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Sammanfattning    
Idag dör omkring 90 000 – 100 000 människor i Sverige varje år. Under senare år har 
det blivit allt vanligare att människor väljer att dö i sitt egna hem. Sjuksköterskan 
behöver vara rustad för att i patientens hem kunna möta de behov som finns hos den 
sjuke och dess närstående. Palliativ vård är i sig komplex och när den sker i patientens 
hem tillkommer ytterligare aspekter för sjuksköterskan att förhålla sig till. Syftet med 
studien är att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv identifiera centrala faktorer som är av 
betydelse för den palliativa hemsjukvården. Studien är en litteraturstudie vilken har sin 
utgångpunkt i tio publicerade vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar har en kvalitativ 
ansats. Studiens resultat utmynnade i tre teman: Den tillitsskapande relationen, 
Samarbete och Kompetens med tillhörande underteman vilka visar på centrala faktorer 
för en god palliativ vård. Relationen och ett fungerande samarbete mellan 
sjuksköterskan, patienten och dess närstående, visade sig vara betydelsefullt för den 
palliativa hemsjukvården. I diskussionen diskuteras den koppling till personcentrerad 
vård vilken författaren kunde se framkom i resultatet. Att sjuksköterskan i den palliativa 
hemsjukvården ser till den unika människan och dess behov är en grund för en god vård 
och går hand i hand med en personcentrerad vård. Vidare diskuteras sjuksköterskans 
kompetens, där en god självkännedom och möjligheten till reflektion är av central 
betydelse för en god palliativ hemsjukvård. Det öppnar upp för flexibilitet och skapar 
trygghet i mötet och vårdandet av den palliativa patienten och dess närstående. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Palliativ vård, Hemsjukvård, Sjuksköterska, Erfarenheter, Upplevelser  
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INLEDNING 

Palliativ vård är slutgiltig och oåterkallelig med avseende på att det är en gång i livet en 
patient vårdas palliativt. När döden sedan inträffat är det för gott och inget kan göras 
om. Det är därför av stor vikt att patientens sista tid i livet skall bli så bra och värdig 
som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.  

Årligen avlider 90 000 - 100 000 personer i Sverige och merparten av dessa är i behov 
av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2015). Patienter som vårdas palliativt möter 
sjuksköterskan oavsett kontext, exempelvis på sjukhus eller vid vård i patientens egna 
hem. Sjuksköterskan spelar en central roll i den palliativa vården, vilket gör att det 
krävs kunskap och kompetens för att kunna utföra vården på bästa sätt. 

Författaren av denna litteraturstudie har valt att belysa sjuksköterskans arbete inom 
hemsjukvården i vården av palliativa patienter. Då sjuksköterskan i hemsjukvården 
arbetar mer ensam än på en sjukhusavdelning, behöver hen en god grund att stå på. 
Studiens fokus är att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv belysa centrala faktorer som är 
viktiga för att skapa en god palliativ vård i hemmet. 
 
BAKGRUND 
 
Ordet palliativ kommer ursprungligen från det latinska ordet pallium, vilket har 
betydelsen täckelse och mantel. Den symboliska betydelsen av ordet har en viktig 
innebörd då den visar på omsorg, beskydd och mänsklig lojalitet. Den palliativa vården 
bygger på en vilja att göra gott och att handla rättvist, etikens kärna (Kallenberg & 
Ternestedt, 2005, s. 81). Hospicerörelsen som startade på 1960-talet utgör en grund för 
dagens filosofi inom den palliativa vården. Syftet med rörelsen var att göra den döende 
människans situation bättre genom att lindra symtom och erbjuda psykologiskt stöd 
(Beck-Friis & Strang, 2005, ss.13-14). 
 
Inom forskning om palliativ vård finns olika områden som studerats närmare. 
Forskningen har berört olika perspektiv så som patientens, närståendes och den personal 
som utför vården där bland annat sjuksköterskans roll har studerats. Många studier 
beskriver komplexiteten i den palliativa vården och balansen mellan resurser och behov. 
Vikten av att skapa en god relation till patienten och närstående beskrivs också. Tidigare 
forskning visar också på betydelsen av stöd och möjlighet till reflektion för 
sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården. (Socialstyrelsen, 2007).  
 
Palliativ vård 
Den palliativa vården bygger på en helhetssyn av patienten där syftet är att lindra då det 
inte längre finns möjlighet att bota sjukdom. Man delar in den palliativa vården i två 
faser, tidig och sen. Den tidiga fasen kan sträcka sig från månader till år. Målet blir då 
att förlänga livet i den mån det går till bästa möjliga livskvalitet. När den sena palliativa 
fasen träder in är döden väntad inom en snar framtid. Vårdens fokus blir att lindra 
lidande och att upprätthålla en god livskvalitet för patienten trots den svåra situationen 
utan att vare sig förlänga eller förkorta livet. (Beck-Friis & Strang, 2005, s.13). Tidigare 
nämndes att den palliativa vården bygger på en helhetssyn av patienten vilken kan 
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sammanfattas av fyra dimensioner den fysiska, den psykiska, den sociala och den 
existentiella/andliga. Var och en av dimensionerna är viktig, men de är också bundna till 
varandra (Sand & Strang, 2013, s. 37). 

World Health Organization (WHO) (2017) definierar palliativ vård på följande sätt: Den 
specifika vårdformen bygger på ett förhållningsätt som syftar till att förbättra 
livskvaliteten för människor som drabbats av en livshotande sjukdom och deras 
närstående. Det sker genom att tidigt upptäcka och bedöma symtom för att förebygga 
och lindra lidande. Behandlingen omfattar smärta, fysiska, psykosociala och andliga 
problem. Vidare beskriver WHO att palliativ vård bejakar livet där döden ingår som en 
normal process. Döden skall inte påskyndas eller skjutas upp. Stöd till både patient och 
närstående skall ges, dels för att stötta livet fram till döden men skall också verka som 
stöd för efterlevande i deras sorg. Vården bedrivs genom ett lagarbete för att kunna 
tillgodose patienten och de närståendes behov. Den palliativa vården är till för att 
förbättra livskvaliteten för patienten och tillämpas tidigt i sjukdomsförloppet. 

I Sverige bedrivs palliativ vård i olika kontext. På sjukhusets vårdavdelningar, inom 
primärvården, särskilt boende i kommunen eller i patientens egna hem. Flera studier 
visar på att många människor idag väljer att dö hemma. Valet var en människa vill dö 
kan variera över tid vilket stöd som erbjuds via den palliativa vården kan komma att 
påverka det valet (Socialstyrelsen, 2013). 

Rapporten ”Döden angår oss alla – Värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6, ss. 55-56) 
har utifrån WHO:s definition av palliativ vård och med utgångspunkt i 
människovärdesprincipen, visat på att den palliativa vården skall ha sin utgångspunkt i 
fyra hörnstenar vilka här skrivs med kursivstil. Systemkontroll i vid bemärkelse det 
inkluderar att lindra smärta och symtom med hänsyn till patientens integritet och 
självbestämmande. Såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov omfattas. 
Samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag vilket innebär att den professionella 
vården runt patienten skall bestå av olika yrkeskategorier vilka kan vara läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor med flera. Kommunikation och relation i syfte att 
befrämja patientens livskvalitet. En god kommunikation och relation i teamet runt 
patienten, till patienten själv och dess närstående. Stöd till närstående under sjukdomen 
och efter dödsfallet. Närstående skall få möjlighet till att delta i vården samt erbjudas 
stöd under sjukdomstiden och efter dödsfallet. 

Hemsjukvård 
 
År 2015 fick drygt 390 700 personer vård utförd av den kommunala hälso- och 
sjukvården, vilket var 8000 fler jämfört med året tidigare. Av dessa var 84 procent över 
65 år (Socialstyrelsen 2016). 
 
Enligt lag skall varje kommun kunna erbjuda medborgarna en god hälso- och sjukvård. 
Vården kan efter beslut bedrivas i patientens hem, så kallad hemsjukvård (Hälso- och 
sjukvårdslagen 2017:30). I socialstyrelsens definition av hemsjukvård beskrivs en 
hälso- och sjukvård som bedrivs i patientens bostad eller liknande och som 
sammanfaller under en längre tid. Insatser inom hemsjukvården skall föregås av vård-
och omsorgsplanering (Socialstyrelsen 2012).  
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Hemsjukvård kännetecknas av att vård ges där patienten bor. Det kan exempelvis vara i 
den egna bostaden, på sommarstället, i särskilt boende eller i samband med 
dagverksamhet. Besöken skall vara regelbundet inplanerade. Insatserna kan bestå av 
vård och omsorg, rehabilitering, habilitering samt medicinska åtgärder och skall utföras 
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Delegering till annan personal kan dock 
ske. Hemsjukvården innebär en omfattande och mångsidig vårdkontext där många olika 
yrkeskategorier samverkar och fungerar som ett komplement eller alternativ till 
slutenvården (Levy 2013, ss. 10-13). 
 
Hemsjukvård för en palliativ patient fram tills denne dör medför vissa krav, patienten 
skall vilja vårdas i sitt hem och bygga på frivillighet. Närstående till patienten skall vara 
positiva till att vården utförs i hemmet och att de har en vilja av att ställa upp. 
Kvalificerade medicinska insatser dygnet runt, sju dagar i veckan, ska kunna ges och 
tillgång till adekvata hjälpmedel ska finnas. Hela teamet runt patienten skall vara 
utbildade inom området. Vården kan innefattas av både planerade och akuta besök. 
Möjlighet till slutenvård skall finnas om vården i hemmet inte kan erbjuda en tillräcklig 
vård (Beck-Friis & Österberg 2005). 
 
