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Sammanfattning  

Vården av döende patienter har stegvis flyttat från sjukhusen till det egna hemmet eller 

särskilda boenden. Dagens hemsjukvård gör det möjligt för äldre att bo kvar hemma där 

fler patienter väljer att avsluta sitt liv i det egna hemmet. Det ställs därmed höga krav på 

distriktssköterskorna inom hemsjukvården. Syfte med studien var att undersöka 

distriktssköterskors reflektioner över sitt arbete med palliativa patienter i ordinärt 

boende. Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Semistrukturerade 

intervjuer med 8 distriktssköterskor/sjuksköterskor från hemsjukvården i tre kommuner 

i mellan Sverige analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Det övergripande 

temat, Det betydelsefulla och utmanande arbetet, analyserades fram från 

distriktssköterkornas reflektioner och bestod av de tre huvudkategorierna Berikande 

arbete, Nära relationer och Prioriterat arbete. Distriktssköterskorna ansåg att deras 

insats gjorde skillnad i arbetet med palliativa patienter samt att de fick tacksamhet och 

uppskattning tillbaka. Enligt distriktssköterskorna är det utmanande att vara 

professionell i det tuffa och tunga arbetet som kan vara både givande och sorgligt. 

Samarbete med patienter och närstående beskrevs viktigt då förtroendefulla relationer 

underlättar vårdandet. Kollegor och palliativa teamet ansågs vara ett viktigt stöd i 

arbetet. Distriktssköterskorna önskade mer tid för palliativa patienter då de anser det 

vara ett prioriterat område. Studiens slutsats visade att arbetet med palliativa patienter 

upplevdes både positivt och stimulerande utav distriktssköterskorna. Dock påverkade 

tidsbristen arbetet negativt och distriktssköterskorna fick ofta skapa tid för att kunna ge 

god palliativ vård. Distriktssköterskorna efterfrågar mer stöd och handledning från 

arbetsgivaren för att skapa bättre förutsättningar till en god palliativ vård.  
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Abstract  

The care of dying patients has gradually moved from hospitals to their own homes or 

special housing. Today's home care allows the elderly to live at home where more 

patients choose to end their lives in their own homes. Therefore, it creates high 

expectations on the district nurses in home care. The purpose of the study was to 

explore district nurses´ reflections on their work situation whit palliative patients in 

ordinary housing. The study had a descriptive design with a qualitative approach. Semi-

structured interviews with 8 district nurses / nurses from home care in three 

municipalities in the middle of Sweden were analyzed using qualitative content 

analysis. The overarching theme was The important and challenging work analyzed 

from district nurse´s reflections and consisted of the three main categories; Enriching 

work, Close relationships and Priority work. District nurses believe that their 

contributions make a big difference in the care of palliative patients and that they 

receive gratitude and appreciation back. According to the district nurses, it is 

challenging to be professional in the tough and heavy work that can be both rewarding 

and sad. The collaboration with patients and relatives was described as important where 

trusting relationship is helpful in the caring process. Colleagues and palliative team was 

considered to be an important support in their daily work. District nurses wanted more 

time for palliative patients as they consider it as a prioritized area. The conclusion of the 

study showed that the work with palliative patients was experienced both positive and 

stimulating by the district nurse. Lack of time affect the work adversely, the district 

nurses often had to create time to provide a good palliative care. District nurses are 

demanding more support and supervision from the employer to create better conditions 

to good palliative care. 
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Introduktion 

Den palliativa vården kan skildras vid en process som fungerar som ett stöd för de 

inblandade och är unik i varje situation. Vid ömsesidig uppfattning uppstår 

förutsättningar för god samverkan mellan patient och sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2013). I de utvecklade länderna i världen är palliativ vård accepterat som en modell för 

att ta hand om patienter i vård i livets slutskede. Hur vården utförs och vart påverkas av 

landets hälso- och sjukvårdssystem. Skandinavien, Australien och Storbritannien 

använder titeln distriktssköterska när det samtalas om sjuksköterskor som arbetar inom 

primärvården. I USA, Kanada och Irland benämns de däremot folkhälsosjuksköterskor 

(Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005). Moderna hospicerörelsen som startade på 1960 

talet i England har haft stor betydelse för Sverige och övriga världen, då utbredningen 

av synsättet på palliativ vård spreds (Strang & Beck-Friis, 2012).  

 

Dagens hemsjukvård gör det möjligt för fler äldre att bo kvar hemma (Andershed, 

Ternestedt & Håkanson, 2013). Sedan Ädelreformen genomfördes har kravet på 

sjukvårdsinsatserna i hemsjukvården ökat eftersom fler personer får vård i hemmet när 

vårdplatserna i särskilda boenden och i slutenvården minskat. Det ställer stora krav på 

personalen i arbetet med hemsjukvårdspatienter (Socialstyrelsen, 2008, Karlsson & 

Sandén, 2007), då sjuksköterskan kommer väldigt nära både patient och närstående 

(Karlsson & Sandén, 2007). Enligt Wallerstedt och Andershed (2007) ger varje möte 

ovärderlig kunskap och erfarenhet för sjuksköterskan som kan användas i kontakt med 

andra patienter (Wallerstedt & Andershed, 2007). Erfarenheten och kunskapen gav 

sjuksköterskan en ökad styrka och trygghet i rollen (Hopkinson, Hallett & Luker, 2003, 

Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010, Wallerstedt & Andershed, 

2007). 

 

För att varje patient ska få en god och värdig död bör vården individanpassas och målet 

med vården vara lindrande. En bevarad självbild, självbestämmande, bevarande av den 

sociala relationen och bra symtomlindring är bland annat det som benämns i en god 

död. När vården utgår från patientens behov skapar det den bästa förutsättningen för en 

god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Att utveckla en förtroendefull relation med 

patienter och deras närstående är ett professionellt ansvar sjuksköterskan har 

(Andershed, 2006). Vården av döende patienter har stegvis flyttat från sjukhusen till det 

egna hemmet eller särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2013).  
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Av de patienter som är 65 år eller äldre avlider cirka 63 procent utanför sjukhuset 

(Socialstyrelsen, 2005). Med detta ökar också behovet av avancerade medicinska 

hjälpen som kan fås i hemmet. Av de 90 000 personer som avled år 2010 uppskattades 

cirka 80 procent varit i behov av palliativ vård. Palliativ vård ges både på sjukhusets 

slutna vårdavdelningar och i hemmet med stöd av kommunen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Hemsjukvård  

Första gången en sjuksköterska arbetade med palliativ vård var när William Rathbone år 

1859 anlitade en sjuksköterska för att vårda hans döende hustru i deras hem, sedan dess 

har palliativ vård varit grundläggande för distriktssköterskan (Offen, 2015). Själva 

termen palliativ vård började användas när Palliative Care Service öppnade vid Royal 

Victoria Hospital i Montreal år 1975 (Henoch, 2002). Svenska hemsjukvårdsmodellen 

startades 1977 då en palliativ patient fick vård i en sjukhussäng i det egna hemmet. 

Denna modell innebar att patienten fick en möjlighet till liknande vård i hemmet som på 

sjukhuset och en möjlighet att avsluta sitt liv i hemmiljö (Ahlner-Elmqvist, Jordhøy, 

Jannert, Fayers & Kaasa, 2004). Hemsjukvård definieras enligt Socialstyrelsen (2008) 

som hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad. En vårdplanering ska ha 

genomförts innan insatserna sätts in och att de medicinska insatserna är 

sammanhängande över tid. Hemsjukvård skiljs från öppen vård och ges i både ordinärt 

som särskilt boende (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Palliativa vårdens två faser  

Enligt Socialstyrelsen (2013) definieras palliativ vård som hälso- och sjukvård i syfte att 

lindra lidande och förbättra livskvaliteten för patienter med obotlig sjukdom. Den 

palliativa vården delas in i två faser; en tidig, inledande fas och en avslutande, sen fas. 

Den tidiga fasens mål är att främja högre livskvalitet hos patienten. Syftet är att bevaka 

en livsförlängande behandling som är lämplig för patienten (Socialstyrelsen, 2013). Den 

tidiga fasen varierar från månader till flera år, sjukdomen är obotlig, dock är viss 

behandling möjlig (Strang & Beck-Friis, 2012). Den sena fasen, som ofta är kort, 

innebär att lindra lidande samt att främja hög livskvalitet både för patient och 

närstående. Då övergången mellan den sena och tidiga fasen ofta är flytande kan det 

vara svårt att bestämma när vården ska bli lindrande istället för livsförlängande. När det 

talas om vård i livets slutskede är det den sena fasen som menas (Socialstyrelsen, 2013).  

