbetet 

sen har man ju också åkt ifrån dom som 

har legat själv och då känns det liksom 

inte lika bra som sköterska och lämna 

Har lämnat dom 

som legat ensam 

och då är det 

jobbigt att lämna 

Känns jobbigt att 

lämna en patient 

som är ensam 

Ensamboende 

patienter som 

är utan 

anhöriga 

De svårigheter jag kan stöta på i mitt 

jobb tycker är när anhöriga inte är med i 

bilden, då kan jag uppleva de jobbigt att 

lämna en del patienter ensamma hemma. 

Det är jobbigt att 

lämna personer som 

inte har anhöriga 

och är ensamma 

Ensamboende 

patienter utan 

anhöriga är 

jobbiga att lämna 

 

2.6 Forskningsetiskt övervägande 
 

Författarna lämnade in en förfrågan om rådgivande yttrande till Etiska rådet vid 

Högskolan i Gävle innan arbetet påbörjades. Författarna sökte godkännande hos 

verksamhetschef för genomförande av studien samt att informanter tillfrågades om 

deltagande. I informationsbrevet till deltagarna fick sjuksköterskorna information om 

studiens syfte, inklusionskriterier för att delta i studien, vad deltagandet i studien 
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innebar för informanten gällande tidsåtgång och val av plats för intervju, var inspelat 

materialet kom att förvaras, att det insamlade materialet kom att behandlas 

konfidentiellt samt att det makulerades efter att studien var klar (Kvale & Brinkman, 

2009). Vidare beskrevs det även för informanten att deltagandet i studien var frivilligt 

och kunde avbrytas av informanten när som helst under studiens gång utan att denne 

behövde förklara någon orsak (Kvale & Brinkman, 2009). Platsen för intervjuerna 

valdes av respektive informant för att möjliggöra att en plats valdes där denne kände sig 

trygg (Polit & Beck, 2012), med det enda önskemålet ifrån författarna att det var en 

ostörd miljö. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att tänka på de psykologiska 

aspekterna när man ska utföra en intervju och då palliativ vård kan vara en känslig fråga 

att prata om och som kan röra upp personliga minnen och tankar så såg författarna till 

att sätta av mer tid än vad själva intervjun förväntades ta så att det fanns tid för 

reflektion och diskussion om något kom upp som informanten behövde diskutera i 

samband med intervjutillfället. Kontaktuppgifter till författarna lämnades ut så att 

informanten efteråt kunde ta kontakt. Informanterna fick vetskap i förväg om att 

intervjuerna spelades in och att det inspelade materialet endast hördes av författarna till 

studien samt vid behov av handledare. Det inspelade och transkriberade materialet 

förvarades sedan inlåst för att säkerställa att ingen annan än författarna hade möjlighet 

att komma åt materialet (Kvale & Brinkman, 2009). I studien framgår inte information 

som kan koppla någon del av resultatet till respektive informant samt att information 

rörande informanternas identitet ej framgår så att det går att utläsa vilka som deltagit i 

studien. Detta för att säkerställa att det insamlade materialet behandlades konfidentiellt. 

Efter godkänt examensarbete kommer insamlat material att förstöras (Polit och Beck, 

2012). 

 

3.0 Resultat 
 

I analysprocessen framkom ett tema, fyra kategorier samt nio subkategorier. Temat som 

bildades var Arbetet med palliativ vård i ordinärt boende är positivt men utmanande. 

Det som upplevdes positivt var då patienten hade anhöriga som var delaktiga i dennes 

vård och att arbetet i sig beskrevs som meningsfullt. Det framgick även att relationen 

mellan patient och sjuksköterska stärktes och kändes mer personlig då vården utfördes i 

det ordinära boendet och även samarbetet med det multiprofessionella konsult teamet 

sågs som en positiv del i sjuksköterskans arbete. De utmaningar som sjuksköterskorna 
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beskrev var upplevelsen av frustration då de vårdade patienter som inte hade anhöriga i 

sin närhet, arbetsbelastningen var även något som påverkade informanternas upplevelse 

av möjlighet att tillgodose en god vård. En annan aspekt som sjuksköterskorna beskrev 

var att det geografiska avståndet och patienternas hemmiljö försvårade i vissa fall. 

Temat framkom ifrån de fyra beskrivande kategorierna: ”Anhöriga – en viktig del för 

god vård”, ”Meningsfullt arbete där arbetsbelastningen är ett hinder”, ”Geografiskt 

avstånd och hemmiljön påverkar sjuksköterskans arbete” och ”Positiva och negativa 

aspekter gällande multiprofessionellt konsult team som kollegor”. Resultatet 

presenteras översiktligt i Figur 1 samt i löpande text med kategorierna som överskrifter, 

och subkategorierna som underrubriker samt med citat från det transkriberade 

materialet.  

 

 

Figur 1. Tema, kategorier och subkategorier 

  

3.1 Anhöriga- en viktig del för god vård 
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3.1.1 Vikten av att involvera anhöriga 

 

Sjuksköterskorna upplevde att en bra relation med anhöriga samt att anhöriga är 

informerade om: vilka möjligheter det finns till vård i hemmet, om patientens 

förväntade sjukdomsförlopp samt att de har tagit till sig informationen gällande 

vårdtagarens situation underlättar arbetet med palliativ vård i ordinärt boende.  

