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Sammanfattning 

År 2016 avled 91 000 personer i Sverige. Av dessa beräknas 80 % ha varit i behov av 

palliativ vård. Den palliativa vården ska värna om patienternas värdighet och 

välbefinnande. Sjuksköterskan är en viktig aktör för att den palliativt vårdade patienten 

ska kunna uppleva hälsa och få en hälsosam död. Detta kan tyckas motsägelsefullt i 

livets slutskede men bör betraktas som både en möjlighet och en rättighet. 

 

Syftet är att beskriva främjandet av hälsa hos palliativt vårdade patienter inom 

hemsjukvården utifrån sjuksköterskors perspektiv. I studien användes kvalitativ metod 

utifrån en reflekterande livsvärldsteoretisk grund. Sju sjuksköterskor inom hemsjukvård 

intervjuades. Resultatet utarbetades genom innebördsanalys vilket kom att resultera i 

fyra innebördsteman. Att främja hälsa hos den palliativt vårdade patienten innebär att 

med inkännande försöka förstå patientens behov och att i reflektion hjälpa denne att 

återfinna sig själv. Det innebär också att det som stör det existentiella varandets lugn 

förhindras och åtgärdas samt att vårdandet är närvarande men inte påtagligt i patientens 

vardag. Slutligen innebär främjandet av hälsa att livets speciella upplevelser görs 

tänkbara och möjliga. Resultatet diskuterades mot tidigare studier och även vad gäller 

kompatibilitet gentemot studier med patientperspektiv. Särskild tonvikt läggs på 

autonomins dilemma, dels när patienten själv är oförmögen att föra sin talan, men också 

svårigheten i att följa patientens vilja och samtidigt försäkra sig som trygg och säker 

vård. Slutsatsen var att hälsofrämjande vid palliativ vård ska vara följsam mot patienten 

som unik person, med det övergripande målet att hen ska kunna leva fram till sin död. 

 

 

 

Nyckelord: Hälsa, Hälsofrämjande vård, Palliativ vård, Hemsjukvård, Autonomi, 

Kvalitativ metod, Livsvärld, Hållbar utveckling. 
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INLEDNING 

I Sverige avled drygt 91 000 personer 2016 (Socialstyrelsen 2017, s.1). Varav dessa 

beräknades drygt 80 % ha behövt någon form av palliativ vård (Socialstyrelsen 2013, s. 

56). Sedan 2013 pågår forskningsprojektet DöBra med parollen "Döden är oundviklig, 

men ett dåligt döende borde inte vara det!". Projektets övergripande syfte är att minska 

det undvikbara lidandet i relation till död, döendet och sorg. Projektet betonar det 

salutogena förhållningssättet; med fokus på det friska, vad som minimerar lidande och 

maximerar hälsa (Lindqvist & Tishelman 2016). 

 

Vi anser att hälsa, hela livet, är något som är viktigt och angår oss alla. Så även när 

döden närmar sig. Genom att undersöka främjandet av hälsa ur sjuksköterskans 

perspektiv, hoppas vi få en inblick i dess innebörd samt vilka möjligheter och 

svårigheter som finns. Detta är betydelsefullt utifrån både Hälso- och Sjukvårdslagens 

(HSL) (SFS 2017:30) mål och Förenta Nationernas (FN) Generalförsamlings (2015) 

hållbarhetsmål i Agenda 2030; att eftersträva hälsa för alla, i livets alla skeden. 
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BAKGRUND 

Palliativ vård 

Palliativ vård är livskvalitetsfrämjande och lindrande vård, avsedd för patienter som har 

en obotlig och progressiv skada eller sjukdom. Denna vård erbjuds med ett 

flerdimensionellt fokus på fysiska, sociala, psykiska samt existentiella behov och har 

därtill ett organiserat anhörigstöd (Socialstyrelsen 2013, s. 16). I den palliativa vården 

ses döendet som en naturlig och oundviklig process och ska i detta hänseende varken 

påskyndas eller fördröjas. Istället ska den palliativa vården stödja människans värdighet 

och välbefinnande till livets slut. Således är bekräftande av livet och betraktandet av 

döden fundamental i den palliativa vården (WHO 2002, s. 84). 