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ahlner-Elmqvist%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Jordhøy%20MS%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Jordhøy%20MS%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Jannert%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Jannert%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Kaasa%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
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WHO  

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av palliativ vård avser att förbättra 

livskvaliten samt förebygga och lindra lidande för patient och närstående vid 

livshotande sjukdom. Det görs genom att tidigt upptäcka och förebygga smärta, 

psykosociala, fysisk och andliga problem (Sepúlveda, Marlin, Yoshida & Ullrich, 2002, 

WHO, 2002). Vidare beskrivs att livet ska bejakas och döden anses vara ett normalt 

förlopp. Genom att erbjuda den sjuke stöd kan patienten leva ett aktivt liv fram till sin 

död (WHO, 2002). I Sverige är vård i livets slutskede ett prioriterat område, alla 

patienter ska få samma kvalitet på vården utifrån WHO:s definition (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). 

 

Fyra hörnstenarna  

Det centrala i palliativ vård är de fyra hörnstenarna; symtomlindring, samarbete, 

kommunikation och stöd till närstående. Hörnstenarna utgår från 

människovärdesprincipen och WHOs definition av palliativ vård. De fyra hörnstenarna 

underlättar samarbete och planering mellan olika instanser där en god vård bedrivs. Med 

symtomlindring menas att besvärande symtom och smärta ska lindras med hänsyn av 

psykiska, fysiska, existentiella och sociala behov. När all personal samarbetar kring en 

patient och dess närstående kan behoven tillgodoses. Genom god kommunikation kan 

patientens och närståendes livskvalité gynnas. Stöd till närstående ges under hela 

sjukdomsförloppet då de ofta är mycket delaktiga i vårdarbetet, insatsen gör att de 

närstående känner sig trygga i situationen. Alla närstående ska även erbjudas 

efterlevandesamtal ett par veckor efter dödsfallet (Strang & Beck-Friis, 2012). 

 

6:s n 

Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) beskrev de sex S:n som en 

vårdmodell som kan appliceras genom planering, genomförande och granskning inom 

palliativ vård. De sex S:n är ett hjälpmedel i vården och ser till patientens psykiska, 

fysiska, sociala och andliga behov. S:n står för Självbestämmande, Självbild, Symtom, 

Strategier, Sociala relationer och Sammanhang.  

Självbestämmande – patienten bestämmer själv hur den siste tiden i livet ska vara. Vilka 

vill patienten ha omkring sig och vart vill patienten dö. Patienten har både inflytande 

och kontroll över sitt liv. Autonomin delas mellan patient, närstående och personal, 

vilket ger en möjlighet till att gemensamma beslut fattas. Självbild – personalen ska 
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stödja patienten så denne bevarar en positiv självbild. Självbilden har betydelse för 

patientens välbefinnande, hälsa och en god död. Symtom – Genom att minska symtomen 

minskas lidandet för patienten. Hur symtomen lindras påverkar hur patienten fungerar 

och ser på sig själv i det dagliga livet. Symtomlindring bestäms av personalen 

tillsammans med patienten. Strategier – handlar om möjligheter och viljan patienten har 

inför att förbereda sin död. Hur vill patienten leva sista tiden. Här kan personalen hjälpa 

patienten med information om sjukdomsutvecklingen. Sociala relationer – patienten ska 

utifrån sina önskningar och förmåga med stöd av personalen bevara sina relationer. För 

att upprätthålla sin självbild är relationerna viktiga för patienten. Patientens sista tid i 

livet och stödet närstående får är betydelsefullt för de närståendes välbefinnande.  

Sammanhang – handlar om en sammanfattning över livet vilket stärks när patienten 

berättar om sitt liv för någon som vill lyssna. Berättelsen kan hjälpa personalen förstå 

patientens behov för att kunna ge personcentrerad omvårdnad (Ternestedt et al. 2012). 

 

Distriktssköterskan roll inom palliativ vård  

Distriktssköterskans roll inom palliativ vård är att vara ett stöd både för den sjuke och 

för dess närstående. För att hantera den döende och dennes närstående behöver 

distriktssköterskan ha goda kunskaper. Med goda kunskaper inom palliativ vård kan 

distriktssköterskan agera och handla utifrån patientens intressen (Strang & Beck-Friis, 

2012). I studierna av Johnson (2015a) och Ahlner-Elmqvist et al. (2004) framkom det 

att palliativ vård är en av de grundläggande rollerna för distriktssköterskan. Offen 

(2015) beskrev arbetet med palliativ vård som ett privilegium där palliativ vård ses som 

riktig omvårdnad (Offen, 2015). I flera studier (Burt, Shipman, Addington-Hall & 

White, 2008, Dobie, 2010, Dunne et al. 2005, Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly & 

Grande, 2015, Wright, 2002) framkom det att distriktssköterskan har en central och 

viktig roll i omvårdnaden av palliativa patienter (Burt et al. 2008, Dobie, 2010, Dunne 

et al. 2005 & Griffiths et al. 2015). Studier gjorda av Marchessault, Legault och 

Martinez (2012), Tishelman et al. (2004) och Wilkes et al. (1998) visar att 

sjuksköterskans roll kan vara både mångfacetterad och komplex i vårdandet av döende 

(Marchessault et al. 2012,Tishelman et al. 2004, Wilkes et al. 1998). Mok och Chiu 

(2004) och Wright (2002) beskrev i sina studier att distriktssköterskans syfte i palliativ 

vård är att minska lidande och göra det så bekvämt som möjligt för patienten (Mok & 

Chiu, 2004, Wright, 2002). I Johnson (2015a) och Berterö (2002) studier framkom det 

att distriktssköterskan uppfattade sin roll som att ge praktisk omvårdnad (Johnson, 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ahlner-Elmqvist%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ahlner-Elmqvist%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
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2015a, Berterö, 2002), detta uppnås genom en balans mellan närvaro och distans till 

patienten (Hopkinson et al. 2003, Hopkinson, Hallet & Luker, 2005, Iranmanesh et al. 

2010, Boroujeni Zargham, Mohammadi, Oskouie & Sandberg, 2008). Strang och Beck-

Friis (2012) menar att balansen uppnås genom att relationen mellan sjuksköterska och 

patient inte får bli varken för känslosam eller ytlig (Strang & Beck-Friis, 2012). 

Griffiths et al. (2015) beskrev i sin studie att då många palliativa patienter besöks under 

flera år, ger det distriktssköterskan en möjlighet att lära känna patienten innan dem 

hamnar i den sena fasen av palliativt skede. Detta gör att distriktssköterskan blir ett 

viktigt stöd för patienten samt att optimal vård ges i livets slutskede (Griffiths et al. 

2015). Via reflektion kan sjuksköterskan analysera sina förmågor, attityder och 

värderingar i förhållande till den palliativa vård de ger (Read & Cartlidge, 2012). 

 

Teoretisk referensram  

Joyce Travelbee (2001) beskrev i sin teori att sjuksköterskan ska hjälpa patienten finna 

meningen med livet. Vidare beskrevs relationen och ömsesidigheten mellan patient och 

sjuksköterska viktigt. Travelbees omvårdnadsteori innebär att hjälpa patienter hantera 

sin sjukdom, finna hopp och mening i situationen samt sätt att hantera den (Travelbee, 

2001). Då många sjukdomar inte går att bota är det viktigt att sjuksköterskan vet vad 

hen kan göra för patienten. Sjuksköterskans uppgift blir då att hjälpa den döende finna 

en mening i sjukdomen, i lidandet och tillslut i döden. Patienten behöver stöd och hjälp 

för att inse betydelsen av lidandet (Egidus & Norberg, 1988). Enligt Travelbee (2001) 

görs detta genom en bra relation mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan ska 

hjälpa patienten inse meningen i lidandet och vid sjukdom, det är bara patienten själv 

som kan finna meningen. Genom att hjälpa patienten finna meningen, bevaras hälsan 

och patienten kan acceptera sin situation i syfte att leva ett rikt liv trots sjukdom 

(Travelbee, 2001). Kommunikation är ett viktigt redskap för sjuksköterskan där patient 

och sjuksköterska förmedlar och delar känslor och tankar, vilket kan hjälpa patienten 

genom lidande och sjukdom. Genom kommunikation etablerar sjuksköterskan en 

relation till patienten där syftet är att tillgodose patientens behov (Kirkevold, 2000). 