 

”Det är enklare att jobba med palliativa patienter om anhöriga är 

närvarande och finns till hands” Informant 12 

 

Det beskrevs även av informanterna att anhöriga många gånger tar ett för stort ansvar 

gällande omvårdnaden i det ordinära boendet kring den palliativa patienten. 

Sjuksköterskorna beskrev vidare att om denna överbelastning gällande ansvarstagande 

förekom så kan det medföra att anhöriga får dåligt samvete då de ej orkar ta det ansvar 

de förväntar sig att göra. Det framkom även att informanterna upplevde att vissa 

anhöriga tror sig orka mer än vad de ibland gör när det gäller den praktiska 

omvårdnaden kring den sjuke. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de upplevde sig 

vårda även anhöriga till den palliativa patienten.  

 

”…man kan se att anhöriga inte alltid orkar att ta hand om sina nära, 

klart de finns avlastningsställen men då får dom dåligt samvete, om dom 

ska lämna och om dom inte orkar med” Informant 2 

 

Sjuksköterskorna belyste även anhörigas roll i vården av palliativa patienter i ordinärt 

boende som central för att de fungerar som en informationskälla gällande patientens 

mående då de oftast är på plats hela dygnet. Samt att de anhöriga känner den sjuke väl 

vilket gör att de snabbt ser förändringar i dennes mående och informanterna poängterar 

under intervjuerna att anhöriga inte får glömmas bort.  

 

”Det som fungerar bra är när det finns anhöriga med i bilden, oftast 

underlättar det mitt arbete eftersom jag kan fråga anhöriga om frågor 

som inte patienten alltid kan svara på” Informant 3 
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3.1.2 Ensamboende patienter utan anhöriga  

 

Det framkom även i informanternas berättelser en känsla av frustration och maktlöshet 

hos sjuksköterskorna då de vårdar en palliativ patient i ordinärt boende som inte har 

några anhöriga närvarande utan är ensamma, detta upplevs jobbigt och svårare samt att 

det är svårt att lita på att dessa patienter hör av sig om behovet finns.  

 

”Ibland kan man känna sig maktlös om patienten inte har hemtjänst eller 

anhöriga, då kan jag tycka att det är svårt att släppa tanken på att man vet 

att dom är ensamma tills man kommer nästa gång” Informant 2 

 

”… det är besvärligare om dom [patienten] är ensamma för då kan man 

inte lita på att dom faktiskt ringer när det blir besvärligt…” Informant 9 

 

 

3.2 Meningsfullt arbete där arbetsbelastningen är ett hinder 
 

3.2.1 Att vårda i hemmet blir personligare 

 

Sjuksköterskorna beskrev upplevelsen av att bedriva palliativ vård i ordinärt boende 

som meningsfull, intressant, engagerande, mer personlig, värdefull, berikande, 

priviligierat och att de får mycket tacksamhet från anhöriga och patienter. 

 

 Aspekten av närhet beskrev informanterna genom att vården av palliativa patienter i 

deras hem känns mer personlig då det går att relatera till denna typ av vård då 

informanterna kan relatera till situationen då de har egna anhöriga som också är 

hemmaboende och skulle kunna vara i denna situation.  

 

”Man kan ju känna att det här skulle kunna vara min morfar, eftersom 

min mormor och morfar och farmor och farfar bor hemma så känner man 

att man kan relatera till det på ett annat sätt när man är ute i hemmen, det 

blir liksom personligare” Informant 13 
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Det beskrevs även av sjuksköterskorna att de anser att vården känns närmare patienten 

och att det gynnar relationen mellan vårdtagaren och sjuksköterskan. Samt att 

informanterna beskrev det som att i det ordinära boendet sågs patienten mer som en 

person i första hand och inte som en sjukdom eller ett symtom. Informanterna lyfte även 

att hemmiljön medförde en ökad respekt för patientens och anhörigas integritet.  

 

 

”Det som jag tycker är finast är att man kommer patienten mycket 

närmare, vi kan diskutera saker som jag ser i hemmet och patienten 

berättar, det gör att man får en helt annan bild av varandra och man ser 

mer än bara den sjuka bilden” Informant 1 

 

”Man är nog lite annorlunda som sjuksköterska när man kommer in i 

deras privata område sådär, jag tror att man är ännu noggrannare så att 

man inte går över deras integritet” Informant 12 

 

3.2.2 Att vårdas i hemmet ska vara självvalt 

 

Informanterna upplevde även att grunden för att vården av palliativa patienter i ordinärt 

boende skulle upplevas positiv av både sjuksköterskor, anhöriga och patienterna själva 

var att vård i hemmet var självvalt. Den övergripande upplevelsen bland 

sjuksköterskorna var att de flesta patienterna önskade att vårdas i hemmet. Men det 

beskrevs även att det var dåligt med allternativa vårdplatser samt att dokumentationen 

av patientens och anhörigas önskemål gällande plats för vård i livets slut kunde 

förbättras. 