 

Den palliativa vården kan delas in i två faser: Den tidiga, inledande och den sena, 

avslutande fasen. De olika faserna har skilda huvudfokus (se figur 1) och skiljs åt av, 

vad som administrativt benämns som brytpunkt. Denna övergång innebär att 

livsförlängande behandling inte längre anses meningsfull eller gynnsam och som då 

avslutas. Brytpunkten är en process som sker i samråd med patient och anhöriga och 

kan ske över en längre tid i etapper (Socialstyrelsen 2013, ss. 18–19). 

 

Figur 1. Den palliativa vårdens faser (Socialstyrelsen 2013, ss. 18-19). 

 

Enligt Nationella Rådet för Palliativ Vård (u.å.) utgår palliativ omvårdnad från att 

främja den palliativt vårdade patientens upplevelse av välbefinnande och hälsa. Detta 

genom att erbjuda omvårdnad utifrån ett holistiskt perspektiv. 

Hälsa 

Hälsa har ingen entydigt överensstämmande definition. Medin och Alexanderson (2001, 

ss. 39, 42, 46) delar in hälsodefinitionerna under två övergripande utgångspunkter: Den 

biomedicinska och den humanistiska. Den biomedicinska har sjukdom som 

utgångspunkt och ser, på många sätt, hälsa som dess motsats. Detta synsätt på hälsa var 

vanligare förr. Den humanistiska, och på senare tid mer vedertagna, ansatsen har hälsa 
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som utgångspunkt och relaterar den i varierande grad till sjukdom men också som något 

mer. WHO:s ursprungliga definition av hälsa är: 

 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (WHO 2006, s. 1). 

 

Sedan definitionen skrevs har flera tillägg gjorts, som under Ottawa-konferensen där det 

fastslås att hälsa ska ses som en resurs i vardagslivet och inte som livets mål (WHO 

1986, s. 1). Följaktligen kan WHO:s ursprungliga hälsodefinition anses inordnad under 

den biomedicinska ansatsen, men i och med tillägget utvecklats i riktning mot den 

humanistiska (Medin & Alexanderson 2001, s. 65). 

 

Under den humanistiska ansatsen ses också Gadamers (2003, s. 21) beskrivning av 

hälsa som livets rytmik samt Nordenfeldts (1991, ss. 43–44) holistiska hälsodefinition – 

vilken betonar människans förmåga eller oförmåga till handling samt omgivningens 

betydelse. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 62-63, 72-73, 102) sammanflätar teorier till 

ett större existentiellt begrepp. Med en livsvärldsteoretisk grund menar de att förståelsen 

av hälsa inte heller utesluter sjukdom, men individen måste kunna förhålla sig till och 

"hantera" sjukdom eller annan ohälsa för att hälsa ska råda. Hälsan innebär förmågan att 

genomföra sina individuellt unika livsprojekt, samt upplevelsen av mening och 

sammanhang. Hälsa varar för patienten i som denne erfar världen och påverkas av 

balansen mellan frihet och sårbarhet, livslust, livskraft, livsmod samt livsrytmen. Detta 

beskrivs som lusten och glädjen inför levandet och livet samt kraft och styrka att 

handskas med hinder och motgångar. Likaså modet att våga välja välbefinnande och 

livet efter sina egna preferenser samt harmonisk rytm och stabilitet i den existentiella 

rörelsen - mellan aktivitet och stillhet. 

Autonomi 

Autonomi är ett återkommande begrepp i flera hälsoteorier (Korp 2016, s. 70). 

Autonomi definieras som ”Egenskapen att kunna företa sig egna handlingar samt att 

kunna tänka och känna utan att påverkas eller styras av faktorer i omvärlden” (Egidius 

2008, s. 70). Den kan, liksom värdighet och integritet, ses som ett av hälsans nav och är 

av betydelse för att individen ska kunna formulera livsmål, genomföra livsprojekt och 

känna frihet. Autonomi är även av betydelse för hur individen handskas med sjukdom, 

smärta och döende (Korp 2016, ss. 70-72). 