Omvårdnad definieras enligt Travelbee som en mellanmänsklig process där den 

professionella omvårdnadsutövaren hjälpen individen eller familjen hantera sitt lidande 

och sin sjukdom (Travelbee, 2001).  
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Travelbee identifierar flera faser när den mellanmänskliga relationen uppnås. Dessa 

faser uppnås när patienten och sjuksköterska genomgår flera interaktionsfaser. Den 

första fasen är ”Det första mötet”. I denna fas får både patient och sjuksköterska med 

hjälp av bedömningar, observationer och intryck en känsla av den andras personlighet. 

Sjuksköterskan får inte ha förutfattade meningar om patienten, för att upptäcka 

individen i patienten måste sjuksköterskan se patienten för den den är. Efter det första 

mötet kommer ”Framväxt av identiteter”. Här knyts ett band mellan patient och 

sjuksköterska och de stereotypa uppfattningarna suddas ut. För sjuksköterskan är det 

viktigt att se individen som vårdas och inte jämföra med tidigare patienter. ”Empati” är 

den tredje fasen, enligt Travelbee är detta en neutral process som inte påverkas av om 

man tycker om den andra eller inte. Med empati kan sjuksköterskan förstå patientens 

psykologiska tillstånd, känslor och tankar. Empati kan bara uppstå när de har en 

liknande situation med sig sedan tidigare. Nästa steg är ”Sympati” som uppstår när 

patientens lidande delas med sjuksköterskan. Sympati är en känsla och ett sätt att tänka 

som delges mellan patient och sjuksköterska. När sjuksköterskan visar sympati kan 

patientens lidande lindras. Den avslutande fasen i den mellanmänskliga relationen är 

”Ömsesidig förståelse och kontakt” vilket är resultatet av det sjuksköterskan och 

patienten byggt upp i de tidigare faserna. När sjuksköterskan och patienten delger 

varandras attityder, innersta tankar, känslor och upplevelser blir det både betydelsefullt 

och meningsfullt för dem båda (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering  

Då allt fler patienter väljer att avsluta sitt liv i det egna hemmet ställs det höga krav på 

distriktssköterskorna inom hemsjukvården. Under en arbetsdag möter 

distriktssköterskan många palliativa patienter, alla med olika bakgrund och sjukdomar. 

Tidigare forskning har i stort inriktat sig på distriktssköterskans olika roller inom 

palliativ vård samt de olika arbetsuppgifterna som förekommer. De studier som 

beskriver reflektioner i palliativ vård är gjorda på sjuksköterskor inom slutenvården. 

Med denna studie vill författaren lyfta fram distriktssköterskans reflektioner inom 

palliativ vård i ordinärt boende. Då palliativ vård i hemmet fortsätter att öka är det 

viktigt att studera distriktssköterskors reflektioner vilket kan leda till en bättre 

omvårdnad av palliativa patienter. 
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Syfte  

Syfte med studien var att undersöka distriktssköterskor reflektioner över sitt arbete med 

palliativa patienter i ordinärt boende. 

 

Metod 

Design  

Studien har en beskrivande design med en kvalitativ ansats. En beskrivande designs 

syfte är att beskriva informanternas upplevelse av de fenomen som ska undersökas.  

(Polit & Beck, 2012). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp  

Författaren till föreliggande studie har använt sig av ändamålsurval i rekrytering av 

informanter. Ändamålsurval användes för att få deltagare med erfarenhet av att arbeta 

med palliativa patienter i ordinärt boende. Deltagarna i studien hade olika bakgrund 

angående ålder, utbildning, antal år i yrket samt år inom hemsjukvården (Polit & Beck, 

2012). Studiens deltagare bestod av distriktssköterskor och sjuksköterskor från tre olika 

kommuner i mellan Sverige, de tillhörde alla samma landsting. Inklusionskriterier för 

att delta i studien var utbildade distriktssjuksköterskor/sjuksköterskor från 

hemsjukvården och har arbetat med palliativ vård i ordinärt boendet de senaste sex 

månaderna. Studien hade inte några exklusionskriterier. Undersökningsgruppen bestod 

av totalt åtta deltagare, en sjuksköterska och sju distriktssköterskor. Utav dessa åtta var 

det en man. I studien kommer de att benämnas distriktssköterskor. Åldern på deltagarna 

i studien varierade från 27 år till 65 år, medelåldern var 48 år. Erfarenheten i yrket 

varierade mellan 2 – 41 år och inom hemsjukvården var variationen på antal arbetade år 

mellan 1,5 till 6 år. Beskrivning av deltagarna ses i tabell 1. Endast två av deltagarna 

ansåg sig inte ha någon erfarenhet av palliativ vård innan de började inom 

hemsjukvården. Av de tillfrågade deltagarna uppgav tre att de hade någon form av extra 

utbildning inom palliativ vård förutom det som ingår i distriktssköterskeutbildningen. 

Totalt tillfrågades nio personer att delta i studien, endast en sjuksköterska avböjde sitt 

deltagande på grund av akut sjukdom. Alla deltagare i studien som tackade ja att delta 

har fullföljt sitt åtagande.  
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Tabell 1. Beskrivning av deltagarna i studien. 

Ålder Titel År som 

sjuksköterska 

År som 

distrikts-

sköterska 

År inom 

hemsjukvård 

Erfarenhet 

sedan 

tidigare 

Utbildning 

i palliativ 

vård 

65 Dsk 41 17 6 Ja Ja 

54 Dsk 17 11,5 3 Ja Ja 

51 Dsk 24 19 4 Ja Nej 

50 Dsk 16 3 3 Nej Nej 

40 Ssk 2 - 1,5 Ja Nej 

44 Dsk 13 2 2 Ja Ja 

27 Dsk 5 1,5 1,5 Nej Nej 

56 Dsk 6 3 2,5 Ja Nej 

Dsk = distriktssköterska, Ssk = sjuksköterska 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom individuella intervjuer. En utarbetad intervjuguide med 

semistrukturerade frågor användes vid intervjuerna. Informanterna uppmanades att 

svara på frågorna med egna ord. Intervjuguiden säkerställer att varje informant får 

likadan information (Polit & Beck, 2012). Alla intervjuer startade med att information 

som berörde kön, ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet inhämtades. Frågorna som 

ställdes under intervjun berörde distriktssköterskans reflektioner av att arbeta med 

palliativa patienter i ordinärt boende. Exempel på frågorna var ”berätta om en speciell 

situation hos en palliativ patient” och ”berätta om ett möte med en palliativ patient som 

har närstående” exempel på följdfrågor var ”kan du förklara mer” och ”kan du ge ett 

exempel”, dessa ställdes för att få en djupare förståelse av svaren. En följdfråga som 

tillkom under intervjun var ”vad kände du då” detta för att få en djupare förståelse av 

informanternas reflektioner (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuerna genomfördes med 

en informant i taget, på en plats som informanten själv valde. Intervjuerna spelades in 

digitalt och transkriberades i sin helhet. Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en 

pilotintervju för att testa tydligheten i intervjufrågorna. Denna pilotintervju 

transkriberades och analyserades både av författaren och av handledaren, inga ändringar 

av frågeguiden gjordes och pilotintervjun inkluderades i studien (Polit & Beck, 2012). 

Samtliga intervjuer ägde rum på informantens arbetsplats och varade mellan 13 och 32 

minuter. Intervjuerna utfördes av författaren under mars – april 2016. 
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Tillvägagångssätt 

Verksamhetscheferna i de berörda kommunerna kontaktas via telefon för en första 

information, efter det skickades e-post med utförlig information tillsammans med 

anhållan om tillstånd att få genomföra studien till var och en. Verksamhetscheferna gav 

sitt godkännande och information om studien vidarebefordrades till enhetscheferna. Till 

en början vad det ingen enhetschef som svarade så författaren ringde och e-postade ett 

flertal gånger innan svar erhölls. Därefter erhöll författaren både muntligt och skriftligt 

tillstånd för att få genomföra studien. Enhetscheferna i de berörda kommunerna 

skickade e-post till författaren med namn på deltagare som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Författaren skickade via e-post ett informationsbrev till varje tänkt 

deltagare. Efter en vecka skickades en påminnelse om att svar önskades även om de inte 

hade möjlighet att medverka i studien. Några dagar senare tog författaren emot e-post 

från deltagare som önskade vara med i studien. En personlig kontakt via telefon togs 

med varje informant där information om studiens syfte och upplägg återigen 

presenterades. De informanter som inom rimlig tid hade möjlighet att medverka i 

studien, bokades för intervju. Varje informant informerades om frivilligt deltagande och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att skälet behövde anges. 