Sjuksköterskans roll i palliativ vård 
 
Sjuksköterskans profession har fokus på omvårdnaden. Fyra grundläggande områden 
ligger till grund för sjuksköterskans yrkesutövning: Att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan skall också i sin profession 
visa på respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014).  
 
I den palliativa vården är sjuksköterskans uppgift att verka för patientens och de 
närståendes intressen, att lindra lidande och skapa en god livskvalitet för patienten 
(Friedrichsen, 2005, ss. 377-378). Vidare skriver Friedrichsen att sjuksköterskan har ett 
självklart ansvar gällande symtomlindring av olika slag, men beskriver också andra 
viktiga områden där sjuksköterskan har en central roll. Sjuksköterskan skall vara 
relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerande. Vikten av att skapa 
förtroendefulla relationer är en strävan. Sjuksköterskan måste då se till patientens 
situation och möta denne där. Relationen till patienten och dess närstående bör präglas 
av en balans mellan ytlighet och känslosamhet. Att stödja är en viktig del i den 
palliativa vården. Sjuksköterskan ska jobba för att stödja patienten, närstående och 
kollegor. Att stödja patienten kan handla om att vara närvarande, lyhörd och 
uppmuntrande. Information på ett anpassat sätt om vilka rättigheter patienten och dess 
närstående har, kan vara stödjande i den svåra situation de befinner sig i. Stöd kan också 
vara att höja upp livets glädjeämnen och de möjligheter som finns (Friedrichsen 2005 
ss. 378-382).  
 
Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är viktig. Genom att sjuksköterskan 
uppmuntrar patienten till att beskriva vad som bidrar till livskvalitet, kan det hjälpa 
patienten att fokusera på det som är positivt. Samtal kring existentiella frågor är också 
angelägna att fånga upp. Här behövs tid för att sjuksköterskan skall kunna möta de 
existentiella behov som finns. Varje patients upplevelse om vad som är en god 
livskvalitet är individuell. Genom att sjuksköterskan innehar en insikt om patientens 
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individuella behov, kan den palliativa vården anpassas specifikt efter varje patient. 
(Melin Johansson 2010, ss. 190-191). 
 
Sjuksköterskans roll i hemsjukvården 
 
Hemsjukvården som verksamhet är mycket komplex. Sjuksköterskan spelar där en 
central roll. I hemsjukvården har sjuksköterskan många olika ansvarsområden. Till 
grund ligger ansvaret att kunna bedöma och besluta om insatser för den enskilda 
patienten samt att sätta upp mål, planera och genomföra omvårdnadsåtgärder. I 
ansvarsområdet ingår det också att leda och delegera insatser samt att samarbeta med 
patienten, närstående och andra involverade yrkeskategorier, såsom hemtjänstpersonal, 
sjukgymnast, arbetsterapeut och biståndsbedömare. Patienternas ålder sträcker sig från 
det lilla barnet till den gamla mannen eller kvinnan. Patienterna kan ha komplexa behov 
av omvårdnad vilket gör insatserna mycket varierande. Arbetet innebär ett stort ansvar 
med olika ställningstaganden och svåra bedömningar vilket ställer stora krav på 
sjuksköterskans kompetens. I hemsjukvården är det patientens och de närståendes hem 
som är platsen för vårdandet. Det innebär att sjuksköterskan som vårdar är gäst hemma 
hos patienten vilket gör att hänsyn till patientens integritet gällande livsstil, kultur och 
hemmiljö måste tas. Eftersom kontakten mellan sjuksköterska och patient ofta blir 
långvarig och kontinuerlig uppstår ofta en nära relation. Det ställer särskilda villkor på 
sjuksköterskans kompetens för att kunna vidmakthålla en jämvikt mellan närhet och 
distans (Josefsson 2010, ss. 15-31). 
 
Betydelsefulla vårdvetenskapliga begrepp inom palliativ vård 
 
Vårdvetenskap är en disciplin som belyser kunskap om vårdandet och beskriver 
vårdandets innehåll om vad som kännetecknar en god vård. Forskningsområden inom 
vårdvetenskapen lyfter fram olika fenomen såsom lidande, den vårdande relation och 
det vårdande samtalet (Wiklund 2003, ss. 24-25). 
 
Patientperspektiv 
 
Inom vårdvetenskapen ligger fokus på ett patientperspektiv. Det innebär att det är 
patienten som utgör mittpunkten för vården och att syftet är att hjälpa denna person till 
välbefinnande. I ett vårdvetenskapligt patientperspektiv ser man också patienten som 
expert på sig själv. Patienten förfogar inte över den professionella kompetensen, men 
det är endast patienten själv som vet hur det upplevs för den unika person som hen är. 
Vidare finns det ytterligare ett perspektiv på begreppet patientperspektiv, ett etiskt 
perspektiv som ställer krav på den vårdande sjuksköterskan att ge en så god vård som 
möjligt med hänsyn till patientperspektivet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-104). 
 
Livsvärld 
 
Livsvärldsteorin är ytterligare ett grundläggande begrepp inom vårdvetenskapen. För att 
kunna förstå hur patientens hälsoprocesser främjas och bästa möjliga vård ska kunna 
ges, måste vårdaren ha kunskap om den unika person vilken vården är riktad till, vad 
välbefinnande och hälsa betyder för just denna patient, hur patienten upplever sin 
sjukdom och vad det har för betydelse för dennes liv. Det är genom livsvärlden som 
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hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom upplevs. Att vårda med livsvärlden som 
grund gör att vårdaren ser, förstår och analyserar hur den unika människan erfar sin 
situation. Det lägger grunden för ett öppet sätt att se hur patienten förstår och hanterar 
sin situation och hur det påverkar dess leverne och liv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
126-128). 
 
I det vårdvetenskapliga livsvärldsperspektivet är öppenhet och följsamhet för patientens 
levda värld viktigt. Att vara öppen och följsam inför den unika människan innebär att 
möta denne förutsättningslöst. Förutsättningen för öppenhet i vårdandet kräver att 
sjuksköterskan har en vilja att förstå patienten på ett nytt sätt. Sjuksköterskan måste 
tillåta sig att bli överraskad och ha en känslighet inför det oväntade, det kräver tålamod 
och en förmåga att vänta in patienten. Sin egen förförståelse måste sjuksköterskan vara 
väl medveten om och kunna lägga åt sidan (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 154-155, 
s.186). 
 
Mening, sammanhang och delaktighet 
 
Att bli sjuk kan för människan innebära att hen förlorar sitt sammanhang. Sjukdom 
försätter patienten ur sitt normala sammanhang, livet kommer ur rytm och förlorar sin 
balans. För patienten är det av vikt att komma in i ett nytt vårdande sammanhang, där en 
känsla av välbefinnande och hälsa kan infinna sig. Därför är det betydelsefullt för 
patienten att bli delaktig i sina hälso- och vårdprocesser. För att patienten skall kunna 
bli delaktig måste vårdare och patient mötas. Patienten kan då delge sina upplevelser 
och erfarenheter om sin sjukdom. Samspelet mellan vårdare och patient handlar om att 
bådas expertkunskap respekteras och bejakas. Både patienten och den professionella 
vårdaren har ansvar för patientens hälsa och vård. Delaktigheten kan se olika ut i olika 
vårdkontexter. Patientens delaktighet handlar i grunden om att ha möjligheter att kunna 
ta ansvar och påverka sin situation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 108-112).   
 
Människan har en längtan till att känna mening och sammanhang. Känslan av mening 
och sammanhang är starkt sammankopplad med upplevelsen av hälsa, lidande och 
sjukdom. För att en människa ska uppleva hälsa är det en förutsättning att livet känns 
meningsfullt och att upplevelsen av sammanhang infinner sig. Sjukdom och lidande kan 
påverka upplevelsen av båda mening och sammanhang. Vad som upplevs som mening 
och sammanhang är en högst personlig upplevelse. I en relation där goda samtal råder 
mellan patient och vårdare kan patienten skapa förståelse för sin egen existens och där 
igenom se sig själv ur ett annat perspektiv. Det kan hjälpa patienten att se mening trots 
ett lidande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 77-78). 
 
Lidande 
 
Lidandet rör inte enbart synliga symtom, det kan också bestå av en inre process hos 
patienten. Lidandets upplevelser kan grunda sig i någon form av hot, kränkning, förlust 
av människan själv eller känslan av att förlora kontrollen. En upplevelse av att 
människans helhet hotas. Den lidande människan upplever ofta att det är svårt att prata 
om sitt lidande med andra. Här har sjuksköterskan en viktig uppgift att öppna upp 
lidandet så att patienten kan börja prata om sin upplevelse. Det är av stor vikt att 
sjuksköterskan närmar sig patienten ur ett helhetsperspektiv, där lidandet tillsammans 
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med existentiella tankar kommer fram. Patienten behöver stöd för att kunna sätta ord på 
sitt lidande (Wiklund 2003, ss. 96-97).  
 
Den vårdande relationen 
 
För patienten är det viktigt att vården ges av vårdare som har en medicinsk kompetens. 
Lika betydelsefull är förmågan av att vårdaren skaffar sig en relation till sin patient. En 
relation är grunden för att ett möte mellan vårdare och patient skall kunna uppstå  
(Sand & Strang 2013, s. 128). Även Wiklund (2003, ss. 154-155) beskriver relationen 
mellan patient och vårdare som en betydande del i vårdandet. Man skiljer dock på det 
naturliga och det professionella vårdandet. Det naturliga vårdandet uppstår i relationer 
mellan patienten och dess närstående och är en naturlig del av människans natur. Den är 
viktig för människans överlevnad och utvecklig. Ibland kan dock det naturliga 
vårdandet och de relationer som uppstår där vara otillräckliga. Vidare skriver Wiklund 
om det professionella vårdandet vilken har sin grund i det naturliga vårdandet. Den 
bygger på kompetens och erfarenhet som har sin förankring i vetenskap och forskning. 
Vårdande relationer är en del av den professionella vården. Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 190-192) skriver att den vårdande relationen har fokus på patienten och dennes 
behov och präglas av professionalitet. Vårdaren har inga förväntningar för egen vinning 
i relationen. Den vårdande relationen är alltid reflekterad och öppen mot patienten och 
dess behov. Det kan finnas en risk att den vårdande relationen utvecklas till en 
vänskapsrelation mellan vårdare och patienten, där relationen präglas av en jämnvikt 
och ömsesidighet, vilket den vårdande relationen inte bör göra.  
 