Erfarande hos den palliativt vårdade patienten 

Att även i slutet av livet kunna vara autonom beskrivs som viktigt för patienten 

(Nelson-Becker 2006; Lavoie, Blondeau & Picard-Morin 2011). Detta handlar både om 

att kunna fatta beslut och att utföra handlingar (Lavoie, Blondeau & Picard-Morin 

2011). Beslutsfattande handlar enligt Richardson, MacLeod och Kent (2010) i första 

hand om de vardagliga besluten, vilka även upplevs som viktigast av patienten. När 

krafterna avtar kan autonomin yttra sig genom att utföra mindre sysslor, som att hålla 

rent runt sig och umgås med anhöriga (Nelson-Becker 2006; Lavoie, Blondeau & 

Picard-Morin 2011). 

 

I en studie menar patienterna att de inte vill vara inblandade i alla beslut som tas 

angående deras vård. Patienternas mål är inte i huvudsak att förlänga livet, utan att leva, 
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livet ut. Patienterna beskriver en upplevelse av att ha kontroll i livet, trots att de inte 

själva fattar besluten. De litar på att andra fattar riktiga beslut i deras ställe (Romo, 

Allison, Smith & Wallhagen 2017). En del patienter upplever att de kan lämna över viss 

kontroll till vårdpersonal, för att istället själva fokusera på det de vill göra (McKechnie, 

MacLeod & Keeling 2007). Samtidigt beskrivs det som en lättnad för vissa att inte 

behöva be om hjälp, utan att andra gör vissa saker ’per automatik’. En del patienter lär 

sig hantera sin situation och anpassa den efter sina aktuella förmågor. Patienterna kan 

även ta kontroll över situationen genom att låta andra utföra åtaganden efter deras 

ledning (Carter, MacLeod, Brander & McPherson 2004). 

 

Det finns även patienter som upplever att de behöver kämpa för att bibehålla 

självständighet och kontroll gentemot vårdpersonalen (Cotterell 2008; Lavoie, Blondeau 

& Picard-Morin 2011). Patienterna känner att de behandlas som barn, erhåller mer vård 

än de önskar. Därmed understöds en passivitet i vardagen och exkludering från vad som 

har varit deras vardagsliv. Att utgå från patienternas värderingar anses viktigt för 

patienterna själva. Autonomi upplevs ge mening åt livet, men patienternas försök att 

vara autonoma kan få vissa anhöriga att distansera sig (Lavoie, Blondeau & Picard-

Morin 2011). 

Den hälsosamma döden 

Den hälsosamma döden som begrepp betonar vikten av att, i den palliativa vården, utgå 

från det friska hos den döende patienten (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed 

2012, ss. 49–50). Att ha en bredare syn och tillvarata det friska istället för att fokusera 

på sjukdomen beskrivs bidra till hållbar utveckling av vården. I detta arbete bör 

sjuksköterskan ta en ledande roll (Tomblin-Murphy & Rose 2016). 

 

Det har visat sig att vårdpersonal har inverkan på patientens upplevelse av hälsa, 

förutsättningar och tillstånd. Patienter beskriver att de upplever sig bli behandlade som 

sin sjukdom och utifrån en standardiserad mall för denna, vilket ger ökade 

sjukdomskänslor och frustration (Cotterell 2008). Vårdpersonal med ett övervägande 

medicinskt fokus beskrivs bidra till att den palliativt vårdade patienten känner 

hopplöshet och maktlöshet inför sin hälsa. Patienten upplever även ökad förlust av 

hälsan (McKechnie, MacLeod & Keeling 2007). 

 

Med ett livsvärldsteoretiskt perspektiv ses hälsa som något subjektivt och föränderligt, 

sprunget ur människan själv (Dahlberg & Segesten 2010, s. 52). I livets slutskede är det 

inte ovanligt med värderingsförskjutningar. Det som tidigare har ansetts vara små 

vardagshändelser, som att ta sig en kopp kaffe med en vän, kan istället upplevas som 

livsmål. Att kunna nå dessa mål stärker således hälsan och bejakar livet (Ternestedt et 

al. 2012, ss. 49–50). 