Intervjuerna ägde rum på varje sjuksköterska/distriktssköterskas arbetsplats i ett avskilt 

rum under våren 2016. Det transkriberade materialet förvarades på en säker plats och 

kommer att förstöras när uppsatsen har godkänts. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys som beskrivits av 

Graneheim och Lundman (2004). De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant 

av författaren samma vecka som intervjun ägde rum. Det transkriberade materialet 

skrevs ut på papper och lästes igenom ett flertal gånger för att få en större förståelse för 

helheten. Meningsbärande enheter som svarade på syfte markerades och sorterades in i 

tabell och kondenserades. Vid kondensering tas överflödiga ord bort utan att innebörden 

förloras, det skapar en lätthanterlig text. De kondenserade texterna kodades, koden 

beskrev innehållet mycket kortfattat i den meningsbärande enheten. De kondenserade 

texterna med koderna skrevs ut på papper och klipptes isär för att få en bättre överblick 

över materialet. Koder med likartat innehåll bearbetades och jämnfördes utifrån likheter 

och skillnader och förenades i grupper. Det bearbetade materialet bildade kategorier och 

ett tema. Kategorierna skapades utifrån det manifesta innehållet vilket innebär det som 
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faktiskt sägs i intervjun och svarar på frågan, Vad. Ett tema framkom då det latenta 

budskapet tolkades. I den latenta innehållsanalysen tolkas textens innebörd och det som 

författaren uppfattar att informanterna säger. Det svarar på frågan Hur. Under hela 

processen har författaren rört sig mellan texten i helhet och de utvalda delarna för att få 

en ökad förståelse för innehållet i materialet (Graneheim & Lundman, 2004). För en 

ökad trovärdighet har analysprocessen vid flera tillfällen diskuterats i 

handledningsgruppen. Nedan visas exempel på hur analysprocessen gått till. 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Subkategori Kategori 
Även om jag tycker att det är 

jobbiga situationer så känns det 

som att man gör nån nytta i 

situationen i alla fall många 

gånger mer än annars kanske 

bland sår omläggningar å sånt 

där Sen kan man ju hoppas att 

man gjort nån nytta, att man 

vart till nån nytta 

Även om det är jobbiga 

situationer känns det som att 

jag gör någon nytta. Mer 

nytta än såromläggningar 

och sådant, att jag är till 

någon nytta 

Gör nytta Gensvar Berikande 

arbete 

 

 

Så jag tycker nog att anhöriga 

är väldigt tacksamma å ha å 

göra med å samarbeta med 

Anhöriga är väldigt 

tacksamma och lätta att 

samarbeta med 

Samarbete med 

anhöriga 

Närstående Nära relationer 

 

 

Ibland kan man känna att man 

kan åka tid å titta till, men det 

är ju inte riktigt det vi är till för. 

Men just för dom är palliativa 

kan jag känna att det kan va 

befogat, men det kan va svårt 

att få till den tiden 

För dem palliativa 

patienterna kan jag känna att 

det skulle vara befogat att 

bra åka dit och titta till men 

den tiden finns inte. 

Vi hinner inte 

åka till varje 

patient så ofta 

som vi vill 

Tidsbrist Prioriterat 

arbete 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2012) finns det tre olika etiska principer vid forskning; 

godhetsprincipen, (beneficence), rättviseprincipen, (justice) och autonomprincipen, 

(respect of human dignity). Godhetsprincipen är den mest grundläggande principen 

inom forskning och innebär att maximera nyttan och minimera lidande. 

Rättviseprincipen innebär att deltagarna har rätt till sitt privatliv och till lika bemötande. 

Inom forskning betyder autonomiprincipen att deltagaren har rätt till självbestämmande 

om att delta eller inte. Dessa tre principer tog författaren hänsyn till i sin forskning. 

Studiens ändamål var att göra nytta och inte skada. Författaren var medveten om att 

intervjufrågorna kunde väcka känslor och vara svåra att svara på, med det i åtanke var 

författaren ödmjuk inför situationen och frågorna ställdes varsamt. Alla informanter fick 

skriftlig information om studien och dess syfte samt att det inte går att identifiera någon 

informant i resultatet av studien. All insamlad data behandlades konfidentiellt. 
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Informanterna fick information om frivilligt deltagande i studien samt att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande utan förklaring eller konsekvenser. Information gavs 

om vart det transkriberade materialet förvarades samt att det kommer att makuleras då 

studien är publicerad. Informanterna fick själv välja tid och plats för intervjun detta för 

att de skulle känna att de kunde sitta i lugn och ro och svara på frågorna som ställdes 

(Polit & Beck, 2012). Arbetet med palliativa patienter kan röra upp en mängd olika 

känslor och minnen. Författaren avsatte mer tid än vad som beräknades för själva 

intervjun för eventuell fortsatt diskussion. Vid intervjuerna upplevde författaren att 

distriktssköterskorna inte blev känslomässigt berörda vilket kan bero på att 

distriktssköterskorna inte tillät sig visa sina känslor. Inga obehöriga tog del av 

materialet.  

 

Resultat 

Resultatet baseras på åtta intervjuer av distriktssköterskor med erfarenhet av palliativt 

arbete i ordinärt boende. Resultatet presenteras i löpande text utifrån de kategorier och 

subkategorier som ses i figur 1. Tre kategorier och sju subkategorier framkom under 

analysprocessen, resultatet förstärks av citat från distriktssköterskorna. De tre 

kategorierna bildade temat Det betydelsefulla och utmanande arbetet. 

 

 

Figur 1. Det betydelsefulla och utmanande arbetet. 

Det betydelsefulla och utmanande arbetet 
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Det betydelsefulla och utmanande arbetet  

Temat Det betydelsefulla och utmanande arbetet framkom av de tre huvudkategorierna 

vilket beskriver det underliggande budskap att distriktssköterskor anser palliativ vård är 

ett givande arbete som behöver prioriteras. Distriktssköterskornas reflektion är att de 

gör skillnad i arbetet med palliativa patienter och de får mycket tillbaka. Vidare 

framkom tidsbristen som ett hinder för att bedriva god omvårdnad. 

Distriktssköterskorna upplevde arbetet betydelsefullt då de ansåg arbetet vara av större 

värde än medicindelning och såromläggning. De ansåg att deras insats hade stor 

betydelse. Det utmanande i arbetet var att hela tiden vara professionell och stå stark vid 

patientens och närståendes sida under hela förloppet, både i med och motgång. 

 

Berikande arbete 

Denna kategori framkom utav subkategorierna; Svårigheter och Gensvar. Här beskrivs 

de svårigheter distriktssköterskan möter i arbetet med unga patienter som avlider 

alldeles för tidigt och patienter som avlider ensamma, samt olika känslor som 

distriktssköterskan känner. Vidare reflekterar distriktssköterskorna över det gensvar de 

får av arbetet. 

 

Svårigheter  

Distriktssköterskorna upplevde arbetet med unga palliativa patienter både tufft och svårt 

då de många gånger identifierade sig med situationen. Om familjekonstellationen såg 

likadan ut hos patienten som hos distriktssköterskan hade distriktssköterskan svår att 

släppa tanken på patienten vid arbetsdagens slut. En svårighet som upplevdes var när 

det fanns småbarn i familjen. De situationerna var extra känslosamma och grep tag i 

distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna tänkte ofta på barnen som förlorat en 

mamma eller pappa. Tankar på att det kan drabba mig, min syster, bror eller min vän 

fanns hos distriktssköterskorna. Vilket ledde till att distriktssköterskorna var mer rädda 

om sig samt att de levde livet lite intensivare. Vidare reflekterade distriktssköterskorna 

över hur tungt och orättvist de ansåg det vara då unga människor dör, de beskrev det 

som fel ordning när föräldrarna överlever sina barn. I arbetet med unga palliativa 

patienter upplevde distriktssköterskorna sorg och orättvisa då de ansåg att patienten inte 

levt klart sitt liv. Ibland upplevde distriktssköterskorna att de stängde av sina känslor för 

att klara av den tuffa uppgiften att vårda unga patienter. Något som framkom som 



 

13 

 

mycket tufft och jobbigt var att vårda unga patienter de kände sedan tidigare, detta var 

mycket påfrestande.  