 

”Men det som fungerar bra eller faktiskt bäst är ju det här med att 

patienten faktisk har valt det här och vill det här och att vi kan se till att 

dom får sin vilja igenom” Informant 9 

 

3.2.3 Stressen påverkar arbetet 

 

En annan aspekt som belystes gällande upplevelsen av att bedriva palliativ vård i 

ordinärt boende var att tidsbrist och stress kan ge upphov till negativa konsekvenser för 
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patienten så som att det inte fanns tid att utvärdera symtomlindring på plats. 

Informanterna upplevde tidsbristen som något negativt och svårt. 

 

”Det känns jobbigt om man ska ge en injektion morfin eller så och man 

inte hinner stanna kvar och se effekten riktigt för att man på väg till nästa 

liksom ” Informant 11 

 

En orsak till denna tidsbrist beskrevs bland annat som att arbetsbelastningen kan skifta 

mycket inom hemsjukvården vilket upplevdes av informanterna öka stressen. Samt att 

tiden kan bli ett hinder vid sjuksköterskans ensamarbete, då fler palliativa patienter kan 

behöva hjälp vid samma tidpunkt. Det framkom även att samarbete med 

omvårdnadspersonal var en förutsättning för att tiden ska räcka till. Trots att tiden 

ibland inte fanns så upplevde sjuksköterskorna att arbete med palliativa patienter i 

ordinärt boende prioriteras och överlag upplevs det som att sjuksköterskorna gör en 

insats. 

 

”Jag tycker att tiden inte alltid finns men jag försöker ta mig den tiden 

med patient och anhöriga om det behövs” Informant 2 

 

 

3.3 Geografiskt avstånd och hemmiljön påverkar sjuksköterskans arbete  
 

3.3.1 Hemmamiljön påverkar arbetsmiljön för sjuksköterskorna 

 

Informanterna beskrev att det många gånger är brist på hjälpmedel, så som exempelvis 

vård säng, som försämrar arbetsmiljön för sjuksköterskorna och det beskrevs av 

sjuksköterkorna att detta ofta beror på att patienten inte vill ha de praktiska hjälpmedlen 

eller att patienten och anhöriga inser behovet av dessa försent. Förutom att behovet av 

vårdsäng förbises av patient och anhöriga så lyfte informanterna även dålig belysning, 

trånga utrymmen och dåliga arbetsställningar som negativa aspekter som påverkar 

arbetsmiljön.  
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”Det är ju palliativa som inte vill ha hjälpmedel i form av specialsäng och 

så och dom kanske inte tycker att dom behöver det trots att jag ser behovet 

som sjuksköterska” Informant 5 

 

”De svårigheter som jag tycker att jag möter ibland är att en del patienter 

inte vill ta emot en del hjälpmedel som exempelvis säng, en del vill ligga 

kvar i sina låga sängar som ibland kan vara en soffa, men vi kan ju inte 

tvinga dom” Informant 4 

 

Däremot var den övergripande upplevelsen gällande det praktiska arbetet att allt går att 

lösa. Det framkom även från informanterna att de primitiva arbetsförhållandena 

upplevdes charmiga samt att kreativitet och fantasi var en förutsättning för att få arbetet 

att fungera, men att arbetsmiljön ändock upplevdes som något som informanterna kunde 

påverka. Det beskrevs även av sjuksköterskorna att oavsett om hemmiljön inte är 

optimal avseende arbetsmiljön för sjuksköterskor så går patientens önskemål om att 

vårdas hemma i första hand. 

 

”Det som kan vara lite stökigt det är ju just det här med hemmiljön, det 

kanske inte är så bra arbetsställningar alla gånger och inte bord som man 

kan lägga grejerna på som man ska använda och lite sådär, men man får 

vara lite uppfinningsrik när man är i hemmen liksom” Informant 6 

 

”Det är ju väldigt spännande när man tar hand om dom i hemmet för dom 

kan ligga lite här och var och man kan få sitta på huk och göra iordning 

mediciner i en fåtölj liksom, men det är lite charmen med det hela också” 

Informant 10 

 

3.3.2 Det geografiska avståndet till patienten kan medföra försenad 

symtomlindring 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det ibland är långa avstånd mellan 

sjuksköterskeexpeditionen och patientens bostad vilket upplevdes negativt. Det 

beskrevs av informanterna att detta kunde medföra att patienter fick vänta en längre tid 
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på symtomlindring då restiden från samtalet om behov av symtomlindring till aktiv 

hjälp kunde vara lång.  

 

”Svårigheter kan ju vara avståndet, till exempel att det det blir en bit att 

åka när man väl ska smärtlindra hastigt eller vare nu gäller” Informant 8 

 

”När jag jobbar kvällar kan jag ha en palliativ patient långt borta och de 

tar mig trettio minuter innan jag kommer och trettio minuter är lång tid 

om man har ont eller lider av ångest” Informant 3 

 

Informanterna belyste även vikten av att allt som behövs rent praktiskt för 

symtomlindring, så som kanyler, sprutor och läkemedel med mera, fanns på plats i det 

ordinära boendet. Detta eftersom avståndet medförde att det var svårare att komplettera 

den medicinska utrustningen eftersom detta då måste hämtas vilket även det medförde 

en fördröjd symtomlindring.  