Den hälsofrämjande palliativa vården 

WHO (1986, s. 1) definierar hälsofrämjande som processer som möjliggör för individen 

att öka kontrollen över sin hälsa. Likaså att möjliggöra för individen att kunna förbättra 

hälsan. Rosenberg och Yates (2010) menar att detta kräver en grundläggande förändring 

inom den palliativa vården. Den palliativa vårdens förhållningssätt och attityder behöver 

riktas mot hälsofrämjande, med särskilt fokus på holism. McIlfatrick et al. (2014) 
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beskriver anhörigas besvikelse över den palliativa vårdens brist på holism. Besvikelsen 

utgår ifrån upplevelsen av att vårdpersonal enbart fokuserar på att lindra fysiska symtom 

och inte på att ge socialt, psykologiskt och andligt stöd. McEvoy och Duffy (2008) 

menar därtill att om vården ska utvecklas i en hållbar riktning, är det viktigt att 

sjuksköterskan lyfter blicken från de olika delarna i vården av sina patienter, för att 

istället se hela människan. 

Sjuksköterskans betydelse för patientens erfarande 

Att främja hälsa handlar inte bara om att ta reda på vad patienten tänker om hälsa i 

allmänhet. Det handlar också om att ta reda på vad patienten tänker om sin egen hälsa. 

Grunden i den patientnära vården måste vara patientens hälsoupplevelse. Först när 

utgångspunkten blir vad som är viktigt för patienten, blir arbetet etiskt hållbart (Spencer 

2014). Detta kan jämföras med Dahlberg och Segestens (2010, ss. 127–128) teori att 

såväl patientens hälsa och välbefinnande, som sjukdom och lidande utspelar sig i dennes 

livsvärld. Utifrån detta menar de att vårdpersonal måste kunna möta och förstå 

patientens livsvärld för att kunna ge god vård. 

 

Palliativt vårdade patienter upplever att sjuksköterskan har såväl en professionell som 

en personlig roll i vården. Den professionella rollen handlar om att lindra fysiska 

problem och att bidra med praktiska och samordnande stöd. Sjuksköterskans personliga 

roll är av psykologiskt värde och visar sig i bemötandet. Sjuksköterskan upplevs 

intresserad av patienten som person. I mötet skapas en vänskaplig relation med 

möjlighet till stöd, tröst och samtal om livet bortom sjukdomen. Patienten uttrycker att 

en kombination av sjuksköterskans roller är av betydelse för att patienten ska uppleva 

hälsa (Richardson 2002). 

Sjuksköterskans erfarande 

En del sjuksköterskor som arbetar patientcentrerat i hemsjukvården uttrycker djup 

närhet till patienten de vårdar. De anser sig få en god uppfattning om vem patienten är 

och vad som är viktigt för denna. Sjuksköterskorna menar att närhet till patienten bidrar 

till att fokus förflyttas från det sjukdomsrelaterade till patienten som helhet Att arbeta 

patientcentrerat är emotionellt påfrestande, men värdefullt i relationsskapandet (Brown, 

McWilliam & Ward-Griffin 2006). 

 

Sjuksköterskor i hemsjukvården anser att det är positivt att överlåta kontroll till 

patienten, även om det innebär att sjuksköterskorna själva har mindre kontroll. Patienten 

upplevs nöjdare när denne har kontroll över sin vård. Dock påpekas att inte alla 

patienter har möjlighet att hantera sin egen vård, då de saknar kunskap om vad som kan 

göras (Brown, McWilliam & Ward-Griffin 2006). 

 

Schaffer (2007) beskriver att vårdpersonal känner sig obekväma att prata om och ge 

existentiell vård. Samtidigt menar de att existentiell vård skulle kunna bidra till att 

patienten får en bättre tid i livets slutskede. Likaså menar de att existentiell vård skulle 

kunna bidra till att döendet ses som naturligt och döden som tillåten. 