Vårdande relationer är alltid asymmetriska med innebörden att vårdaren står i 
maktposition i förhållande till patienten. Vårdaren har kompetens och kunskap inom sitt 
yrke, vilket ger en maktposition. Det är av stor betydelse att vårdaren reflekterar över 
användandet av det maktförhållande som råder. Makten skall användas på så sätt att 
patientens bästa hamnar i fokus. Tillit och respekt skall ligga till grund i den vårdande 
relationen mellan patient och vårdare. Genom det värnas det också om patientens 
värdighet (Wiklund 2003, ss. 156-157). 
 
Etiska perspektiv i Palliativ vård 
 
Etiska överväganden ingår ofta i den palliativa vården. Det av stor vikt att personer som 
arbetar med palliativ vård får kontinuerlig handledning och möjlighet till reflekterande 
samtal kring de etiska dilemman som kan uppstå. Vårdare bör också erbjudas 
kontinuerlig fortbildning i etiska överväganden. Inom hälso- och sjukvård finns en etisk 
plattform, vilken skall styra över de prioriteringar som görs. Det gället även den 
palliativa vården. Den etiska plattformen delas upp i tre principer: 
Människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. De olika principerna är rangordnade i den ordning vilka 
de nämnts (Socialstyrelsen 2013). 
 
Patientens rätt till självbestämmande och respekt för dennes integritet är lagstadgade 
och är självklara delar i vården. Det allmänna målet för hälso- och sjukvården är att 
främja hälsa, det till skillnad från den palliativa vården där målet är att ge patienten 
bästa möjliga livskvalitet för att främja ett gott liv. Etiska aspekter i den palliativa 
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vården är att lindra lidande, stötta patientens egen autonomi (självbestämmande) samt 
att stödja existentiella behov hos patienten (Socialstyrelsen 2013).  
 
Brülde (2003, s. 59-84) beskriver hur etiska dilemman kan uppstå när det gäller att 
lindra lidande och ifrågasätter hur långt man kan gå för att lindra lidande hos en 
palliativ patient? En strid mellan olika mål med vården kan uppstå vilka kan vara att 
värna om patientens autonomi och upprätthållande av liv. Vidare beskrivs vilket ansvar 
den palliativa vården har att lindra de olika former av lidande som kan uppstå. Brülde 
menar att inom ansvarsområdet ligger att lindra lidande på alla de sätt som lidandet kan 
ta sig i uttryck. Till sin hjälp har vårdaren olika strategier att ta till, såsom 
symtomkontroll, god kommunikation och närvaro  
 
Att värna om patientens autonomi och integritet är en central del i hälso- och sjukvården 
och är skyddad av Hälso- och Sjukvårdslagen (2017:30). Självklart är patientens 
autonomi också en viktig del i den palliativa vården. Förutsättningarna till 
självbestämmande kan skifta under livet. När självbestämmandet ger vika är det av stor 
vikt att andra människor skyddar patienten och medverkar till att integriteten skall 
kunna upprätthållas (Socialstyrelsen 2013). Broström (2003, ss. 130-145) beskriver 
autonomins roll i palliativ vård. Respekt för patientens vilja är en del men det kan också 
handla om att stärka och stödja patientens autonomi. Hur vårdaren ska förhålla sig till 
patientens autonomi och aktuella situation, påverkas beroende på om patientens vilja är 
ogenomtänkt, oinformerad, osjälvständig eller tillfällig, som några exempel. Vidare 
menar Broström att synen på självbestämmande i den palliativa vården skall ha sin 
grund i en teori om yttersta värdet för patientens autonomi. 
 
Existentiella upplevelser och känslor behöver inte vara kopplad till en gudstro. Det kan 
handla om människans tankar kring rätt och fel, gott eller ont. En människa som möter 
lidande, sjukdom eller död ställer sig existentiella frågor. Ofta upplever patienten det 
svårt att uttrycka dessa frågor då de är intimt kopplade till dem själva. Sjuksköterskan 
har en viktig roll att öppna upp för den existentiella dimensionen. Det kan ske genom att 
visa respekt och lyssna på patientens frågor och funderingar rörande existentiella 
funderingar. Många sjuksköterskor upplever det svårt att tala med patienten kring dessa 
frågor, vilket ofta grundar sig i en osäkerhet och en brist på kompetens inom området 
(Wiklund 2003, ss. 56-57). Existentiell kris uppstår när människan saknar strategier och 
försvar för att skydda sig mot existentiell ångest. För en palliativ patient kan det vara 
svårt att möta och relatera till den ofrånkomliga döden. Det som tidigare varit 
meningsfullt och trygghetsskapande har tappat sin betydelse. Patienten är i ett stort 
behov av trygghet och hjälp att härda ut i den rådande situationen. Att finna 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är av betydelse. Stöd till en människa som 
befinner sig en existentiell kris bör utgå från den behövande personens situation. 
Hjälpen kan bestå i att vägleda patienten så att denne hittar redskap för att hantera sin 
situation (Sand & Strang 2013, ss. 217-223).  
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PROBLEMFORMULERING 

Vård i livets slutskede, palliativ vård, sker i olika vårdkontext vilket gör att 
sjuksköterskan, oavsett arbetsplats, möter palliativa patienter. Idag väljer allt fler att 
avsluta sina liv i det egna hemmet, således ställs särskilda krav på den vårdande 
sjuksköterskan som där har en central roll. Den palliativa vården är ofta komplex och 
sjuksköterskans kompetens kan komma att ställas på sin spets. Då mötet med 
patienterna sker inom hemmets arena krävs inte bara förmåga att kunna möta en bred 
patientgrupp utan också att flexibelt kunna anpassa sig till den varierande arbetsmiljön 
som hemmet utgör. Det ofta förekommande ensamarbetet medför också att 
sjuksköterskan inte sällan får fatta beslut på egen hand utan reflektionsmöjlighet eller 
konsultation med kollegor.  
 
Ett medicinskt kunnande kombinerat med kompetens att möta patienten och dess 
närstående i den unika situation de befinner sig i, är således av betydelse för att 
sjuksköterskan ska kunna ge en god palliativ vård i hemmet. Med denna litteraturstudie 
vill författaren undersöka vilka faktorer som kan möjliggöra för sjuksköterskan att ge en 
god palliativ vård i hemmet. 
 
SYFTE 

Studiens syfte är att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv identifiera centrala faktorer som 
har betydelse för en god palliativ hemsjukvård. 
 
METOD 

Vald metod för denna studie är genomförandet av en litteraturstudie. Enligt Axelsson 
(2012, ss. 203-204) kan en litteraturstudie vara en del av en forskningsprocess där man 
sammanställer forskning inom ett visst område. En litteraturstudie kan också vara en 
studie för sig. Två typer av studier förekommer, allmän eller systematisk 
litteraturstudie. I denna studie har författaren valt att göra en systematisk litteraturstudie. 
En systematisk litteraturstudie bygger på data från primärkällor. Valet av artiklar är 
gjort på ett systematiskt sätt. En frågeställning skall vara tydligt formulerad och 
strategier för sökningar redovisade. I litteraturstudiens resultatdel presenteras en 
sammanställning av de granskade artiklarnas resultat där likheter och olikheter 
struktureras upp på ett systematiskt sätt. Samtliga artiklar vilka används i studien skall 
genomgå en kvalitetsgranskning. Artiklarna skall vara publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter och genomgått etiskprövning.  
 
Datainsamling 
 
Artikelsökning gjordes i databaserna CHINAL och Summon. Dessa databaser valdes 
med anledning av att de publicerar artiklar inom professionen vårdvetenskap vilket är 
grunden för denna litteraturstudie. Författaren inledde med att göra en pilotsökning för 
att hitta sökord som närmar sig den aktuella problemformuleringen. Att göra en 
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pilotsökning innebär att man gör en sökning utan några avgränsningar inom området. 
Det för att få en uppfattning om tidigare forskning inom området samt för att ringa in 
lämpliga sökord (Axelsson 2012, ss. 208-209). 
 
Relevanta sökord som framkom var: Nurse*, Nursing, Palliative care, End of Life, 
Dying patients, Experience, Perception, Home Care Services, Community nurse. I 
databasen Summon användes svenska sökord: Sjuksköterska*, Erfarenheter, Palliativ 
vård.  
 
Sökningen inleddes med att söka på varje ord för sig för att sedan kombineras på olika 
sätt med hjälp av (AND) eller (OCH). Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle 
vara vetenskapliga (Peer Rewiew) och publicerade mellan 2007-2017 i vetenskapliga 
tidskrifter, samt skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle också genomgått en 
etisk prövning. Utgångspunkten var att artiklarna skulle ha fokus på sjuksköterskans 
upplevelse/erfarenhet inom valt ämnesområde. Således exkluderades studier som var 
gjorda utifrån patient och närstående perspektiv. Författaren valde att inte begränsa sig 
genom att välja artiklar som tog upp särskilda åldrar på de palliativa patienterna. Det för 
att palliativ vård i hemmet innefattas av såväl gammal som ung. För att skapa sig en 
uppfattning om vad sökta artiklar handlade om samt om de var relevanta för studien, 
lästes sammanfattningarna igenom på de artiklar vilka hade titlar som tycktes ringa in 
valt forskningsområde. Genom att läsa sökta artiklars sammanfattningar kan läsaren 
skapa sig en överblicksbild av det aktuella forskningsområdet och därmed avgöra 
relevansen för att arbeta vidare med artikeln (Friberg 2012, s. 137). En sammanställning 
av sökhistorik finns som bilaga (Bilaga 1.) 
 