 

”… sen finns de ju såklart sånt här med att grejer inte finns och sånt kan 

ju förstöra eller försämra symtomlindringen för då kan de ju gå extra tid 

för dom att få sin behandling och då kan till exempel smärtorna bli 

värre…” Informant 10 

 

 

3.4 Positiva och negativa aspekter gällande multiprofessionellt konsult 

team som kollegor 
 

3.4.1 Konsult team, en självklar del i arbetet med palliativ vård i ordinärt boende 

 

Konsult teamet beskrevs av informanterna som en självklar del i arbetet med palliativa 

patienter i ordinärt boende då de menade att nästintill alla som vårdas i hemmet är 

inskrivna i detta team. Informanterna upplevde övergripande samarbetet med teamet 

som positivt och belyste att de upplevde teamet som stöttande i arbetet samt att 

kommunikationen mellan hemsjukvårdens sjuksköterskor och teamet fungerar bra.  
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”Vi har en bra relation till det palliativa teamet som stöttar oss i 

hemsjukvården, de finns alltid uppbackning till mig som sjuksköterska och 

jag känner mig sällan ensam” Informant 7 

 

Det togs även upp av sjuksköterskorna att om patienten inte är inskriven i konsult 

teamet så får hemsjukvårdens sjuksköterskor ta större ansvar gällande samtalskontakt 

med patienten och anhöriga samt uppföljningar och läkarkontakter. Informanterna 

upplevde sig vara teamets förlängda arm och exemplifierade detta genom att förklara att 

teamet ibland inte når fram med information gällande patientens situation vilket gör att 

det då är upp till hemsjukvårdens sjuksköterskor att förklara detta igen samt att de gör 

tillsynsbesök, tar prover och utför praktiska uppgifter kring patienterna på konsult 

teamets begäran. 

 

”Ibland kan jag uppleva faktiskt att palliativa teamet kanske inte har nått 

fram med sin information och att jag kanske får ta den biten då eftersom vi 

ofta är deras förlängda arm.” Informant 14 

 

3.4.2. Samarbetet med teamet upplevs besvärlig och önskan om organisatorisk 

förändring 

 

Det framkom även av sjuksköterskorna att konsult teamet anses fungera mest 

konsulterande och det beskrevs även en känsla av att de är överflödiga och att det 

krånglar till vården i ordinärt boende. Vidare tog informanterna upp att de upplevde det 

negativt att teamet inte går att nå dygnet runt då de endast arbetar dagtid.  

 

”Jag har tänkt på det här med palliativa teamet, vad ska vi med dom till, 

dom känns som en organisation som löper på sidan av och som ändå inte 

finns när man behöver dom.” Informant 9 

 

Sjuksköterskorna beskrev en önskan om att palliativa patienter skulle lyftas ur 

hemsjukvården och vårdas av ett team dygnet runt som är oberoende av hemsjukvården 

och endast innefattar sjuksköterskor och läkare med specialkunskaper inom palliativ 

vård. Detta eftersom dessa fördjupade kunskaper beskrevs fattas inom hemsjukvården. 
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”Det skulle ha funnits ett team som jobbade enbart med palliativa 

patienter till skillnad mot för oss i hemsjukvården så att de får vård av folk 

med specialist kunskaper för det har vi ju inte alla i hemsjukvården” 

Informant 3 

 

4.0 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 
 

Ett underliggande tema framkom i studien: Arbetet med palliativ vård i ordinärt boende 

är positivt men utmanande. I de fyra beskrivande kategorierna framkommer att 

sjuksköterskorna upplever arbetet med palliativ vård i ordinärt boende som meningsfullt 

samt att anhöriga har en central roll i omvårdnaden kring palliativa patienter då de oftast 

är på plats i hemmet dygnet runt. Stress som uppkommer i och med en hög 

arbetsbelastning samt långa geografiska avstånd beskrivs av sjuksköterskorna som 

påfrestande och påverkar vården av patienterna negativt. Vidare upplever 

sjuksköterskorna att vårda i hemmiljö är utmanande i och med att den ofta inte är 

anpassad för vård och att samarbetet med det multiprofessionella konsult teamet 

upplevs som både positivt och negativt. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev arbetet med palliativ vård som 

meningsfullt. Detta framkommer även i andra studier av exempelvis Frias Osuna, Prieto 

Rodriguez, Heierle Valero, Gil Garcia och Aceijas Hernandez (2004) och Simmons, 

Nelson och Neal (2001), där sjuksköterskorna beskriver att vården i hemmet upplevdes 

som meningsfull och positiv samt att sjuksköterskorna i artikeln av Ellenbecker, Boylan 

och Samia (2006) beskriver det som ett tillfredställande arbete att ta hand om människor 

i ordinärt boende. Däremot menar Bahrami och Masoud (2011) att sjuksköterskan 

behöver hjälpa patienten att uppnå fysiskt, psykiskt, andligt och socialt välmående för 

att sjuksköterskan själv ska uppnå känslan av meningsfullhet i arbetet. 