Hälsa, döende, liv – en paradox? 

McKechnie, MacLeod och Keeling (2007) beskriver palliativt vårdade patienters 

erfarande av hospis som en slutstation, ett ställe att dö på, där tiden står still och där den 
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döende människan gradvis överger sig själv till döendeprocessen. Hospis ses som något 

som skyddar levandet från döendet och döendet från levandet. Således upplevs denna 

vårdform inte bejaka levandet och några patienter menar att det är bättre att i längsta 

möjliga mån vänta med att kontakta hospis. McIlfatrick et al. (2014) beskriver också 

denna vilja att distansera sig från den palliativa vården till dess att den är nödvändig. 

Patienterna önskar sig ingen inblandning i döendet förrän just då. 

 

Det är vanligt att associera döendet med döden. De två termerna tycks gå hand i hand 

inte bara hos människor i allmänhet utan hos vården i synnerhet (Kellehear 2014). 

Patienter beskriver hur anhöriga ser dem som nästintill döda och planerar begravning 

redan innan patienterna själva förlikat sig med döendet. Likaså hur anhöriga förväntar 

sig att sitta vid sängen och hålla hand så fort övergången till palliativ vård står klar 

(McKechnie, MacLeod & Keeling 2007). 

 

Att vara döende är att vara levande. Döendet är inte döden. De döende lever och äger 

således rätten att sträva efter det andra levande människor strävar efter – god livskvalitet 

med goda relationer, sällskap och god, professionell vård. Likaså rätten att bidra till 

samhället på sitt sätt samt att kunna känna säkerhet och hälsa (Kellehear 2014). 

Okänslig och osympatisk vårdpersonal kan bidra till upplevelsen hos den palliativt 

vårdade patienten av att dennes hälsa och situation anses oviktig (Cotterell 2008). 

Funktionsnedsättning medför inte diskvalifikation från hälsovård, från strävan att inte 

vara funktionsnedsatt eller strävan att inte falla in i andra sjukdomsprocesser och 

fysiska risker (Kellehear 2014). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hälsa kan beskrivas i termer av såväl livsresurs och handlingsförmåga som av livsmål 

och rytm. Den palliativa vårdens avsaknad av kurativa behandlingar kan tyckas 

inkompatibel med hälsa och hälsofrämjande, livskraft, livsmod, livslust, och livsrytm. 

Ingen av de humanistiska teorierna nämner dock ett hälsans slut - en punkt varifrån 

hälsan inte längre anses väsentlig, aktuell eller eftersträvansvärd. Så länge livet pågår är 

hälsan betydelsefull, även när döden nalkas. 

 

Den palliativt vårdade patientens erfarenheter av hälsofrämjande vård finns beskrivet i 

studier. Däremot finns det få studier som undersökt hälsofrämjande i den palliativa 

vården utifrån sjuksköterskans perspektiv. Detta är problematiskt, då det finns forskning 

som beskriver hur patienter inom den palliativa vården upplever att vårdpersonalen och 

omgivningen understöder passivitet och exkluderande från vardagslivet. Detta genom 

fokus på sjukdom och riktning mot döden, där det istället borde tas avstamp i hälsan - 

utgå från det friska samt bejaka livet och levandet. Om hälsa och liv inte betonas i den 

palliativa vården, riskerar patienten och dennes anhöriga att drabbas av onödigt lidande. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva främjandet av hälsa hos palliativt vårdade patienter inom 

hemsjukvården utifrån sjuksköterskors perspektiv. 
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METOD 

Ansats 

Studien hade en fenomenologisk ansats med ett livsvärldsperspektiv. Studien 

eftersträvade att beskriva fenomenet främjandet av hälsa hos palliativt vårdade 

patienter utifrån sjuksköterskors perspektiv. Då detta utgick från sjuksköterskors levda 

erfarenhet ansågs reflekterande livsvärldsforskning som en passande forskningsmetod. 

 

Det är genom människans erfarande av världen som världen förstås. Att undersöka 

livsvärlden handlar om att möta denna med öppenhet (Dahlgren, Dahlgren & Nyström 

2008, s. 76). 