Dataanalys 
 
Tio artiklar valdes slutligen ut.  För bearbetning och analys av artiklarna, följdes 
Axelssons (2012, ss. 212-213) beskrivningar. En överblick skapades genom att de valda 
artiklarna lästes noggrant igenom i sin helhet två gånger. Därefter lästes resultatet i varje 
artikel igenom ett flertal gånger. En sammanställning gjordes (se Bilaga.2) som visar 
vilken tidskrift som publicerat artikeln och vilket år. Författare och titel finns också 
dokumenterat liksom vilket perspektiv artikeln har samt en kortfattad sammanfattning 
av syfte, metod/urval, resultat och diskussion. Sammanställningen kan också komma att 
bli ett hjälpmedel under den kommande analysen. 
 
Efter att ha tittat på helheten av resultaten i artiklarna plockades för studien relevanta 
delar ut. Dessa delar åskådliggjorde likheter och skillnader mellan de olika artiklarna 
vilka sedan sammanställdes till teman som leder till en ny helhet. Axelsson (2012, s. 
212) visar på hur analysen i en litteraturstudie går från helhet till delar och slutligen till 
en ny helhet. Vidare skriver Axelsson att skapandet av teman gör att författaren ser 
strukturer som möjliggör skapandet av en ny helhet vilket bidrar till trovärdighet och är 
underlättande för läsaren att förstå innehållet i resultatet. 
 
För att underlätta arbetet med att strukturera upp artiklarnas innehåll, användes 
Axelssons (2012, s. 212) metod att använda märkpennor i olika färger. En färg för varje 
kategori som identifierades i artikeln visade sig vara ett användbart sätt att arbeta på. 
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Kategorierna blev tydliga och lätta att överskåda. Utifrån dessa kategorier formades 
teman, vilka blev grunden för resultatet i studien. 
 
 
RESULTAT 

Resultatet utifrån de tio granskade artiklarna i denna litteraturstudie presenteras i tre 
teman med tillhörande underteman. Teman med underteman presenteras nedan (se 
tabell 1). 
 
Tabell 1. Översikt teman 
 
 

 
DEN 

TILLITSSKAPANDE 
RELATIONEN 

 

 
 

SAMARBETE 

 
 

KOMPETENS 
 

 
Att möta den unika 

människan 
 

 
Samarbete mellan 
sjuksköterska och 
patient/närstående 

 
 

 
Evidens- och 

erfarenhetsbaserad 
kunskap 

 
Att vara närvarande skapar 

samhörighet 
 

 
Samarbete mellan 
sjuksköterska och  

andra vårdare 
 
 

 
 

Självkännedom 

 
Att lyssna 

  

 
 
 
Den tillitsskapande relationen 
 
Under temat Relationen ryms tre stycken underteman, vilka är Att möta den unika 
människan, Att vara närvarande skapar samhörighet och Att lyssna  
 
Att möta den unika människan  
 
Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009) beskriver relationen mellan 
patient och sjuksköterska i den palliativa hemsjukvården som en relation vilken baseras 
på en person- till personrelation och som bygger på förtroende och ett möte med hela 
människan i dess unika utformning. Att möta den unika människan och inte bara en 
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patient i allmänhet, är ett sätt att skapa förtroende. Förtroende är en förutsättning för att 
vården ska upplevas som god för döende människor och deras närstående. I studien 
visade det sig att när sjuksköterskor utförde praktiska vårdhandlingar, använde de även 
tiden till att interagera med patienten. De kunde då möta patientens psykologiska och 
emotionella behov. Dessa tillfällen hjälpte sjuksköterskorna att skapa en tillitsfull 
relation där den unika personens värdighet värnades. Bergdahl, Wikström och 
Andershed (2007) skriver om sjuksköterskans strävan efter att göra gott. Det sker 
genom att skapa en relation och möta patienten på dennes nivå vilket öppnar upp för att 
se de behov som den unika människan har. Att se den unika personen betonar också 
Wallerstedt och Andershed (2007). De beskriver att målet med vården för en döende 
person och dess anhöriga skall vara bästa möjliga. Hur patienten och närstående blev 
behandlade var av stor vikt. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att i mötet fokusera på 
patienten som en unik person. 
 
Bergdahl, Wikström och Andershed (2007) visar på två olika tolkningar av lyhördhet, 
att vara öppen för olikheter och att vara öppen, tillgänglig och förstående i relationen. 
De menar att vikten av att vara lyhörd och öppen i relationen är ett av sjuksköterskans 
uppdrag. Det öppnar upp förmågan att möta den unika personen i varje patient.  
 
Att vara närvarande skapar samhörighet 
 
Att vårda en döende person innebär att sjuksköterskan får ta del av patientens privata 
sfär vilket skapar särskilda etiska krav i mötet med den unika personen och dess familj. 
Sjuksköterskan får ta del av patienten och dess närståendes sätt att se världen genom att 
ta del av deras berättelser. I mötet blir sjuksköterskan medveten om innebörden av 
begreppet att vara fullt närvarande för patienten och dess familj (Iranmanesh et al. 
2009).  Karlsson och Sanden (2007) visar också på att sjuksköterskor beskriver att det är 
genom att visa närvaro som den goda relationen skapas. Genom att vara närvarande blir 
sjuksköterskan lyhörd för känslor och behov hos patienten vilket skapar trygghet i 
relationen. Vidare skriver Karlsson och Sanden att det är genom sjuksköterskans 
lyhördhet och närvaro som de närståendes behov fångas upp. Sjuksköterskans förmåga 
att fånga upp känslorna i rummet kan göra att de omvårdnadsbehov som finns 
uppmärksammas. En förutsättning för att det ska kunna ske är att sjuksköterskan är 
trygg i relationen till patienten och dess närstående. Studien visar att trygghet i 
relationen gjorde sjuksköterskan mer avslappnad vilket ledde till att hen fick lättare att 
öppna upp för patientens och närståendes behov. Den samhörighet som skapades 
återkommer hos flera sjuksköterskor som en viktig del för en god vårdsituation i 
hemmet av en svårt sjuk patient. De visar dessutom att sjuksköterskan genom att vara 
närvarande förmedlade trygghet vilket hade en lugnande inverkan på situationen och 
miljön runt patienten.  
 
Arnaert och Wainwright (2009) lyfter fram perspektivet sjuksköterskan som människa. 
De menar att sjuksköterskan inte helt kan skilja på den professionella och den privata 
identiteten i den palliativa vården. Den palliativa vården kan ibland bli känslosam för 
den enskilda sjuksköterskan. Att hålla en känslomässig distans i vissa situationer och i 
andra situationer känna tillsammans med patienten, kan vara till hjälp i mötet och i 
relationen till patienten och dess närstående.  
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Att lyssna 
 
Iranmanesh et al. (2009) beskriver att sjuksköterskor betonar vikten av ett aktivt 
lyssnande. Innebörden av att vara en god och aktiv lyssnare ligger i att sjuksköterskan 
har förmågan att bara kunna sitta tyst och ta in vad som sägs. Det bidrar till 
medvetenhet hos sjuksköterskan om patientens situation och önskningar. Att vårda i 
patientens egna hem innebär också för sjuksköterskan att lita på närståendes förmåga att 
vara delaktiga i vården. Att bjuda in familjen i vården och lyssna till hur de önskar reda 
ut saker på sitt sätt, är av stor vikt. Vissa närstående önskar en hög närvaro av 
sjuksköterskan medan andra önskar att sjuksköterskan är mer återhållsam. Andersson, 
Salickiene och Rosengren (2015) tar också upp vikten av att sjuksköterskan har en 
förmåga att lyssna. De menar att sjuksköterskan i sitt lyssnande, måste vara känslig för 
patientens och närståendes behov i livets slut. Det är inte alltid som sjuksköterskan 
behöver prata eller säga något. Bergdal et al. (2007) visar också på vikten av 
sjuksköterskornas förmåga att lyssna. Sjuksköterskornas känsla för situationen och 
förmågan att lyssna kunna bidrar till att patientens behov blir synliggjort.  
 
Samarbete 
 
Under temat Samarbete ryms två stycken underteman, vilka är Samarbete mellan 
sjuksköterska och patient/närstående samt Samarbete mellan sjuksköterska och andra 
vårdare. 
 
Samarbete mellan sjuksköterska och patient/närstående 
 
Samarbete med patientens familj i den palliativa hemsjukvården ses som en viktig 
faktor för att en god vård runt patienten skall kunna ges. Närstående ser och känner ofta 
patienten i större utsträckning än vad sjuksköterskan gör. De kan då bidra med 
betydande information som gagnar den palliativa vården för den unika människan 
(Arnaert & Wainwright 2009). Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver likaså 
vikten av ett samarbete tillsammans med patient och närstående. Det anses vara en 
förutsättning för att uppnå målet att ge patienten en god död. Iranmanesh et al. (2009)  
liknar samarbetet med patient och närstående vid att som sjuksköterska, bli inbjuden till 
familjen. Det innebär att man som sjuksköterska får ta del av familjens dagliga liv och 
familjens sätt att vårda sin döende familjemedlem. Att bli inbjuden till familjen främjar 
kontinuitet i vården kring den palliativa patienten. Reid (2013) tar också upp 
sjuksköterskornas upplevelse av att vara en del av familjen. Men hon lyfter också vikten 
av att det sker i en balans, där ett professionellt förhållningsätt upprätthålls.  
 