 

Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteoriteori vikten av att uppnå en god relation 

genom en interaktionsfas mellan sjuksköterska och patient då detta gynnar möjligheten 
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för båda parter att se den andre som en person och inte en roll, som sjuksköterska eller 

att sjuksköterskan fokuserar på patientens sjukdom (Kirkevold, 1994). I föreliggande 

studie framkom att informanterna upplevde att vård i ordinärt boende tillgodoser en 

närmare och mer personlig relation mellan sjuksköterska och patient, där fokus ligger på 

patienten som person och inte dennes sjukdom. Denna relation beskrivs genom att 

sjuksköterskan upplevs gynnas av att hon ser patientens hem och får en djupare bild av 

vem personen som vårdas är och har varit tidigare, innan sjukdomen. En annan likhet 

mellan föreliggande studies resultat och Travelbees omvårdnads teori är att 

informanterna beskriver att det är lättare att relatera till palliativ vård då den ges i det 

ordinära boendet då sjuksköterskan kan relatera till situationen då denne har egna 

anhöriga som skulle kunna vara i liknande situation. Vilket även Travelbee belyser 

genom att hon anser att det inte går att känna empati om personen inte har upplevt en 

liknande situation eller kan relatera till situationen (Kirkevold, 1994). Även i studien av 

McGarry (2009) har det framgått att sjuksköterskor upplever att de ser den äldre 

patienten som en individ när denne vårdads i det ordinära boendet. Detta genom att 

sjuksköterskan ser omgivningen i hemmet och patientens kulturella föremål och dennes 

historia i form av tavlor och fotografier samt att lyssna på den äldre och prata om deras 

livshistoria är viktigt för att skapa sig en förståelse för vad personen hade varit med om 

tidigare i livet vilket gynnar relationen mellan sjuksköterska och patient (McGarry, 

2009).  

 

Arnaert och Wainwright (2009) beskriver i sitt resultat att anhöriga är en stor hjälp i 

vården kring patienterna då de oftast är närvarande dygnet runt. Detta beskrivs även av 

informanterna i föreliggande studie, där de tar upp att anhöriga har en central roll i 

vården då de är närvarande och känner patienten vilket underlättar i vården av palliativa 

patienter och detta belyser informanterna bland annat genom att anhöriga kan ta snabb 

kontakt vid behov av till exempel symtomlindring. Även Arnaert och Wainwright 

(2009) tar upp att en bra interaktion med de anhöriga var en av de viktiga faktorerna för 

sjuksköterskorna att ge palliativ vård.   

 

Informanterna i föreliggande arbete beskrev vikten av att information gällande 

patientens situation och sjukdomsförlopp beskrivs för anhöriga och även bearbetas och 

tas in av anhöriga för att de ska ha möjlighet att förstå situationen och vara delaktig i 

vården kring den palliativa patienten. Detta stämmer överens med Eyres (2010) resultat 
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där man belyser vikten av att ge information och planera för det som komma skall i 

samråd med patient och anhöriga för att på så vis förenkla sjuksköterskans möjlighet till 

att hjälpa patienter och deras anhöriga att uppleva en ”god död”. För att denna 

informationsöverföring ska möjliggöras och förenklas beskriver Eyre (2010) fortsatt en 

önskan om en guide för informationsöverföring. Lundberg, Olsson och Frust (2013) 

beskriver att en tydlig dialog med anhöriga kan öka tryggheten för de som har en sjuk 

närstående i hemmet. 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev en önskan om ett team med special 

kompetens inom palliativ vård utöver det multiprofessionella team som det ser ut för 

närvarande. Detta team ska då lyfta ur gruppen palliativa patienter från hemsjukvården 

och ha hand om vården och omvårdnaden kring denna patientgrupp då det beskrivs att 

kunskap inom området inte finns hos alla sjuksköterskor som arbetar inom 

hemsjukvården. Denna upplevelse återfinns även i studierna av Silva Kenia, DeSena 

Roseni, Morais Silva, Gomes de Souza & Silva Martins (2014), Arnaert och 

Wainwright (2009) samt Frias Osuna et al. (2004) där resultatet visar att sjuksköterskor 

upplevt att vården av palliativa patienter i hemmet kräver specialist vård samt att denna 

kunskap saknades i grundutbildningen för sjuksköterskor och således även inom 

hemsjukvården. Samt att om vård gavs av specialistutbildade inom området palliativ 

vård så skulle det förbättra vården avsevärt för denna patientgrupp då informanterna i 

dessa studier menar att det är stor skillnad på att ge vård och att ge palliativ vård (Silva 

Kenia, DeSena Roseni, Morais Silva, Gomes de Souza & Silva Martins, 2014, Arnaert 

& Wainwright, 2009,  Frias Osuna et al., 2004). 