 

Fenomenologi fokuserar på relationen mellan människa och fenomen. Genom att gå till 

sakerna (fenomenen) själva tillåts vardagsupplevelser göras full rättvisa. Med detta 

menas att forskaren måste vända sig till fenomenet som betraktaren upplever det. 

Fenomenologin menar att sakerna, är sakerna så som de framstår för betraktaren. Det 

handlar om att belysa världen så som den erfars i alla dess varianter. Snarare än att fråga 

sig vad som erfars, upplevs och förstås, efterfrågas hur något erfars, upplevs och förstås 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 31–32). 

 

Livsvärlden, även kallad erfarenhetsvärlden, är given i tanke, handling och erfarenhet. 

Detta existentiella perspektiv skildrar hur livet, i relation till det levda sammanhanget, 

upplevs och förstås. Således både styr och öppnar den för hur vi vetenskapligt förstår, 

förklarar och beskriver vardagsvärlden. Som vetenskaplig ansats fungerar livsvärlden 

likt ett verktyg som eftersträvar att beskriva den individuella och tvetydiga existentiella 

värld människan lever i - som sätter denne i samband med världen (Dahlberg 2014, ss. 

53, 57). 

 

Målet med att, inom forskning, ha ett livsvärldsperspektiv är att undersöka, analysera, 

förtydliga, förstå och beskriva mening. Fenomenet ska tillåtas avslöja sig själv genom 

att forskaren med öppenhet, känslighet och tålamod gör sig tillgänglig inför detta. Med 

denna tyglade hållning gentemot sin egen förförståelse åsyftas att fenomenet inte ska bli 

metodologiskt angripet genom applicering av en extern struktur såsom en befintlig teori 

eller föraning. Med öppen, medveten attityd och en pendling mellan distans och närhet 

till fenomenet kan forskaren synliggöra både det generella och det unika. Öppenhet ger 

forskaren chansen att undersöka annanheten. Total öppenhet och sanning finns inte, 

men med ett reflekterande problematiserande förhållningssätt tyglas förförståelsen att 

inte obehindrat och okontrollerat bestämma det obestämda (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2008, ss. 76, 96–97, 112, 120, 122, 125, 128–130). 

 

Således gav den fenomenologiska livsvärldsteoretiska ansatsen möjligheten att belysa 

fenomenet främjandet av hälsa hos palliativt vårdade patienter utifrån sjuksköterskors 

perspektiv med variation, på ett djup och med en bredd som inte varit möjligt genom 

kvantitativa och/eller deduktiva ansatser. Studiens resultat utgår därför från 
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livsvärldsintervjuer, där reflekterande livsvärldsforskning utgör dess forskningsmetod 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 184) 

Informanter 

Vid livsvärldsforskning föreslås det att eftersträva en bred variation av deltagare, 

snarare än ett särskilt antal deltagare. Därför bör urvalet vara varierat utifrån ålder, kön 

och arbetslivserfarenhet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 175). Dahlberg (2014, 

ss. 79–80) menar att det därigenom finns förhoppning om att belysa fenomenet ur fler 

perspektiv än vad som förväntas ur en homogen grupp. Vidare bör antalet informanter 

begränsas till vad som anses vara rimligt sett till den tid som står till förfogande (Ibid.). 

Antalet deltagare i studien begränsades utifrån de riktlinjer som tillhandahölls av 

Högskolan i Borås (2017, s. 6). 

 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var minst 12 månaders tjänstgöring inom 

den nuvarande arbetsplatsen i hemsjukvården samt erfarenhet av palliativ vård. Med 

hemsjukvård avses här både tjänstgöring inom särskilt boende
1
 och ordinärt boende

2
. 