Bergdal et al. (2007) visar på ett annat sätt där samarbete mellan patient och vårdare 
verkar för att främja en god vård. Genom att undervisa och vägleda patienten hur denne 
själv kan sköta sina omvårdnadsbehov, skapade sjuksköterskan strategier för patienten 
att hantera sin situation och minska på lidandet.  
 
Karlsson et al. (2013)  visar på dilemman som kan uppstå i bristande samarbete mellan 
närstående och sjuksköterska. Situationer då det kan uppstå kan vara om närstående inte 
har viljan av att vara delaktig i den palliativa vården eller när det finns 
meningsskiljaktigheter om hur vården skall bedrivas. Situationer som dessa kan skapa 
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osäkerhet och etiska dilemman kan då uppstå. Vidare beskriver Karlsson et al. ett 
exempel på en situation när samarbetet mellan sjuksköterska och närstående brister. 
Sjuksköterskan ser att patienten är i behov av mer omfattande vård. De närstående är 
emot ökade vårdinsatser, vilket grundar sig i att närstående inte vill ha mer besök från 
vårdare i sitt hem. Dilemmat ligger i att en god vård präglas av respekt för patientens 
och närståendes autonomi, värdighet och integritet. Bristande samarbete mellan 
sjuksköterskan och patient/närstående försämrar kvaliteten på vården kring den enskilda 
patienten. Svåra och umbärliga etiska problem kan då uppstå i mötet med patienten och 
närstående. Cagle, Unroe, Bunting, Bernard och Miller (2016)  beskriver också 
dilemman som kan uppstå i samarbetet med patient och närstående. Exempel som ges är 
när närstående ignorerar patientens uttryckta vilja till behandlingar och vård. Det kan 
ske när patientens förmåga att uttrycka sig sviktar. Närstående går då emot patientens 
tidigare önskemål. Genom detta förfarande kan en negativ upplevelse skapas för alla 
inblandade. En konflikt mellan närstående kan också ta fokus från att vara närvarande i 
patientens sista tid i livet. Oenighet inom familjen ledde fram till att patientens sista tid 
blev lidande. Även Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och Berggren (2010) 
exemplifierar sjuksköterskornas upplevelse när samarbetet med närstående inte är 
tillfredställande. De kände en maktlöshet och frustration när närståendes krav inte gick 
att uppfylla. När sjuksköterskan till exempel på grund av den rådande situationen var 
tvungen att ta beslut som gick emot närståendes vilja. Vidare beskriver de också 
sjuksköterskans upplevelse av att brista i sitt förtroende gentemot patienten och 
närstående. Bristande förtroende mellan sjuksköterska och närstående kunde exempelvis 
utmynna i att beslut ändrades. Att patienten som önskade att dö i sitt hem istället fick 
åka till sjukhus och dö där.  
 
Dominans i mötet med patienten lägger inte grund för en öppen relation. I en öppen 
relation mellan sjuksköterska och patient bjuds patienten in och en ökad förståelse för 
patientens situation kan då främjas. Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren och 
Söderlund (2013) tar upp den frustration som sjuksköterskor beskriver när det inte finns 
en öppen relation mellan patienten, de närstående och sjuksköterskan. Upplevelsen blev 
att sjuksköterskan inte på ett ansvarsfullt sätt kunde utföra sina åtaganden gentemot dem 
som behövde professionell hjälp. Svårigheter kunde också påvisas när en öppenhet 
mellan patient och närstående uteblev. Känslor som de bar på delade de inte med 
varandra vilket gjorde att etiska dilemman kunde uppstå och det i sin tur försvåra för 
sjuksköterskan att ge en god vård.  
 
Samarbete mellan sjuksköterska och andra vårdare 
 
Sjuksköterskors erfarenheter av att ingå i ett team beskrivs som en grund i arbetet, 
vilken är stimulerande och viktigt. Sjuksköterskor betonar vikten av att kunna lita på 
varandra och dela gemensamma värderingar sinsemellan om den vård de utfört. En 
tillitsfull relation mellan sjuksköterskor och andra vårdare bidrar till ett positivt klimat i 
teamet. Att arbeta i team hjälper sjuksköterskan att hantera svåra situationer och att ta 
komplicerade beslut. Sjuksköterskor vilka arbetar i tillåtande klimat med ett 
framgångsrikt lagarbete blir stöttade i sitt lärande och utvecklande av deras personliga 
och professionella identitet (Iranmanesh et al. 2009). Arnaert och Wainwright (2009) 
beskriver också vikten av samarbete och teamarbete mellan sjuksköterska och andra 
vårdare. För att uppnå en vård med patienten i centrum krävs ett aktivt deltagande och 
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konsensus mellan alla deltagare i teamet. Det bidrar till att patienten och dess närstående 
kan erbjudas en optimal vård. Wallerstedt och Andershed (2007) framhåller samarbetet 
mellan sjuksköterskor som positivt just för den palliativa vården.  
 
Bergdahl, Wikström & Andershed (2007) visar på dilemman som kan uppstå när 
samarbetet mellan vårdare inte är tillräckligt. Situationer då dessa dilemman kan uppstå 
kan vara när sjuksköterskan inte får stöd från läkare för att öka smärtlindring för en 
patient trots att hen ser att behovet finns. Sjuksköterskor beskriver att en känsla av 
maktlöshet då infinner sig. En annan viktig faktor som oroade sjuksköterskorna var 
bristen på enighet inom teamet gällande innebörden av palliativ vård. Effekten av det 
blev att etiska dilemman kunde uppstå. Känslan av obehag hos sjuksköterskor när de 
upplever brist på support från andra vårdare visar även Karlsson et al. (2013) på. När 
sjuksköterskans behov av hjälp eller support från andra vårdare uteblev kände 
sjuksköterskorna frustration över att inte kunna hjälpa patienten. Det ledde till att 
patientens och närståendes integritet, värdighet och välbehag blev lidande.  
 
Kompetens  
 
Under huvudtemat Kompetens ryms två stycken underteman. Dessa två teman är och 
Evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap och Självkännedom. 
 
Evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap 
 
I sjuksköterskans profession ingår att ansvara för omvårdnaden. Det gör att 
sjuksköterskan är skyldig att hålla sig uppdaterad på det behov av kunskap som behövs 
för att hen skall kunna utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Det kan bland annat 
göras genom att delta i konferenser och workshops som belyser arbetet i den palliativa 
vården. Erfarenheter och upplevelser i det dagliga mötet med patienter, närstående och 
kollegor bidrar också till en ökad kunskap och kompetens om arbetet med palliativa 
patienter (Arnaert & Wainwright 2009). Wallerstedt och Andershed (2007)  menar 
också att det krävs att sjuksköterskor har goda kunskaper för att kunna uppfylla sina 
ambitioner för att ta hand om palliativa patienter. Bergdahl, Wikström & Andershed 
(2007)  visar på olika sätt som kunskap och kompetens för sjuksköterskan kan visa sig 
inom dem palliativa vården. Vikten av kunskap kan både vara teoretisk, praktisk och 
byggd på erfarenheter. Har sjuksköterskan kunskaper som inhämtats via erfarenheter 
gör det att kreativiteten för att hitta lösningar som gagnar den enskilda patienten blir 
större. Det är också positivt för relationen mellan patienten och sjuksköterskan. 
Karlsson et al. (2013) belyser vikten av kunskap om palliativ vård hos sjuksköterskan. 
De beskriver att sjuksköterskors brist på kunskap skapar rädsla hos dem vilket kan 
utgöra en bristande säkerhet i vården av den palliativa patienten. De menar att det leder 
till att svåra situationer blir komplicerade att hantera för sjuksköterskorna. Bekostnaden 
blir då att patienternas situation försvåras.  
 
Andersson, Salickiene och Rosengren (2015) visar på vikten av att sjuksköterskan är 
trovärdig i sin yrkesroll. Det för att kunna stötta och guida patienten och närstående 
genom den palliativa processen. Genom att sjuksköterskan stöttar och guidar den 
palliativa processen kan det leda till förbättringar. Vidare tar de upp vikten av en utökad 
kunskap om palliativ vård för sjuksköterskor då många uttrycker att de endast fick en 
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grundläggande kunskap under sin utbildning och att de behöver utveckla sin kompetens. 
Coaching av erfarna och välutbildade kollegor beskrivs som ett betydelsefullt verktyg 
för att öka på sina kunskaper och färdigheter, vilka krävs för att sjuksköterskan ska 
kunna vara ett stöd i vårdandet av patienter och närstående. 
 
Självkännedom 
 
Bergdahl, Wikström och Andershed (2007) visar på att ha en god självkännedom är en 
viktig egenskap hos sjuksköterskan. De menar att när man arbetar som sjuksköterska i 
patientens egna hem blir man inte endast professionell man blir också mer personlig. 
Att ha en god självkännedom bidar till att sjuksköterskan vågar använda sin intuition 
och sina känslor i vården av den palliativa patienten. Sjuksköterskor menar också att 
situationer i den palliativa vården bidrar till att självkännedomen hos sjuksköterskan 
utvecklas.  
 