 

En förutsättning för att den palliativa vården i ordinärt boende ska upplevas positiv av 

sjuksköterskorna beskrivs av informanterna i föreliggande resultat som att det måste 

vara självvalt av patient och anhöriga att vården ska bedrivas i hemmet. Men de lyfter 

även bristen på andra valmöjligheter till plats för vård i livets slut. Studien av Henne 

Batchelor (2010) har visat att om man tidigt i sjukdomsstadiet har ett omfattande samtal 

om patientens vårdalternativ och patienten får göra egna val i var denne ska vårdas så 

förbättras livskvalitén för patienten. Även Appelin, Brobäck och Berterö (2005) belyser 

vikten av att patienten själv valt det ordinära boendet som en plats för vård då de menar 

att detta kan vara en förutsättning för att patient och anhöriga kan leva ett så normalt liv 

som möjligt fram till dess patienten avlider. Skillnaderna i föreliggande studie i relation 



 

27 

 

till studierna av Appelin, Brobäck och Berterö (2005) och Henne Batchelor (2010) är att 

informanterna i denna studie fokuserar på sjuksköterskans upplevelse av vården då 

platsen för vård är självvald och Appelin, Brobäck och Berterö (2005) samt Henne 

Batchelor (2010) belyser upplevelsen utifrån patientens perspektiv och dennes 

upplevelse av välbefinnande i situationen. Även Bahrami och Masoud (2011) belyser att 

om man som sjuksköterska kunde erbjuda patienten olika valmöjligheter som bidrog till 

ökad livskvalité så gjorde det att sjuksköterskan kände sig mera tillfredsställd i likhet 

med det som informanterna beskriver i föreliggande studie, att vården av palliativa 

patienter upplevdes bättre och mer tillfredsställande om denne själv valt att vårdas i det 

ordinära boendet. 

 

Informanterna beskriver att arbetsbelastningen och stressen ses som ett hinder och kan 

medföra att sjuksköterskan bland annat inte har tid att följa upp effekten av 

symtomlindring på plats och att de inte har möjlighet att ge patienter och anhöriga den 

tid de hade önskat. Vilket även Appelin, Brobäck och Berterö (2005) belyser, de menar 

att sjuksköterskorna upplevde en frustration över att de inte kunde ge patient och 

anhöriga den tid de behöver vilket medförde en känsla av otillräcklighet. Penz och 

Duggleby (2012) beskriver även sjuksköterskans upplevelse av stressen som en 

utmaning i arbetet. Vidare beskrivs det i föreliggande studie att även de geografiska 

avstånden kan medföra negativa konsekvenser för patienterna i form av bland annat 

försenad symtomlindring. Då det kan ta lång tid från att samtalet om behov av 

symtomlindring inkommer till att sjuksköterskan kan vara på plats. Problemet med de 

geografiska avstånden tas även upp i Henne Batchelors (2010) artikel där 

sjuksköterskorna upplevde att det var tidskrävande och bidrog till en känsla av stress 

och otillräcklighet. 

 

Hemmiljön beskriver informanterna som utmanande i och med att det ofta inte är 

anpassat för vård, då det ofta är dålig belysning och patienter ibland sätter sig emot att 

skaffa behövda hjälpmedel så som vårdsäng. Men den primitiva arbetsmiljön beskrivs 

även som charmig och att allt går att lösa rent praktiskt om sjuksköterskan är 

uppfinningsrik. Friman, Klang och Ebbeskog (2011) beskriver i liknelse till detta att 

sjuksköterskor som arbetar med vård i hemmet måste vara flexibla problemlösare för att 

säkerställa en god vård då arbetsmiljön inte alltid är optimal. Sjuksköterskorna i 

studierna av Tourangeau et al. (2012) och Samia, Ellenbecker, Friedman och Dick 
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(2012) beskriver arbetsmiljön i ordinärt boende som utmanande och att de upplevde en 

ökad påfrestning i arbetet på grund av detta. Informanterna upplever i föreliggande 

studie att vårdandet i hemmiljön bidrar till en närmare relation till vårdtagaren och 

dennes anhöriga samt att vårdtagaren sågs som en person i första hand och att 

sjukdomen inte sattes i fokus, detta kan även ses i studien av Carlsson, Rämgård, 

Bolmsjö och Bengtsson (2014) där de lyfter att sjuksköterskorna uppskattade mötet med 

patienterna i det ordinära boendet då detta medförde en helhetsbild på patienten och 

medförde att arbetet upplevdes mer personligt. 

 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev vidare att samarbetet med det 

multiprofesionella konsult teamet upplevdes positivt och att det upplevdes som ett bra 

stöd i arbetet med palliativa patienter i ordinärt boende. Pusa, Hägglund, Nilsson och 

Sundin (2015) lyfter i motsats till detta i sitt resultat att sjuksköterskorna upplever en 

brist på samarbete med andra yrkeskategorier, så som exempelvis läkare. 

Sjuksköterskorna i föreliggande arbete upplevde sig även fungera lite som konsult-

teamets ”förlängda arm”, men det togs även upp att teamet känns överflödigt och man 

saknar möjligheten till kontakt under dygnets alla timmar. I jämförelse med 

föreliggande resultat så har även Goldschmidt et al (2005) fått fram i sin studie att 

sjuksköterskorna upplever att samarbetet med teamet med special kompetens inom 

palliativ vård fungerar bra men även där har det framkommit en brist på kommunikation 

emellan sjuksköterskan och teamet.  
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4.3 Metoddiskussion 
 

En studies tillförlitlighet kan beskrivas och diskuteras utifrån de tre 

trovärdighetsbegreppen beskrivna av Graneheim och Lundman (2004), pålitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet. 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur sjuksköterskor i hemsjukvården 

upplever att bedriva palliativ vård i ordinärt boende. För att besvara syftet så valdes en 

kvalitativ ansats med beskrivande design. Polit och Beck (2012) Beskriver att en 

kvalitativ studie med deskriptiv design används när syftet är att beskriva upplevelser. 