 

Informanterna valdes utifrån ett lämplighetsurval, där information om studien skickades 

per e-post till enhetscheferna för fyra hälso- och sjukvårdsteam. Informationen 

vidareförmedlades sedan till teamens sjuksköterskor. De som ville delta anmälde 

därefter sitt intresse. Informanterna bestod av sju sjuksköterskor inom hemsjukvården i 

en kommun i södra Sverige. Distrikten som sjuksköterskorna arbetade på var varierade; 

invandrartäta områden, villakvarter, innerstad och stora hyreslägenhetskomplex, dock 

bestod inget av distrikten av landsbygd. Information sändes ut efter att verksamhetschef 

givit sitt godkännande. Genom detta steg valdes fem informanter. Ytterligare två 

informanter kontaktades av en av författarna och tillfrågades personligen. 

 

Av informanterna var fyra grundutbildade sjuksköterskor, medan tre var 

specialistutbildade. Urvalet bestod av en man och sex kvinnor. Informanternas 

medelålder var 48 år (35-58 år). Informanterna hade i snitt arbetat 20 år (5-37 år) som 

sjuksköterskor. På nuvarande arbetsplats var genomsnittstiden 6,5 år (1,5–17 år). En 

sjuksköterska tjänstgjorde på särskilt boende för äldre, tre inom ordinärt boende, två 

inom specialiserad palliativ vård och en hade en kombinerad tjänst. 

Datainsamling 

För att besvara syftet och beskriva fenomenet valdes livsvärldsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Genom dessa öppna livsvärldsintervjuer var målsättningen att 

rikta fokus mot fenomenet och informanternas beskrivning av detta (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008, ss. 183–185). Intervjuerna spelades in digitalt och 

genomfördes i huvudsak på informanternas arbetsplats. En informant valde att 

genomföra intervjun på ett bibliotek. 

 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 135, 142) menar att det är viktigt att 

forskaren identifierar och reflekterar över sin förförståelse, för att även kunna tygla den. 

Genom att tygla sin förförståelse finns möjligheten att se fenomenet ur ett annat 

                                                 
1
 Anpassad boendeform med dygnet runt-bemanning (Socialstyrelsen 2016). 

2
 Boendeformer som ej innefattas enligt fotnot 1 (Socialstyrelsen 2016). 
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perspektiv. I syfte att bevara öppenheten inför fenomenet förberedde författarna sig 

genom att skriva varsin mind map innehållande egna tankar, känslor och erfarenheter 

gentemot fenomenet och informanterna. På detta sätt medvetandegjordes förförståelsen 

tydligare. Mind mapen fanns fortlöpande med under analysfasen för att påminna och 

underlätta den tyglade hållningen.  

 

Inledningsvis genomfördes en provintervju vilken transkriberades. Författarna och 

handledaren förde sedan en gemensam diskussion kring intervjuns styrkor, brister och 

föreslog reviderande åtgärder. Vid provintervjun noterades svårighet för informanten att 

berätta om levda erfarenheter kopplade till fenomenet. Intervjun hade i huvudsak en 

allmän nivå. Detta kan exempelvis bero på att fenomenet är svårfångat. 

 

Provintervjun utgick från att informanten ombads berätta om en vanlig arbetsdag i den 

palliativa vården. Meningen var att frågan, som Dahlberg, Dahlberg och Nyström 

(2008, s. 191) beskriver, skulle rikta informanten mot den levda erfarenheten, men ändå 

upplevas vardaglig. Detta följdes sedan upp med en fråga riktad mot fenomenet. Dock 

fanns svårigheter att komma vidare med den riktade frågan på ett naturligt sätt. 

 

Efter provintervjun gjordes följande ändringar: 

 Informanterna erhöll kompletterande information. De ombads via denna att, 

inför intervjun, försöka minnas ett möte där de främjat hälsa hos en palliativt 

vårdad patient. Avsikten var att underlätta det tidiga intervjuskedet och få en 

ingång till informantens livsvärld. 

 Intervjuerna inleddes med ingångsfrågan riktad mot fenomenet.  

 Förtydligande att det är den levda erfarenheten som informanten ombeds berätta 

om och inte bara exemplifiera (såsom att återge läroboksexempel). 

 

Provintervjun inkluderades inte i resultatet på grund av brist på levda erfarenheter och 

därmed djup.  