 

 ”Vissa gånger är det jättejobbigt, andra lite lättare men när vi har  

 yngre personer är det ju, är det ju jobbigare och när det är barn  

 inblandad i familjen, den biten är jättejobbig” (informant 5) 

 

Arbetet med ensamma palliativa patienter blev enligt distriktssköterskorna på ett annat 

sätt. Distriktssköterskorna upplevde att relationen med de ensamma patienterna blev av 

större betydelse då patienten har ett begränsat socialt nätverk. Här kände 

distriktssköterskorna att de fungerade som en mamma åt patienten, oavsett ålder. En 

svårighet distriktssköterskorna beskrev var när patienten blev orolig och ängslig av att 

vara ensam, det upplevdes frustrerande hos distriktssköterskorna. Då 

distriktssköterskorna tyckte synd om de ensamma patienterna stöttade de patienten med 

att de gör lite mer än vad som ingår i yrket. Vidare framkom det att det var en utmaning 

i att känna in hur mycket hjälp och närhet patienten vill ha. I mån av tid åkte 

distriktssköterskan en extra gång till patienten utan anledning dock utgjorde tiden ett 

hinder i att vara långa stunder hos en och samma patient. Distriktssköterskorna tyckte 

det är sorgligt med ensamma palliativa patienter då de anser att ingen ska behöva dö 

ensam.  

 

   ”Det är dom som är ensamma man vill göra mer för, men man har inte 

    den möjligheten….”                                                        (informant 8) 

 

I arbetet med palliativa patienter kände distriktssköterskorna många olika känslor som 

frustration, sorg och otillräcklighet. De ansåg att arbetet är utmanande då det är både 

ledsamt och tungt. En svårighet distriktssköterskan reflekterade över var när de hade 

flera palliativa patienter samtidigt, de upplevde då att de inte räckte till. Att inte bli för 

berörd eller oprofessionell var något distriktssköterskorna reflekterade över i vårdandet 

av palliativa patienter. Distriktssköterskorna ansåg att arbetet är sorgligt men att de får 

mycket tillbaka utav patienterna. Trotts detta tunga arbete kände distriktssköterskorna 

att arbetet är värt det då det berikade deras liv. 
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 ”Det ger en väldigt mycket kan jag tycka att jobba med vård i livets slut.  

 Att man får vara med och skriva sista kapitlet i nåns liv å göra så att det 

  blir bra, sen kan jag tycka att det är väldigt tungt och tufft också” 

                                                                                                                    (informant 7)  

 

Gensvar  

Distriktssköterskorna ansågs sig ofta hamna i jobbiga situationer men de kände att de 

gjorde nytta. Distriktssköterskorna upplevde att de vände ut och in på sig själva för att 

ge en bra palliativ vård, genom att ge av sig själv upplevdes gensvaret positivt från 

patienten. De kände att de fick tillbaka mycket då de med små medel kan förändra för 

patienten och skapa en trygg miljö. När distriktssköterskorna spred trygghet och gav 

känslomässig trygghet blev distriktssköterskorna ett stöd både för patienten och för 

närstående. Distriktssköterskorna upplevde att i det tuffa och utmanande arbetet kunde 

de sprida lite glädje då det var svårt att inge hopp. Gensvaret var stort från patienterna i 

form av tacksamhet och förtroende. Distriktssköterskorna reflekterade över att 

omhändetagandet av palliativa patienter gjorde mer nytta än den vanliga omvårdnaden 

av patienter som inte var i ett palliativt skede. Distriktssköterskorna beskrev sitt arbete 

med att de gör skillnad för patienten utifrån de situationer som uppstår. Genom att ge av 

sig själv och göra rätt saker hos patienten kände distriktssköterskorna att de gjorde gott 

och nytta, detta gjordes ibland av att distriktssköterskorna tänjde på gränserna. I 

genlängd fick distriktssköterskorna uppskattning och visdom som gensvar från 

patienterna, livserfarenheten distriktssköterskornas fick berikade deras liv. Genom att 

göra gott och tillföra distriktssköterskans kunskap till patienten blev det oftast en god 

död.  

 

 ”Man känner att man gör nytta å att man, det lilla jag kan tillföra liksom  

                        gör att det blir så bra som möjligt, man kan med små medel förändra så  

                       otroligt mycket å skapa trygghet för patient och anhöriga, det blir en god  

                       död liksom”                                                                          (informant 6) 

 

Det framkom att vissa arbetssituationer var mer påfrestande och känslosamma än andra. 

Det var både i arbetet med unga patienter och med patienter de vårdat under lång tid. 

Vissa situationer krävde att distriktssköterskorna kopplade bort det känslomässiga och 

bara var professionell för att orka med dagen. Något som upplevdes bra var när 
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patienten somnade in i lugn och ro med familjen samlad runt sig, när 

distriktssköterskorna kände att alla inblandade var lugna och införstådda med 

situationen. Det hände att distriktssköterskorna blev känslosamma och lät tårarna rinna 

under samtal med både patient och närstående. 

 

 ”Man blev berörd på nå vis …… man påverkas känslomässigt på nå vis  

                       när det är barn med i bilden å man känner att man, man känner att man  

                       vill göra så mycket på nå vis”                                               (informant 2) 

 

Arbeta med palliativa patienter är det som gör yrket värt. Distriktssköterskorna 

”brinner” för patienterna och tycker det är fantastiskt när det fungerar i hemmet och när 

patienten får välja vart den vill avsluta sitt liv. Distriktssköterskorna i studien valde 

hemsjukvården för att få arbeta med palliativa patienter i hemmet. De anser att det är ett 

mycket viktigt arbete. 

 

 ”jag brinner ju lite för dom här palliativa patienterna som jag tycket det  

                       är ….. fantastiskt om man kan få det bra hemma, så att man får vara  

                       hemma sista tiden i livet”                                                        (informant 7) 

 

Distriktssköterskorna beskrev sitt arbete givande och stimulerande. Arbetet upplevdes 

både roligt och sorgligt på samma gång. De reflekterade över att de gör skillnad 

samtidigt som det är en utmaning att arbeta med palliativa patienter. Genom att ha 

respekt för varje individ och en förståelse att alla är olika blir arbetet mer intressant. 

Distriktssköterskorna upplevde arbetet jobbigt men fint att få göra den sista tiden i livet 

så bra som möjligt. Distriktssköterskorna ansåg att deras insats gör skillnad för 

patienten och det är ett givande arbete med stort gensvar från varje patient. 

 

 ”Det här är ju bara i andra änden av repet, vi har barnmorskor som  

                       försöker göra det fint i början av repet å vi sitter i andra ändan av repet å  

                       försöker göra avskedet till nånting, som man helst av allt inte vill glömma  

                      utan till nånting fint i bästa fall, valla i livets slut …… nån form av  

                      dödsmorska, för det är lika stort att dö som att komma”        (informant 3)     
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Nära relationer 

Denna kategori framkom av subkategorierna; Patient, Närstående och Kollegor. Här 

beskrivs hur viktigt förtroende mellan alla inblandade är samt vilken betydelse de 

närstående har i arbetet med palliativa patienter. Under kollegor beskrivs hur viktigt 

samarbetet med olika instanser är samt efterfrågan av handledning.  

 

Patient 

En förtroendefull och avslappnad relation uppstod mellan patient och distriktssköterska 

då de träffas under lång tid, kommunikationen ansågs vara ett viktigt redskap i arbetet 

med palliativa patienter. Arbetet upplevdes lättare då distriktssköterskan och patienten 

lärde känna varandra och när distriktssköterskan förstod hur patienten tänkte. Det gick 

lättare att samtala med varandra och man hittade lättare samtalsämnen utan att för den 

delen bli för privat. Distriktssköterskorna reflekterade över att patienterna upplevdes 

mer trygga när parterna lärt känna varandra, de kunna skoja med patienten om 

alldagliga saker utan att för den delen bli oprofessionell. Distriktsköterskorna upplevde 

att de fick en god relation med både patient och närstående. Relationen gjorde även att 

det upplevdes jobbigt då de blev mer involverade i patientens dagliga liv. Den 

förtroendefulla kontakten som skapades gjorde det lättare för patienten att berätta om 

sina symtom och problem som uppstod under resans gång. Förhållandena upplevdes 

mer familjära då distriktssköterskan upplevde att hen blev en i familjen, detta måste 

dock göras med värdighet och professionalitet.  

 

 ”man får ju en relation, vissa patienter går vi ju till varje dag flera 

                       gånger om dan å det är klart det skapar en relation, dom får ju  

                      förtroende för mig”                                                                  (informant 4) 

 

Närstående 

Distriktssköterskorna ansåg det var en utmaning att arbeta hemma hos patienten, hade 

de dessutom närstående hos sig var det en ännu större utmaning. Här behövdes hänsyn 

tas till alla inblandade, distriktssköterskorna uppgav att de fick både lyssna och känna in 

vad både patient och närstående önskade få hjälp med. Samspelet mellan 

distriktssköterska, patient och närstående upplevdes unikt och är olika från fall till fall. 