Datainsamlingen skedde genom individuella intervjuer med semistrukturerade frågor. 

Detta är en lämplig metod då det ger författarna möjlighet att ställa följdfrågor och 

motivera till utökade berättelser från informanterna samt att informanterna har möjlighet 

att lägga fram funderingar ifall någon fråga är svår att förstå till skillnad mot för om en 

enkätstudie valts då det då är upp till informantens tolkning av frågan och att det ger 

mindre fylliga svar än intervjuer (Polit & Beck, 2012). Intervju som metod ger även 

möjlighet för författarna att ta del av icke verbal kommunikation så som känsloyttringar 

vilket kan ses som en styrka då detta kan hjälpa författarna i analysen av materialet då 

de vet om det som berättas har en positiv eller negativ underton som kan påverka den 

underliggande meningen (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Intervjuerna spelades in på en diktafon vilket kan ses som en styrka då det medför att 

författarna kan fokusera helt på intervjupersonen och intervjun istället för att lägga 

fokus på att anteckna (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna utfördes på vardera 

informantens arbetsplats i ett rum där miljön var ostörd vilket kan ses som en styrka då 

detta gav upphov till att informanterna ej blev avbrutna under intervjuns gång (Polit & 

Beck, 2012). Däremot hölls samtliga intervjuer under informanternas arbetstid vilket 

skulle kunna ses som en svaghet då de kan ha blivit påverkade av stressen att återgå till 

arbetet, vilket kan ha påverkat deras fokus och i sin tur resultatet. Detta kan även vara 

anledning till att några av intervjuerna blev relativt korta. En svaghet som kan ha 

påverkat resultatets tillförlitlighet är att författarna inte har någon erfarenhet av 

forskning och då bland annat att genomföra intervjuer. Erfarenhet av intervju som 

metod kunde ha påverkat resultatet, då författarna kan ha fått ett fylligare material om 

kunskapen inom intervjuteknik var högre (Polit och Beck, 2012). 
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Informanterna i föreliggande arbete varierade i ålder samt att de hade olika lång 

yrkeserfarenhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så ses forskningsfrågan från 

olika aspekter genom att välja deltagare med olika erfarenhet vilket därför anses som en 

styrka för studien då det ökar trovärdigheten och överförbarheten. En svaghet som kan 

ses i undersökningsgruppen är att samtliga informanter är kvinnor, resultatet kan ha 

blivit annorlunda om båda könen var representerade. Samtliga informanter har arbetat 

inom hemsjukvården större delen av tiden som hemsjukvård funnits i kommunens regi 

vilket kan ses om en styrka då de har arbetat under en längre tid med den berörda 

patientgruppen. Då informanterna rekryterades från två skilda kommuner med olika 

förutsättningar, då en kommun var belägen i stadsmiljö och den andra på landsbygden, 

kan öka resultatets överförbarhet då det framkommer upplevelser från en bredare 

målgrupp, detta kan även ses som styrka då det ger en bredare variation på deltagarna 

och deras upplevelser. Men författarna ställer sig frågande till om resultatet blivit 

annorlunda om gruppen varit mer homogen, det vill säga att samtliga informanter 

hämtats från staden eller landsbygden. Innan författarna påbörjade intervjuerna så 

genomfördes en provintervju i enlighet med Polit och Beck (2012) där intervjuguidens 

möjlighet att besvara studiens syfte och hur väl den gav möjlighet för informanterna att 

berätta om deras upplevelser på ett öppet och semistrukturerat sätt testades. 

Provintervjun transkriberades och både det inspelade materialet och det skrivna gicks 

sedan igenom av handledare. Provintervjun ledde inte till några ändringar i 

intervjuguidens utförande, vilket kan ses som en styrka.  

 

Materialet har analyserats utifrån en kvalitativ manifest och latent innehålls analys där 

intervjuerna transkriberats ordagrant och därefter kondenserats. Under den manifesta 

analys processen har författarna varit noga med att inte tolka texten utan hålla sig enbart 

till det som informanterna säger. Graneheim och Lundman (2004) menar att forskaren 

kan bli påverkad utifrån sin egen personliga förförståelse och tolka utifrån detta men att 

det är viktigt att låta texten tala för sig själv och inte lägga till meningar som inte finns 

där, detta förhållningssätt till analysen ökar enligt Graneheim och Lundman (2004) 

studiens trovärdighet. Lika som att författarnas brist på kunskap inom forskning kan ses 

som en svaghet gällande utförandet av intervjuer så kan detta även ses i brist på kunskap 

inom analysprocessen då teoretisk kunskap skiljer sig från erfarenhet. Däremot kan det 

ses som en styrka i studien att författarna haft kontinuerlig kontakt med sin handledare, 
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som lyssnat och läst igenom intervjuer samt deltagit i analysprocessen då denne innehar 

erfarenhet inom ämnet forskning. I föreliggande studie så återfinns även en detaljerad 

beskrivning av analysprocessen vilket i enlighet med Granheim och Lundman (2004) 

ökar studiens trovärdighet. 