Andersson, Salickiene och Rosengren (2015) tar upp att sjuksköterskor kommer 
närmare somliga patienter vilket gör att de blir mer medvetna om sin egen privata 
situation. Det upplevde sjuksköterskor som känslomässigt krävande. Strategier för att 
hantera dessa situationer var att dels tala med kollegor och vänner. Självreflektion var 
också ett verktyg som användes. Självreflektion skapade distans och fungerade som 
utvärdering av situationer och händelser under arbetsdagen. Att möta döende och död 
beskrivs som en utmaning men vilken också framställs som bidragande till att utveckla 
sin självkännedom. Iranmanesh et al. (2009) lyfter sjuksköterskornas professionella 
utveckling. De menar att samlade erfarenheter vilka de fått i arbetet med döende 
patienter och deras anhöriga bidrar till en medvetenhet. Den medvetenheten kommer 
från de reflektioner sjuksköterskorna gjort utifrån känslor och reaktioner i tidigare och 
pågående möten med patienter, närstående och kollegor. Reflektioner och feedback på 
dessa relationer var källor till utveckling hos sjuksköterskorna.  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Författaren valde att göra en litteraturstudie. Syftet var att skapa en översikt över det 
valda ämnet. Enligt Axelsson (2012, s. 203) kan en litteraturstudie göras för att få en 
sammanställning av forskning inom ett visst område. Artikelsökningar gjordes i 
databaserna CHINAL och Summon. Det är databaser som bland annat innehåller 
artiklar inom ämnet vårdvetenskap, vilket var relevant för denna studie. Antalet 
databaser kan tyckas få, dock gav de databaser som använts relevanta träffar vilket 
gjorde att författaren ansåg att det var tillräckligt. Författaren valde inledningsvis att 
göra pilotsökningar, det för att ringa in lämpliga sökord som var relevanta för ämnet. I 
huvudsak användes engelska sökord, dock användes några svenska sökord vilket gav ett 
relevant resultat. Att göra pilotsökningar visade sig vara en bra metod för att finna 
lämpliga sökord. Till början blev träffarna många vilket skulle kunna bero på liten 
erfarenhet av artikelsökning hos författaren. 
 
Slutligen valdes tio artiklar ut. Sju av dem var gjorda i Sverige, en i Canada, en i USA 
och en i Skottland. Författaren ansåg att det var relevant då dessa länder liknar varandra 
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i stora drag. Åtta av artiklarna är gjorda utifrån palliativ vård i hemmet, två är gjorda 
utifrån sjukhusmiljö. Författaren bedömde ändå att de två artiklarna var relevanta för 
studien, då de på ett adekvat sätt beskrev sjuksköterskans erfarenheter inom palliativ 
vård vilka var betydelsefulla för studien. Alla de valda artiklarna var kvalitativa. 
Kvantitativa artiklar hade kunnat användas för att bredda perspektivet i studien, dock 
hittades inga som passade inom ämnet som skulle studeras. En sammanställning av 
valda artiklar gjordes, vilken presenteras i bilaga (Bilaga 2). Artiklarna lästes igenom ett 
flertal gånger och granskades för att författaren skulle försäkra sig om att de var inom 
ämnet. Utifrån artiklarnas helhet valde författaren ut centrala delar i varje artikel vilka 
sedan jämfördes med varandra för att urskilja gemensamma mönster. Men utgångspunkt 
i de framträdande gemensamma mönstren skapades litteraturstudiens centrala teman. 
Således lästes artiklarna på nytt med fokus på de valda teman vilket skapade grunden 
för resultatet.  
 
Resultatdiskussion 
 
Sjuksköterskans arbetsuppgifter i den palliativa hemsjukvården inbegriper så mycket 
mer än medicinska insatser och praktisk omvårdnad. Väsentligt är att sjuksköterskan är 
rustad för dessa arbetsuppgifter för att den vård hen ger ska bli bästa tänkbara för 
patienten. För att förutsättningarna att ge en god palliativ vård i patientens hem ska vara 
så bra som möjligt spelar flera faktorer en betydande roll. I resultatet framkom det i 
huvudsak tre delar av betydelse ur sjuksköterskans perspektiv, vilka lyftes fram som 
Den tillitsskapande relationen, Samarbete och Kompetens. De är av stor betydelse och 
centrala för den palliativa vården i patientens egna hem.  
 
Inom vårdvetenskapen beskrivs relationen mellan patienten och sjuksköterskan som en 
grund för en god vård. Det gäller givetvis också i den palliativa vården där en god 
relation till både patienten och dess närstående står i fokus. Relationens betydelse för 
den palliativa vården i hemmet framkom tydligt i resultatet. Grunden för att skapa en 
god relation till patienten och närstående visade sig finnas i möten som präglas av 
sjuksköterskans närvaro och förmåga att lyssna. Om den palliativa vården sker i 
hemmet är relationen till närstående lika viktig som till patienten anser författaren av 
denna litteraturstudie. Wiklund (2003, s. 155) menar att sjuksköterskan här spelar en 
viktig roll. Relationen är en betydelsefull del av vårdandet. I en fungerande vårdrelation 
skapas utrymme för patienten att uttrycka sina begär, behov och problem. 
 
Mötet ansågs i studierna vara en viktig del i relationen. Ett möte där sjuksköterskan ser 
till den unika människan och där mötet sker på den nivå där denne befinner sig. 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 192-193) beskriver goda mänskliga möten där mötet 
sker ansikte mot ansikte. Det skapar förutsättningar för en säkrare och närmare kontakt. 
Relationen blir på detta sätt mer trovärdig. Wiklund (2003, ss. 157-158) menar att en 
relation förutsätter en ömsesidighet från båda parter. Sjuksköterskan ställer sig till 
patientens förfogande och patienten bjuder in sjuksköterskan i sin värld. 
Ömsesidigheten gör att relationen inte kan påskyndas av vårdaren utan den måste utgå 
från patienten. Dahlberg och Segesten (2010, s. 154) skriver att en öppen och följsam 
relation med utgångspunkt i patienten och dess närståendes livsvärld bekräftar deras sätt 
att se och förstå världen med utgångspunkt i levda erfarenheter som de har. Författaren 
av denna litteraturstudie anser att det är av stor vikt att i den palliativa hemsjukvården ta 
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hänsyn och lyssna till de närståendes livsvärld. Förstår sjuksköterskan närståendes 
livsvärld öppnar det upp för en djupare insikt om hur denne upplever sin situation och 
vilka resurser som finns. Det kan komma att gynna en god relation mellan 
sjuksköterskan och närstående vilken kan skapa förutsättningar för att den palliativa 
vården ska bli den bästa möjliga.  
 
Resultatet i studien visar att sjuksköterskan genom att visa närvaro i mötet med patient 
och närstående fyller en viktig funktion. Närvaro behöver inte handla om aktiva 
handlingar eller att samtala. Det kan istället handla om att vara fysiskt närvarande, en 
slags tyst gemenskap, en passiv aktivitet där koncentration, förståelse och lyhördhet får 
ta plats. Många patienter i den palliativa vården uttrycker sin uppskattning kring dessa 
situationer (Friedrichsen 2005, s. 379). Författaren till denna litteraturstudie tror att 
sjuksköterskans kroppsspråk och bemötande har betydelse för att patienten skall 
uppfatta hen som närvarande. Det kan vara att sjuksköterskan sätter sig ner hos 
patienten för att med sin kropp visa att jag är här för dig.   
 
Samtal har inom den palliativa vården en central plats. I dessa samtal handlar det dock 
ofta om att sjuksköterskan är tyst och lyssnar till patienten och vad denne har att säga. 
Uppstår stunder av tystnad ger det möjlighet till reflektion och eftertanke. Hos döende 
patienter finns det ofta ett stort behov av att få en möjlighet till att prata om sina känslor 
inför den kommande döden (Melin Johansson 2010, s. 187). Professionaliteten hos 
sjuksköterskan ligger i att veta när man bör tala och när det är lyssnandet som är det 
viktiga. Det är patienten eller närstående som avgör vilket behov som finns. Här spelar 
sjuksköterskans erfarenhet en viktig roll men också ödmjukhet och respekt 
(Friedrichsen 2005, s. 379). Författaren anser genom ett aktivt lyssnande ökar 
sjuksköterskans medvetenhet vilket kan bidra till att patientens behov och önskemål 
synliggörs. Vidare kan uppfyllda behov och önskemål leda till ett minskat lidande och 
en större tillfredställelse för patienten. 
 
Samarbete mellan sjuksköterskan och patienten samt dess närstående är en annan 
central faktor i den palliativa vården. Det samarbete som utspelar sig mellan 
sjuksköterskan och patienten samt dess närstående ligger nära det vårdvetenskapliga 
begreppet delaktighet. Dahlberg och Segesten (2010, s. 108) lyfter vikten av patientens 
delaktighet. Patientens egen delaktighet i sin vård spelar en stor roll för vårdens 
säkerhet och för att den ska bli bästa möjliga. Patientens delaktighet skapar 
förutsättningar för denne att vara i ett sammanhang, det kan leda till att sårbarheten 
minskar och att friskhetsgraderna ökar. Sand och Strang (2013, s. 123) betonar också 
delaktighetens betydelse. Delaktighet tillsammans med gemenskap och relationer har en 
stärkande verkan på oss människor. Sand och Strang (2013, ss. 240 -241) tar också upp 
vikten av närståendes delaktighet i vården. De menar att närstående genom delaktighet 
kan bearbeta känslor som uppstått i samband med att en nära är svårt sjuk. De skriver 
vidare att närstående kan uppleva det som en trygghet att vara delaktig i vården till 
skillnad från att stå utanför. En känsla av att ha kontroll på en situation kan vara 
stödjande. Här behövs dock mycket information och vägledning från sjuksköterskan. 
Karlsson och Berggren (2011) beskriver faktorer vilka är förutsättningar för att 
delaktighet inom den palliativa hemsjukvården skall fungera. Här utgör autonomin en 
central roll både för patienten och dess närstående. Att sjuksköterskan ger mod till 
patient och närstående beskrevs som nödvändigt för ett lyckat resultat. Avgörande är 
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också att sjuksköterskan har mod och ett engagemang i vården och är väl förtrogen med 
sitt professionella ansvar. De beskriver vidare att information och gemensamma mål 
kring den vård som skall bedrivas skapar förutsättningar för att patientens och 
närståendes självständighet skall bevaras. Ett begrepp som kan användas i detta 
sammanhang är empowerment, sjuksköterskan skapar förutsättningar för patient och 
närstående genom att stärka deras kraft. Det kan bland annat innebära att patienten och 
närstående får sätta ord på vilka förväntningar som finns och uttrycka sina synpunkter 
kring att vara delaktig i vårdandet. Att patienten och dess närstående får definiera sin 
innebörd av delaktighet ligger till grund tillsammans med ett ömsesidigt förhållningssätt 
mellan patient, närstående och sjuksköterska (Eldh 2009, ss. 493-494). Författaren anser 
att det är viktigt med en balans mellan delaktighet och ansvar hos den närståendes 
insatser.  Att vara närstående till en döende människa gör att mycket sätts på sin spets 
och mycket kraft går åt till att finnas till och att stötta samt förhålla sig till sina egna 
känslor. För att närstående skall orka med denna krävande situation är det viktigt att det 
finns en balans mellan ansvar och delaktighet. Sjuksköterskans uppgift blir att 
uppmärksamma närstående utifrån dess livsvärldsperspektiv och dess förväntningar och 
önskemål kring sin delaktighet.  
 