Samarbetet med närstående upplevdes lätt och distriktssköterskorna reflekterade över 

tacksamheten de närstående visade. En viktig del i arbetet med patient och närstående är 
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att distriktssköterskorna var lyhörd för allas behov och att saklig information gavs. 

Distriktssköterskorna reflekterade över hur viktigt samarbetet var med hela familjen för 

en bra palliativ vård. Många gånger upplevdes närstående bära ett tungt lass och ibland 

hamnade fokus på närstående och inte på patienten. När stödet till närstående upplevdes 

som mer än stödet till patienten kände distriktssköterskorna sig otillräckliga. En stor 

frustration upplevdes bland distriktssköterskorna då närstående behövde mer hjälp och 

uppmärksamhet än den sjuke patienten. Frustrationen bestod oftast i att 

distriktssköterskorna kände att de inte hade tillräckligt med tid för att ta hand om både 

patient och närstående. Trots tidsbristen uppgav distriktssköterskorna att de tog sig tid 

då närståendes arbete var viktigt då de hjälpte patienten till en bra vardag. 

Distriktssköterskorna uppgav att det var mycket stöd och samtal med närstående, ibland 

erbjöd de samtal med någon neutral som till exempel en kurator eller präst. 

 

 ”det är en utmaning att jobba med patienter som har anhöriga man får  

                        ta en väldig hänsyn, lyssna in, känna in …….. man får vårda hela  

                        familjen egentligen, medicinskt och fysiskt med patienten och psykiskt 

                       med anhöriga”                                                                   (informant 5)  

 

Kollegor 

Något som upplevdes mycket positivt var samarbetet med kollegor. 

Distriktssköterskorna reflekterade över att de fick mycket god hjälp av sina 

distriktssköterskekollegor men även från hemtjänstpersonalen. Mest samarbete med 

hemtjänsten blev det i situationer där patienten var utan närstående i närområdet. 

Genom samtal med varandra fick distriktssköterskorna stöd i situationer de upplevde 

svåra och utmanande. Distriktsköterskekollegorna blev ett viktigt bollplank i hantering 

av svåra situationer och dödfall. Ett stort stöd fanns också i palliativa teamets 

sjuksköterskor och läkare. Distriktssköterskorna uppgav att de alltid kunde ringa till 

palliativa teamet för konsultation. Distriktssköterskorna upplevde sig själva som 

spindeln i nätet då de samordnade omvårdnaden samt håller kontakt med olika instanser 

som kan bli aktuella för patienten.  

 

 ”Vi kollegor pratar ju om det tillsammans, naturligtvis för att stötta och  

                        hjälpa varandra också”                                                       (informant 1) 
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Distriktssköterskorna uppgav att de använde sina närmaste kollegor som samtalsstöd då 

de saknade handledning från arbetsgivaren. De önskade återkommande handledning 

både i grupp och enskilt. Få sitta ner och ventilera det de varit med om var något som 

efterfrågades. Ingen utav distriktssköterskorna hade erhållit handledning inom 

hemsjukvården. Arbetet upplevdes ofta vara tungt och slitsamt, för att klara av den tuffa 

miljön så ventilerade dem sina känslor och tankar i arbetsgruppen. Distriktssköterskorna 

reflekterade över att handledning skulle vara betydelsefullt då arbetet många gånger 

sliter mentalt fast de känner att de gör ett betydelsefullt arbete. 

  

 ”jag kan känna att arbetsgivaren borde erbjuda handledning å stöd för att  

                       man ska orka”                                                                         (informant 7)   

 

Prioriterat arbete 

Denna kategori framkom från subkategorierna; Skapar tid och Tidsbrist. Där 

distriktssköterskorna poängterade att arbetet med palliativa patienter är ett prioriterat 

område som måste få ta tid. De talade även om hur tiden och tidsbristen påverkade 

arbetet och stressen de kände inför sin arbetssituation. 

 

Skapar tid 

Distriktssköterskorna uppgav att de palliativa patienterna var prioriterade och att de 

måste få ta tid. När de palliativa patienterna prioriterades fick de andra patienterna stå 

tillbaka. Distriktssköterskorna reflekterade över att de skapade tid för att vara hos en 

patient dock på bekostnad av något annat. Distriktssköterskorna önskade mer tid, mer 

resurser och att kunna prioritera patienterna utan bekostnad av något annat. För att 

kunna prioritera och ta sig tid till palliativa patienter samarbetade distriktssköterskorna 

med varandra. Distriktssköterskorna önskade mer tid både för omvårdnad och för 

samtal med både patient och närstående. Något de upplevde var att samtalen med 

närstående blev lidande då de kände att tiden inte räckte till. Distriktssköterskorna 

reflekterade över att de skapade tid som inte finns. Tiden för det dagliga arbete räckte 

oftast till, det var de oförutsedda händelserna som distriktssköterskan visste skulle 

komma som det inte fanns tid för. Ofta blev den planerade dagen inte som 

distriktssköterskan hade tänkt sig då många palliativa patienter själva ringde och 

önskade ett besök av distriktssköterskan. Distriktssköterskorna upplevde att det är tiden 

och engagemanget som är betydelsefullt för patienten.  
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 ”sen ska man ju naturligtvis önska att man har mer resurser å att man att  

                       det fanns mer tid å att liksom, det skulle man kunna önska att man har  

                       hur mycket tid som helst, men så är det ju inte tyvärr”          (informant 6) 

 

Tidsbrist 

Distriktssköterskorna uppgav att de hela tiden arbetade mot tiden. De upplever att de 

inte kunna åka till en patient så ofta de önskade på grund av tidsbrist. Om de upplevde 

att dem hade för lite tid för att besöka en patient vidtog de andra åtgärder såsom att 

ringa till patienten och boka om besöket till dagen efter. Distriktssköterskorna 

reflekterade över att vissa patienter blev mer oroliga utav den stress 

distriktssköterskorna kände i arbetet. Detta upplevdes då distriktssköterskorna var 

omvårdnadsansvarig för flera palliativa patienter samtidigt. Tidsbristen blev störst 

påtaglig på kvällstid när distriktssköterskorna ansvarade för många fler patienter än på 

dagen samt att de ansvarade för ett större geografiskt område. Då fanns det ingen tid att 

stanna en extra stund hos en patient eller tid för samtal. Fast de hela tiden upplevde 

tidsbristen uppgav distriktssköterskorna att de tog sig tid då de ansåg att de palliativa 

patienterna var viktiga. Genom att ta sig tid upplevde distriktssköterskorna att det blev 

så bra som möjligt för patienten och en känsla att de gjort allt de förmått uppstod. 

Distriktssköterskorna reflekterade över sin frustration och maktlöshet då de hela tiden 

arbetade mot klockan.  

 

 ”tiden fattas, tiden framförallt, jag skulle vilja lägga jättemycket tid på  

                       dom här patienterna”                                                         (informant 5) 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

I studien framkom ett tema och tre huvudkategorier. De tre kategorierna Berikande 

arbete, Nära relationer och Prioriterat arbete bildade tillsammans temat Det 

betydelsefulla och utmanande arbetet. Temat och kategorierna har analyserats fram 

utifrån distriktssköterskornas reflektioner av att arbeta med palliativa patienter i ordinärt 

boende. Distriktssköterskorna upplever att de gör ett betydelsefullt arbete som är både 

viktigt och hög prioriterat samt att arbetet måste få ta tid. Distriktssköterskorna uppgav 

att de skapade tid i arbete med palliativa patienter ofta på bekostnad av något annat då 

de upplevde tidsbristen som ett hinder i arbetet. Distriktssköterskorna kände att de gör 
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skillnad och att deras insats har stor betydelse för patienten och deras närstående. De 

reflekterade över hur utmanande, sorgligt och tufft arbetet är hos unga patienter och hos 

de som är ensamma. Vidare framkom hur viktigt samarbetet är med närstående men 

även med egna kollegor och palliativa teamet. Distriktssköterskorna upplevde att arbetet 

är givande och stimulerande samt att patienten mestadels får en god död. 

 

Resultatdiskussion 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev sitt arbete viktigt och betydelsefullt. 

Vilket framkommer i flera studier där distriktssköterskan anser arbete vara meningsfullt 

(Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin, 2015) och utmanande (Berterö, 2002, Husband, 

2008). I intervjustudien av Wallerstedt och Andershed (2007) framkom det att 

distriktssköterskorna har stort ansvar i palliativ vård. Wright (2002) och Burt et al. 

(2008) beskrev att distriktssköterskorna har en central roll i att ge god palliativ vård. 

Dobie (2010) ansåg att distriktssköterskan har en central roll med anledning av deras 

kompetens och kunskap inom palliativ vård. 