 

I resultatet har författarna valt att styrka resultatet med ordagranna citat från de 

transkriberande texterna, enligt Graneheim och Lundman (2004) ses detta som en styrka 

i studien då det ökar pålitligheten. Det kan även ses som en styrka att samtliga 

informanter finns representerade i de valda citaten. Studiens resultat kan vara 

överförbart till andra grupper av vårdtagare som vårdas i hemmet så som personer med 

kroniska bensår eller andra kroniska sjukdomar, då resultatet kan ses utifrån arbetet som 

sjuksköterska i personers/patienters hemmiljö och inte enbart i koppling till palliativ 

vård. Vidare menar Granheim och Lundman (2004) att en studies överförbarhet bedöms 

utifrån läsarens perspektiv. 

 

Ett rådgivande yttrande inhämtades från forskningsetiska rådet innan studiens 

genomförande. FER´s yttrande kan ha medfört att författarna var extra uppmärksamma, 

reflekterade och förhöll sig på ett mer kritiskt sätt till de etiska aspekterna vid 

genomförandet av studien. Detta ser författarna som positivt och som en styrka med 

studien. Att platsen för intervjuerna valdes av respektive informant kan ha bidragit till 

att informanterna kände en ökad trygghet vilket kan medföra att de upplevde sig ha 

bättre kontroll på situationen trots att en intervju kan uppfattas som en utsatt och ovan 

upplevelse. En detaljerad beskrivning av intervjuns utförande och förväntningar på 

informanterna samt vad deltagande i studien innebär, att materialet ej var åtkomligt för 

andra än författarna samt att deras deltagande var frivilligt kan även det ha ingett en 

trygghet hos informanterna som deltagit i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). En 

trygghet i intervjusituationen kan ge ett fylligare material, då det kan vara lättare att 

vara öppna i en, för informanten, trygg miljö. Då palliativ vård kan upplevas som ett 

känsligt ämne och kan och kan röra upp minnen och känslor hos informanterna, valde 

författarna att avsätta mer tid i anslutning till intervjun än vad de uppskattade att 

intervjun skulle ta. Om informanterna uttryckte vidare behov av att diskutera och 

reflektera efter avslutad intervju hade författarna kunnat förmedla kontakt med en 

person med specialkompetens inom området. Detta upplevdes inte av författarna som ett 

behov hos någon av informanterna. 
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

 

Studiens resultat kan bidra med flera aspekter av hur sjuksköterskor i hemsjukvården 

upplever att bedriva palliativ vård i ordinärt boende. Den kan ge kunskap om vilka 

omständigheter som kan vara viktiga att ta hänsyn till när man som sjuksköterska 

bedriver vård och omsorg av palliativa patienter i ordinärt boende. Den kan bidra med 

praktisk kunskap om kommunikationens vikt mellan sjuksköterska, anhöriga och 

patienter för att öka anhöriga och patienters förståelse för situationen och de behov som 

komma skall samt att det ger kunskap inom förbättringsområden för att på så vis ge 

möjlighet till ökad kvalitet på vården om dessa beaktas och förbättringsarbete utförs. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Författarna i föreliggande arbete upplever att palliativ vård i ordinärt boende borde 

belysas mer i kommande forskning och då utifrån flera perspektiv så som patientens 

samt anhörigas då det är av största vikt att förbättringsområden tydliggörs inom detta 

område för att öka kvaliteten på vården. Studiens resultat visar även på att samarbetet 

med det multiprofessionella konsult teamet var en stor del av arbetet kring palliativa 

patienter i ordinärt boende och författarna upplever att studier där fokus läggs på att 

undersöka hur detta samarbete fungerar och upplevs av sjuksköterskor, kan vara ett 

intressant ämne för framtida forskning. Vidare beskriver sjuksköterskorna i denna studie 

att stressen påverkar sjuksköterskans arbete inom palliativ vård. Hur denna stress kan- 

och påverkar vårdkvaliteten, patientsäkerheten och sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse kan även det vara ett framtida forskningsämne.  

 

4.6 Slutsats 
 

I föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna att de upplevde arbetet med palliativ 

vård som positivt men utmanande. Genom att tydliggöra de utmanande delarna i arbetet 

så som stressen, hemmiljöns fysiska utformning samt att konsult teamet ej är 

kontaktbara dygnet runt, kan förståelsen för vilka förbättringsområden som finns inom 

området palliativ vård i ordinärt boende öka. Att klargöra förbättringsmöjligheter kan i 

sin tur i framtiden gynna de personer som då är i behov av palliativ vård genom att det 
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som upplevs som brister kan korrigeras och på så vis öka kvaliteten på den vård som 

bedrivs. Så i och med denna studie så kan måluppfyllelsen gentemot hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) § 2a förbättras då det där går att läsa att vården 

som ges ska vara av god kvalitet. Det är även viktigt att belysa de delar som 

sjuksköterskorna upplevde som positivt, för att därigenom bibehålla och tydliggöra de 

delar i arbetet som bidrar till sjuksköterskans ökade arbetstillfredsställelse. 
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