Sjuksköterskans relation och samarbete tillsammans med patient och närstående har, 
vilket nämnts tidigare, en central roll i den palliativa hemsjukvården. Ett lagligt stöd för 
det framkomna resultat kan man finna i den patientlag (SFS 2014:821) som trädde i 
kraft 2015. Där beskrivs att patientens självbestämmande och integritet skall 
respekteras. Vidare omfattar lagen patientens och närståendes rättighet till delaktighet. 
Den vård vilken ska bedrivas skall så långt som möjligt planeras och genomföras 
tillsammans med patienten och dess närstående. Det kan omfatta utförande av vissa 
vård- eller behandlingsåtgärder och skall alltid ha sin utgångspunkt i patientens 
individuella förutsättningar och önskemål.  
 
Författaren till denna litteraturstudie anser att det finns en tydlig parallell med det 
resultat som kom fram och personcentrerad vård. Svensk sjuksköterskeförening (2016) 
har tagit fram en skrift om personcentrerad vård och vilken betydelse den har för 
patienten och sjuksköterskan i sin profession. Personcentrerad vård har till skillnad från 
patientcentrerad vård ett fokus på den unika människan. Patientcentrerad vård har sitt 
fokus på patienten vilket oftast förknippas med sjukdom och ohälsa. I den 
personcentrerade vården synliggörs den unika människan och man ser till vikten av att 
tillgodose andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i samma utsträckning som 
de fysiska behoven en människa har. Det görs genom att respektera och bekräfta den 
enskilda personens behov och upplevelser om sin situation. Personens unika perspektiv 
ställs likvärdig med det professionella perspektivet. Den personcentrerade vården 
skapas i mötet med människan där förutsättningar för den enskilda människan att ta 
evidensbaserade beslut kring sin hälsa och situation ges. Respekt för människans 
önskningar och val måste alltid finnas. Viktigt är att sjuksköterskan sätter den unika 
personen i centrum med öppenhet och ett genuint intresse lyssna till dennes berättelse, 
förståelse och behov i sin situation. Förutsättningar för en personcentrerad vård är att 
sjuksköterskan har en stor kunskap om personens värderingar, synsätt, vanor och 
intressen. Studier gjorda på personcentrerad vård visar att personer som vårdats på detta 
sätt upplever ett ökat välbefinnande, meningsfullhet och mindre oro. Närstående 
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uttrycker en ökad tillfredställelse med den vård och omsorg som ges till deras nära om 
den bedrevs på ett personcentrerat sätt. 
Vikten av kompetens gällande evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap samt att 
sjuksköterskan har en god självkännedom var också, enligt resultatet, centrala faktorer 
för en god palliativ vård. Flera sjuksköterskor hade önskat att få mer kunskap i sin 
utbildning. Det stämmer överens med vad Melin Johansson (2010, ss. 190-191) skriver 
rörande sjuksköterskans roll och kompetens i den palliativa vården. Hon menar att en 
ökad kunskap hos de som arbetar inom den palliativa vården skulle det förbättra 
kvaliteten. Sjuksköterskan behöver ha utbildning av god kvalitet, vilken ska generera 
kunskap om hur patienten med obotliga sjukdomar ska vårdas. Melin Johansson menar 
vidare att det finns flera områden som behöver lyftas när det gäller kunskaper om 
palliativ vård hos vårdpersonal.  
 
Författaren till denna litteraturstudie kan också se till vikten att sjuksköterskan har en 
god kunskap om att vårda palliativa patienter. I egenskap som sjuksköterska möter man 
palliativa patienter i många olika sammanhang. Vården är ofta komplex och det är 
viktigt att vara rustad för dessa möten. Sjuksköterskan i hemsjukvården är kanske extra 
utsatt, eftersom hen ofta arbetar ensam och får göra egna bedömningar och ta svåra 
beslut. Det kan kopplas till det nationella vårdprogram: Palliativ vård – vård i livets 
slutskede (2016) där man lyfter vikten av utbildad personal i den palliativa vården. 
Fokus läggs på att personal kontinuerligt erbjuds handledning med syfte att vara 
kompetenshöjande och stödjande och skall leda till ett löpande lärande med mål att 
gynna samarbetet i teamet runt patienten. Handledningen har syfte att vara emotionellt 
stöttande och fokusera på hur den enskilda vårdaren hanterar svåra situationer som kan 
uppstå i den palliativa vården. Att arbeta med så kallade etiska ronder ger möjlighet till 
reflektion och syftar till att lyfta fram värderingar och konflikter vilka kan uppstå 
mellan patient, närstående, vårdare och på organisationsnivå. Man vill på detta sätt finna 
möjligheter att förebygga, upptäcka och lösa konflikter. Nyström (2013) beskriver en 
arbetsmodell som kallas: Reflekterande team. Modellen bygger på att professionella 
vårdare tillsammans med en utbildad reflektionsledare reflekterar över sin beprövade 
erfarenhet vilken har sin utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv. Genom att utgå från 
deltagarnas livsvärldsperspektiv skapas ett djup i reflektionerna och hjälper teamet fram 
i reflektionsprocessen. Med utgångspunkt i livsvärlden genereras en ökad kunskap om 
hur möten i livet skapar mening och innebörd. Syftet är att det slutligen skall leda till en 
evidensbaserad vårdutveckling som har sin utgångspunkt i vårdvetenskaplig forskning. 
Författaren anser att detta kan vara en användbar modell i den palliativa hemsjukvården. 
Sjuksköterskorna skulle då utifrån sina livsvärldsperspektiv kunna ta del av varandras 
erfarenheter och få en ökad förståelse för sina känslor kring vissa upplevelser. Att 
reflektionen har sin utgångspunkt i vårdvetenskaplig forskning skulle kunna gynna en 
evidensbaserad utveckling av den palliativa hemsjukvården. 
 
Resultatet visar på vikten av att sjuksköterskan har en god självkännedom. I nationellt 
vårdprogram: Palliativ vård – vård i livets slutskede (2016) nämns handledning och 
reflektion som delar i kompetensutveckling. Möjlighet till reflektion tror författaren har 
en stor betydelse för en ökad självkännedom vilket kan stötta sjuksköterskan i den 
palliativa hemsjukvården. Författaren kan se att resultatet i denna litteraturstudie kan gå 
att applicera på palliativ vård oavsett var den bedrivs. Sjuksköterskan i den palliativa 
hemsjukvården är dock som tidigare nämnts mer utlämnad till sig själv och sina egna 
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beslut i en mycket komplex vård. Att vården bedrivs i patientens eget hem gör att en 
god relation och ett bra samarbete till patienten och dess närstående är en förutsättning 
för att vården ska bli god. En relevant kompetens och en god självkännedom påverkar 
sjuksköterskan i sin yrkesroll och gör hen trygg vilket författaren anser vara en 
bidragande del till en god palliativ vård. 
 
Hållbar utveckling 
 
Begreppet hållbar utveckling inkluderar tre olika dimensioner: den ekonomiska, den 
ekologiska och den sociala dimensionen. Krav på åtgärder som görs är att de ska vara 
hållbara över geografiska gränser, över tid, ge trygghet för kommande generationer och 
innehålla en rättvis fördelning (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 207). 
Hållbar utveckling inom den palliativa hemsjukvården är en viktig aspekt. Utifrån det 
resultat som studien visar kan man påverka en hållbar utveckling utifrån de tre 
dimensionerna. 
 
I den ekonomiska dimensionen kan man tänka sig att, om patientens önskemål att få 
vårdas och dö i sitt hem uppfylls, kan ekonomiska besparingar göras för samhället i 
stort. Antalet vårdplatser på sjukhus skulle då hållas nere och besparingar på personal 
och eventuella transporter skulle det kunna sparas in på. Förutsättningarna är dock att 
vården i hemmet har de resurser som krävs för att patienten ska kunna stanna där. Det är 
viktigt att patienten och närstående känner sig trygga med att vården utförs i hemmet. 
För det krävs det noggrann planering, information och ett team runt patienten som har 
adekvat kompetens för uppdraget. 
 