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde det svårt att arbeta med unga 

palliativa patienter, något som även framkom i Dunnes et al. (2005), Griffiths et al. 

(2015) och Johnsons (2015b) studie, där distriktssköterskorna beskrev det som särskilt 

svårt då det är barn inblandade i situationen och de blev lättare känslomässigt berörda. 

Enligt Travelbee (2001) är det viktigt att hjälpa familjen och patienten hantera lidandet 

och sjukdomen samt finna mening i situationen. En reflektion från författaren är att det 

kan vara svårt att leva upp till Travelbees teori om att finna meningen i lidandet i arbetet 

med unga palliativa patienter vilket distriktssköterskorna i föreliggande studie också 

reflekterade över. 

 

I föreliggande studien framkom det att distriktssköterskorna upplevde relationen med 

ensamma patienter mer betydelsefullt än relationen med patienter som hade närstående 

hos sig. Det framkom även i intervjustudien av Wälivaara, Sävenstedt och Axelsson 

(2013) där distriktssköterskorna beskrev att hembesöken och relationen blev av större 

betydelse för ensamma personer som har begränsat socialt nätverk. Sociala relationer är 

en av de 6s:n och det är viktigt för distriktssköterskan att acceptera om en patient önskar 

vara ensam eller inte, vad än patienten väljer ska distriktssköterskan stötta patienten i 

beslutet. I föreliggande studie reflekterade distriktssköterskorna över svårigheten med 
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att acceptera om en patient önskar vara ensam. Författaren anser att varje patient måste 

få välja själv och att distriktssköterskan bör acceptera beslutet.  

 

Upplevelse av sorg i arbetet med palliativ vård framkom i studier av Johnson (2015b) 

och Wallerstedt och Andershed (2007), vilket även distriktssköterskorna i föreliggande 

studie upplevde. Vidare reflekterade distriktssköterskorna i föreliggande studie över de 

många olika känslor de kände i arbetet med palliativa patienter, känslor som sorg och 

otillräcklighet vilket även framkom i studierna av Burt et al. (2008) och Marchessault et 

al. (2012). Wallerstedt och Andershed (2007) och Pusa et al. (2015) beskrev det som 

frustration och Griffiths et al. (2015) som ren ilska då patienterna blev sämre och dog.  

 

I föreliggande studie framkom det att distriktssköterskorna var ett stöd för både patient 

och närstående då de spred känslomässig trygghet. Pusa et al. (2015) beskrev stödet 

som en resurs då de coachar patienten. Genom stöd förmedlas trygghet och ett 

förtroende uppstår. Enligt Husband (2008) är det en utmaning att stödja patienter och 

närstående, medan Wright (2002) såg relationen mellan patient och distriktssköterska 

som ett stöd i sig. I intervjustudien av Marchessault et al.(2012) framkom det att stödet 

till patienten och familjen var det distriktssköterskan ägnade mest tid åt i palliativ vård, 

vilket distriktssköterskorna i förliggande studie också reflekterade över. Palliativ vård 

beskrevs i Offens (2015) studie som riktig omvårdnad där distriktssköterskorna uppgav 

att de hade en känsla av att de gör skillnad. För att göra skillnad för patienterna uppgav 

distriktssköterskorna i föreliggande studie att de tänjde på gränserna genom att de 

kokade vatten till fotbad, klappade katten, sopade farstukvisten eller bar ut soporna. 

 

Distriktssköterskorna i förliggande studie upplevde det svårt att inge hopp till 

patienterna då de visste att döden var nära. Enligt Travelbees omvårdnadsteori ska 

sjuksköterskan hjälpa patienten finna hopp i situationen vilket görs via en god relation 

dem emellan. Om det är svårt att inge hopp kan sjuksköterskan visa empati och sympati 

med patienten, då kan patientens lidande minskas (Kirkevold, 2000). Att inge hopp 

upplevdes även svårt hos distriktssköterskorna i Marchessault et al.(2012) studie, där 

framkom det att distriktssköterskorna upplevde situationen svår om patienten håller fast 

vid hoppet.  
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Första mötet med patienten är viktigt då det påverkar den fortsatta utvecklingen av 

förhållandet mellan sjuksköterska och patient (Wälivaara et al. 2013). I föreliggande 

studie reflekterade distriktssköterskorna att arbetet upplevdes lättare då parterna kände 

varandra. Enligt Wälivaara et al. (2013) är sjuksköterskan och patienten främlingar för 

varandra i början, detta ändras efter första mötet och en avslappnad relation uppstår. 

Även Travelbee beskriver relationen mellan patient och sjuksköterska viktig. I det första 

mötet får sjuksköterskan och patienten en känsla för varandras personligheter. I 

framväxt av identiteter knyts band mellan sjuksköterska och patient, här är det viktigt 

att distriktssköterskan ser individen som vårdas och inte jämför med andra patienter 

(Kirkevold, 2000). Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde att de fick god 

kontakt med patienterna vilket även beskrevs vara viktigt i studierna av Berterö (2002) 

och Bliss (2000). I föreliggande studie framkom det att förtroende fulla relationer 

uppstod mellan distriktssköterska och patient när de lärt känna varandra. Även studier 

av Berterö (2002), Bliss (2000), Eyre (2010), Karlsson och Sandén (2007), McLeod, 

Tapp, Moules och Campbell (2010), Offen (2015), Stajduhar et al. (2011) och 

Wälivaara et al. (2013) anser förtroendefulla relationer vara viktiga i arbetet hemma hos 

palliativa patienter. Det framkom även att förtroendefulla relationerna uppskattades 

(Offen, 2015) och underlättade kommunikationen (Stajduhar et al. 2011). Relationerna 

skapas via god kommunikation där ärlighet, öppenhet och lyhördhet sågs som nyckelord 

(Iranmanesh et al. 2010).  

 

I föreliggande studien reflekterade distriktssköterskorna över att kontakten med 

patienterna ska göras med värdighet och professionalitet. Det framkom även i 

intervjustudier gjorda av Mok och Chiu (2004), Wright (2002) och Wälivaara et al. 

(2013). Där framkom det att det var sjuksköterskan som tog initiativ till relation och 

hens attityder var mycket viktiga (Mok och Chiu, 2004). Wright (2002) beskrev 

förhållandet som en tvåvägsrelation där distriktssköterskan är ärlig och öppen. Enligt 

Wälivaara et al. (2013) fortsätter sjuksköterskan vara professionell då de känner 

varandra dock kan samtalen vara personliga utan att bli för privata. Det framkom även i 

föreliggande studie då distriktssköterskorna ansåg det vara lättare att finna 

samtalsämnen utan att bli för personlig då de lärt känna varandra. Författarens reflektion 

är att i ett ömsesidigt samtal kan det vara berikande att vara personlig. 
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Relationen med närstående ansågs i föreliggande studien vara viktigt. Det framkom 

även i resultatet i studierna hos Berterö (2002), Marchessault et al.(2012) och Pusa et al. 

(2015). Att upprätthålla och skapa en relation med både patient och närstående ansågs 

betydelsefullt då distriktssköterskorna blir mer intima med närstående och patienter i 

palliativ vård (Berterö, 2002). Marchessault et al. (2012) uppgav i sin intervjustudie att 

genom utveckling av förhållande fick både närstående och patient stöd i situationen. 

Pusa et al. (2015) menade att vid god relation med närstående förmedlas både 

förtroende och trygghet. Vidare ansåg Pusa et al. (2015) att mötet med närstående kan 

vara både frustrerande och utmanande. Det framkom även i föreliggande studie där 

distriktssköterskorna ansåg det vara en utmaning att arbeta hemma hos patienter med 

närstående boende hos sig, vilket även går att läsa i studien av Husband (2008). I 

föreliggande studie upplevde distriktssköterskorna frustration om närstående krävde 

mer stöd än patienten. Det framkom även i intervjustudien av Pusa et al. (2015) där 

samarbetet med närstående upplevdes frustrerande. Stajduhar et al. (2011) beskrev i sin 

studie vikten av att inte bli för involverad i patient och närstående, genom gränssättning 

inom relationen undviks personlig involvering. 

 

Enligt Travelbee (2001) ska sjuksköterskan hjälpa patienten finna meningen med sin 

sjukdom och sitt lidande. Detta görs genom kommunikation då patienten förmedlar sina 

tankar och känslor. Offen (2015) beskrev i sin studie att kommunikation och samarbete 

var en bra utgångspunkt för god palliativ vård. I föreliggande studie reflekterade 

distriktssköterskorna över kommunikationen som ett av det viktigaste redskapen i 

palliativ vård. Bliss (2000) anser att tydlig kommunikation är avgörande för att leverera 

god palliativ vård, likväl kan dålig kommunikation orsaka problem både för patienten 

och för distriktssköterskan. 

 

I föreliggande studien reflekterade distriktssköterskorna över hur viktigt de ansåg att 

stödet från kollegorna är då arbetet många gånger är tungt och utmanande, vilket även 

framkommer i flertalet studier (Burt et al. 2008, Marchessault et al. 2012, Pusa et al. 

2015 och Wallerstedt & Andershed, 2007). Stödet ska enligt Burt et al. (2008) vara 

både känslomässigt och praktiskt. Pusa et al. (2015) och Marchessault et al.(2012) 

beskrev att samarbetet med kollegor gör att de orkar med arbetet samt ökar deras 

välbefinnande. I föreliggande studie framkom det att distriktssköterskorna upplevde 

stöd från andra instanser som viktigt för att orka med alla utmaningar de ställs inför, 
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detta framkommer även i intervjustudier av Marchessault et al.(2012) och Wallerstedt 

och Andershed (2007) där stödet från andra är viktigt i dagliga möten med patienterna.  

Något som distriktssköterskorna i föreliggande studie saknade var stöd och handledning 

från arbetsplatsen. Enligt Burt et al.(2008) skulle det formella stödet vara en stor hjälp i 

arbetet, då brist på formellt stöd tog ut sin rätt på distriktssköterskornas känslor. Även 

sjuksköterskorna i Marchessault et al.(2012) studie ansåg att stöd från arbetsplatsen var 

viktigt.  

 

Brist på tid upplevdes i Wallerstedt och Andershed (2007) studie som ett hinder för att 

ha en möjlighet att utföra god palliativ vård. Det upplevde även distriktssköterskorna i 

föreliggande studie då de ansåg tidsbristen var ett stort hinder i arbetet med palliativa 

patienter. Fastän distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde tidsbrist gav de 

patienten den tid den behövde, det framkom även i studierna av Bliss (2000) och 

McLeod et al. (2010). Bliss (2000) ansåg att även om det var ont om tid så gav 

distriktssköterskorna allt de kunde i varje situation. Sjuksköterskorna i McLeod et al. 

(2010) intervjustudie skapade tid genom att vara fullt engagerad i varje patient. Skapa 

tid upplevde distriktssköterskorna i föreliggande studie de gjorde på bekostnad på något 

annat. Vidare uppgav distriktssköterskorna frustration i arbetet med palliativa patienter 

då tiden inte räckte till. Känsla av frustration framkom även hos Berterö (2002) där 

distriktssköterskorna ansåg att tiden inte räckte till för att göra det de vill för varje 

patient. I föreliggande studie reflekterade distriktssköterskorna över tidsbristen då de 

arbetade kvällar och ansvarade för ett större geografiskt område än på dagtid. Stajduhar 

et al. (2011) ansåg i sin studie det var en utmaning att finna tid till arbetet med palliativa 

patienter medan Burt et al. (2008) ansåg arbetet med många palliativa patienter vara 

stressande då tiden inte räckte till. Vidare beskrevs arbetet med palliativa patienter 

tidskrävande, något som även distriktssköterskorna i föreliggande studie reflekterade 

över. 

 

Metoddiskussion 

Syfte med studien var att undersöka distriktssköterskors reflektioner över sitt arbete 

med palliativa patienter i ordinärt boende. Studien hade en beskrivande design med 

kvalitativ ansats som enligt Polit och Beck (2012) används när något ska beskrivas. 

Trovärdigheten i en studie kan diskuteras och beskrivas utifrån begreppen, 

överförbarhet, pålitlighet och tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). Datainsamlingen 
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skedde via individuella intervjuer vilket anses mest lämplig då författaren har möjlighet 

att ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in digitalt vilket gjorde att författaren kunde 

fokusera på intervjupersonen då inga anteckningar gjordes, detta ses som en styrka i 

studien. Samtliga intervjuer skedde på informantens arbetsplats vilket kan ses som en 

svaghet då informanterna kan ha känt stress av att sitta ner och bli intervjuade, det kan 

ha påverkat resultatet då vissa intervjuer blev korta. Resultatets tillförlitlighet kan 

påverkas av författarens förmåga att intervjua då ingen erfarenhet av detta fanns sedan 

tidigare (Polit & Beck, 2012).  

 

Materialet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys beskrivet av Graneheim 

och Lundman (2004). För att öka studiens pålitlighet och trovärdighet har 

analysprocessen diskuterats ett flertal gånger i handledningsgruppen (Graneheim & 

Lundman, 2004). En pilotintervju genomfördes innan studien påbörjades. Pilotintervjun 

transkriberades och lästes igenom av både författaren och handledaren, detta för att se 

att studiens syfte besvarades (Polit & Beck, 2012). Inga ändringar gjordes i 

intervjuguiden vilket kan ses som en styrka.  

 

En detaljerad beskrivning av analysprocessen finns i föreliggande studie vilket kan öka 

studiens tillförlitlighet. För att stärka resultatet trovärdighet har citat från alla deltagare 

används vilket kan ses som en styrka i studien och ökar giltigheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Något som stärker studiens trovärdighet är att välja lämpliga 

deltagare, deltagarna i föreliggande studie hade varierande ålder, bakgrund och 

erfarenhet (Graneheim & Lundman, 2004, Polit & Beck, 2012). Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ökar studiens överförbarhet och trovärdighet då deltagarna har olika 

erfarenheter inom området. Något som stärker trovärdigheten i resultatet är att 

deltagarna är både män och kvinnor, dock kan en svaghet ses då endast en man deltog. 

 

Resultatets överförbarhet ökar då informanterna arbetar på fyra olika arbetsplatser 

fördelat på tre olika kommuner vilket kan ses som en styrka då det är en bred variation 

av deltagare. Studiens trovärdighet kan påverkas av att författaren har en förförstålse av 

området sedan tidigare samt att palliativ vård kan uppfattas olika då informanterna kan 

samtala om palliativ vård i både tidigt och sent skede av vårdandet. Detta minskar 

pålitligheten i studien då författaren tolkar innehållet i intervjuerna på ett och samma 

sätt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt för studiens trovärdighet att 
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inte tolka eller låta resultatet påverkas av förförståelsen som forskaren kan ha. 

Resultatet av studien kan vara överförbart till andra grupper av patienter som vårdas i 

hemmet, Graneheim och Lundman (2004) anser att det är läsaren som bedömer studiens 

överförbarhet.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad/Förslag på framtida forskning 

Resultatet av studien visar att distriktssköterskorna önskar mer tid för de palliativa 

patienterna i ordinärt boende samt stöd och handledning från arbetsgivaren. Mer tid för 

de palliativa patienterna skulle minska stressen distriktssköterskorna känner idag då 

många patienter väljer att avsluta sitt liv i det egna hemmet. Frågan är hur kommer det 

att se ut i framtiden? Bristfällig handledning från arbetsgivaren kan ifrågasättas då 

distriktssköterskorna vårdar både ensamma och unga patienter. Stöd och handledning 

borde vara en självklarhet i det betydelsefulla och utmanande arbetet de gör i vårdandet 

av palliativa patienter.  

 

Författaren till föreliggande arbete anser att distriktssköterskor inom hemsjukvården 

som arbetar med palliativ vård ska belysas mer i framtida forskning. I föreliggande 

studie reflekterade distriktssköterskorna över den stress de känner i arbetet med 

palliativa patienter, en intressant forskning är att undersöka om patienterna upplever den 

stress som distriktssköterskorna känner. Ytterligare forskning som vore intressant är att 

undersöka hur patient och närstående reflekterar över att få palliativ vård i hemmet. Den 

forskningen skulle vara till stor hjälp för distriktssköterskorna i palliativ vård då antalet 

patienter som väljer att avsluta sitt liv i det egna hemmet ökar.  

 

Slutsats 

I föreliggande studie beskrev distriktssköterskorna arbetet med palliativ vård som 

betydelsefullt och utmanande. En utmaning som tydligt framkom var tidspressen de 

upplevde i arbetet med palliativa patienter. Övervägande del av arbetet upplevdes 

positivt av distriktssköterskorna vilket är viktigt att lyfta då det är de positiva 

upplevelserna som gör det värt att arbeta med palliativ vård. Distriktssköterskorna i 

studien upplevde arbetet både svårt och krävande men berikande då de kände att deras 

insats gör skillnad då de fick stort gensvar från patienterna. Genom att belysa 

distriktssköterskans reflektioner i arbetet kan framtida palliativa patienter få ännu bättre 

vård i ordinärt boende.  
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