Hållbar utveckling i ett ekologiskt perspektiv inom den palliativa hemsjukvården kan 
vara att medvetandegöra vårdpersonal, patienter och närstående hur de i vårdandet kan 
bidra till en mindre påverkan på vår miljö. Det skulle kunna göras genom att undervisa 
och informera om läkemedelshantering. Var man slänger överblivna eller använda 
produkter. Att medvetandegöra användning av förbrukningsmaterial på ett 
miljöbesparande sätt. Undvika onödiga transporter till sjukhus är också besparande för 
miljön. Är patient och närstående trygga med vården i hemmet och sjuksköterskan är 
förtroendeingivande i sin yrkesroll kan det främja en fortlöpande vård i hemmet. 
Ytterligare en mycket viktig aspekt ur ett ekologiskt perspektiv är vårdhygien.  Att 
sjuksköterskan genom att bland annat följa basala hygienrutiner i den nära vården 
minskas risken för vårdrelaterade infektioner vilka kan orsaka ett stort lidande för 
patienten men också skapa stora kostnader för samhället samt påverka miljön på ett 
negativt sätt genom ökad risk för antibiotikaresistenta bakterier, vilket är ett stort globalt 
problem och ett hot mot mänskligheten.  
 
Palliativ hemsjukvård enligt den sociala dimensionen utgår från att vården ska anpassas 
till den unika människan vården är avsedd för. Se till att grundläggande behov och 
rättigheter blir tillgodosedda. Resurser skall läggas där behoven är störst, vilket kan 
ändras över tid. Oavsett kön, ålder, etnicitet, social status eller annan tillhörighet gäller 
samma rätt att behandlas med respekt och värdighet. Sjuksköterskan i den palliativa 
hemsjukvården har här en betydande roll att se till den unika patienten och att dennes 
unika behov blir tillgodosedda. Sjuksköterskan måste möta patienten med respekt för 
dennes autonomi, värdighet och integritet. Uppfylls inte detta kan patientens lidande 
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komma att öka samt långsiktigt resultera i annat vårdbehov av mer avancerad karaktär, 
vilket också kan innebära ökad kostnad för samhället.  
 
SLUTSATSER 
 
I denna litteraturstudie framkommer det centrala och betydelsefulla faktorer vilka är 
viktiga för att skapa förutsättningar för sjuksköterskan att kunna ge en god vård i den 
palliativa hemsjukvården. En relation vilken bygger på sjuksköterskans närvaro och 
lyssnande samt ett nära och fungerande samarbete till patienten och dess närstående 
visade sig vara av betydelse. Författaren kan se kopplingar mellan de centrala faktorerna 
för en god palliativ hemsjukvård vilka kom fram i resultatet och personcentrerad vård 
vilket skapar förutsättningar för att närma sig den unika människan. Betydelsefullt för 
en palliativ hemsjukvård visade sig också vara den kompetens sjuksköterskan har inom 
området. Det kan vara kompetens införskaffad genom teori, praktik eller erfarenhet där 
också självkännedom hos sjuksköterskan är av betydelse. En god kompetens och 
självkännedom bidrar till en god palliativ hemsjukvård genom den trygghet i 
yrkesrollen det bidrar till. Där sjuksköterskan vågar vara kreativ i sitt vårdande för att 
skapa bästa tänkbara vård för den unika patienten. Reflektion är ett betydande verktyg 
för sjuksköterskan att utveckla sin kompetens och självkännedom. Resultatet i denna 
litteraturstudie ger således en förståelse för den palliativa vårdens komplexitet. Genom 
att sjuksköterskan får en kunskap om centrala delar i den palliativa hemsjukvården kan 
det komma att hjälpa hen i det nära arbetet med den palliativa patienten och dess 
närstående. 
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palliative 
home care 

Sjuk- 
sköterska 

Att visa 
sjuksköterskors 
erfarenheter, 
perspektiv och 
reflektioner i 
den palliativa 
hemsjukvården. 

Kvalitativ design 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Öppna frågor 
 
Fem 
sjuksköterskor 
med specialist 
utbildning i 
palliativ vård 
deltog. 

Tre 
huvudteman 
framkom: 
*Erkänna sina 
egna 
begränsningar 
och 
mänsklighet 
*Samarbete 
och 
partnerskap 
*Lagarbete i 
palliativa 
vårdteam 
 
Underteman: 
*Back up stöd 
– säkerhet 
*Lära 
tillsammans 
*Coping 
*Samverka 
med anhöriga 

En helhetssyn 
på patienten. 
Interagera 
med familjen. 
Samarbete och 
team runt 
patienten. 
Känslomässig 
påverkan i den 
palliativa 
vården. Tillåta 
att gråta med 
också 
upprätthålla 
en 
känslomässig 
distans. Sätta 
gränser. 

Palliative and 
Supportive 
Care 
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Titel, 
tidskrift, 
författare, 
årtal 

Perspektiv Problem/syfte Metod/urval Resultat Diskussion 

Caring for 
dying patients 
outside special 
palliative care 
settings: 
experiences 
from a nursing 
perspective 

Sjuk- 
sköterska 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att vårda 
allvarligt sjuka 
och döende 
patienter 
utanför 
specialiserad 
palliativ vård. 

Kvalitativ 
ansats 
Intervjuer med 
öppna frågor 
av 
beskrivande 
karaktär. 
 
Nio 
sjuksköterskor 
deltog. 
 
Inklusion-
kriterie: 
Minst tre års 
erfarenhet av 
att tagit hand 
on döende 
patienter. 
Erfarenhet av 
att tagit hand 
om minst fem 
döende 
patienter. 
 

Tre teman 
uppstod: 
*Ambition och 
engagemang 
*Vardagliga 
möten 
*Tillfredsställelse 
och missnöje 
 

Vikten av 
reflektion i 
arbetet. 
 
Uppfylla 
patientens och 
närståendes 
behov och 
önskningar. 
Goda 
kunskaper 
inom palliativ 
vård mycket 
viktigt. 

Scandinavian 
Journal of  
Caring 

     

*Birgitta 
Wallerstedt 
*Birgitta 
Andershed 

     

2007      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Titel, 
tidskrift, 
författare, 
årtal 

Perspektiv Problem/syfte Metod/urval Resultat Diskussion 

Lived 
experiences 
of adult 
community 
nurses 
delivering 
palliative 
care to 
children and 
young 
people in 
rural areas. 

Sjuk-
sköterska 

Belysa hur 
utmaningar 
uppfattas när 
sjuksköterskor 
ger palliativ 
vård till 
barn/unga 
vuxna och 
deras familjer 
utanför den 
traditionella 
vårdkontexten 

En Kvalitativ 
fenomenologisk 
ansats 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Tio 
sjuksköterskor 
deltog. 

Fyra teman 
framkom: 
*Emotionell 
beredskap 
*Gå den 
professionella 
vägen 
*Bli en av 
familjen 
*Det är allas 
verksamhet 

Relationen till 
patienten. 
Oförberedd på de 
känslor som dök 
upp. 
Coping strategier 
är ett 
forskningsområde 
som behöver 
lyftas. 

International 
Journal of 
Palliative 
Nursing 
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Titel, 
tidskrift, 
författare, 
årtal 

Perspektiv Problem/syfte Metod/urval Resultat Diskussion 

Caring for 
Dying Patients 
in the Nursing 
Home: Voices 
From Frontline 
Nursing Home 
Staff 

Sjuk- 
sköterska 

Att belysa 
positiva och 
negativa 
erfarenheter av 
att vårda 
döende 
personer. 

Kvalitativ 
design 
Öppna frågor. 
Där 
informanterna 
skall beskriva 
en positiv och 
en negativ 
erfarenhet av 
att vårda 
döende 
patienter. 
 
707 
sjuksköterskor, 
sjuksköterske- 
assistenter och 
socialarbetare 
deltog i 
studien. 

Erfarenheterna 
beskrev utifrån 
tre perspektiv: 
*Upplevelser 
*Observerade 
upplevelser av 
döende patient. 
*Observerade 
upplevelser av 
närstående. 
 
Teman utifrån 
positiva 
erfarenheter: 
*Skapa nära 
band 
*God patient 
vård 
*Involvera 
Hospice 
*Förberedelse 
*God 
kommunikation 
Teman utifrån 
negativa 
upplevelser: 
*Utmanande 
vård 
*Känsla av 
hjälplöshet 
*Osäkerhet 
*Frånvarande 
familj 
*Svåra känslor 
*Oenig familj 
 
 

Viktigt att 
förbättra 
personalens 
kunskaper 
inom vård av 
döende 
patienter. 
Samordna 
vården runt 
patienten. 
Socialt stöd 
till patienten. 

Journal of Pain 
and Symptom 
Management 
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Titel, 
tidskrift, 
författare, 
årtal 

Perspektiv Problem/syfte Metod/urval Resultat Diskussion 

To be 
involved- A 
qualitative 
study of 
nurses 
experiences of 
caring for 
dying patients 

Sjuk- 
sköterska 

Att beskriva 
sjuksköterskans 
upplevelse av 
att vårda 
döende 
patienter 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie. 
 
Sex 
sjuksköterskor 
deltog i 
intervjuerna. 
Vilka 
analyserades 
med hjälp av 
kvalitativ 
innehålls 
analys 

En 
huvudkategori 
framkom: 
*Att bli 
involverad 
 
Tre under-
kategorier 
framkom: 
*Vara 
stödjande 
*Bli frustrerad 
*Vara känslig 
i vård-
processen. 

Handledning är 
ett viktigt 
verktyg i gapet 
mellan teori 
och praktik i 
övergången 
från nybörjare 
till mer 
erfaren. Ökad 
kunskap om 
palliativ vård i 
sjuksköterske-
utbildningen 
och ett 
engagerat 
ledarskap 
underlättar 
förberedelserna 
i vården av 
döende 
personer. 

Nurse 
Education 
Today 
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