 

Samtliga intervjuer som kom att ligga till grund för denna studies resultat inleddes med 

ingångsfrågan (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 191). Ingångsfrågan var: Hur 

upplever du att det är att främja hälsa hos palliativt vårdade patienter? Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008, s. 191) menade att ingångsfrågan ska vara begriplig och 

med balans mellan struktur och öppenhet. Syftet är att informanten, med sin egen 

livsvärld som grund, riktas mot fenomenet.  

 

I intervjuerna eftersträvades att vara följsam mot fenomenet och tyglad i förförståelsen.  

I reflekterande livsvärldsforskning eftersträvas att frågorna ställs spontant och att de 

formuleras i stunden. Utgångspunkten i intervjuerna var således att ha öppna följdfrågor 

och färre riktade frågor. På så sätt styr informanten snarare än intervjuaren samtalet. 

Detta möjliggör för intervjuaren att fokusera på det som händer och sägs i stunden, 

snarare än att förbereda nästa fråga. Vid behov kunde riktade frågor användas för att be 

informanten berätta om hur något upplevdes relaterat till fenomenet. För att kunna 

undersöka fenomenet på djupet användes därefter reflektionsstödjande följdfrågor där 
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informanten uppmuntrades att utveckla sina svar (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, 

ss. 188–192). 

 

Intervjuerna varade i 35-61 minuter och transkriberades ordagrant till totalt 69 sidor 

med enkelt radavstånd. 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades utifrån innebördsanalys. Analysprocessen kan beskrivas som 

en rörelse mellan tre faser: helhet–delar–helhet. Forskaren bör vara medveten, 

reflekterande och öppen under hela analysprocessen. Delarna ska förstås i förhållande 

till helheten och helheten i förhållande till delarna. Syftet var att förstå data utifrån dess 

egna villkor och premisser - att förstå fenomenet som det presenteras i livsvärlden och 

inte genom spekulativa och kausala förklaringar (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, 

ss. 236–237). För att underlätta den tyglade hållningen användes författarnas mind map 

av förförståelse också under dataanalysen. Inledningsvis, för att skapa en god förståelse 

för texten som sin helhet, läste författarna texten upprepade gånger. Dahlberg, Dahlberg 

och Nyström (2008, s. 238) menar att ju mer forskaren bekantar och involverar sig i 

data som helhet, desto tydligare ser hen datas mångtydighet och komplexitet. Detta 

bidrar till att minska inverkan av författarnas förförståelse. En text i sin helhet anses inte 

möjlig att analysera på en och samma gång (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 

243). Därav kom analysens andra del att bestå av urskiljning och markering av 

meningsbärande enheter. Båda författarna markerade meningsbärande enheter samt 

skrev kommentarer vid dessa. I gemensam reflektion ifrågasattes vad som hade sagts 

och vad det egentligen stod för. Därtill diskuterades det fram vilka av de markerade 

meningsbärande enheterna som var betydelsefulla utifrån studiens fenomen. Därefter 

satt författarna tillsammans i gemensam reflektion och förde samman de 

meningsbärande enheterna till olika högar vilka bildade kluster. Klustren omformades 

flera gånger då författarna upprepade gånger omprövade och ifrågasatte likheter och 

skillnader. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s 244) innebär processen att 

meningsbärande enheter förs samman till mönster som utgör preliminärstruktur åt 

fenomenets essentiella mening. 

 

Målet med reflekterande livsvärldsforskning är att finna fenomenets essens - vad som 

gör det här fenomenet till just detta. Essensen nås genom att forskaren relaterar 

meningskluster till varandra för att således finna dess gemensamma genomgående röda 

tråd. Om essensen inte går att finna ersätts forskningens mål med att finna fenomenets 

innebördsteman (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 255). Denna studie 

resulterade i fyra innebördsteman. 

Etiska överväganden 

Då studien byggde på intervjuer ställdes krav på att vissa forskningsetiska principer 

efterföljdes. Informationskravet omfattade att deltagarna informerades muntligt och 

skriftligt angående studien och dess syfte, hur de ansvariga för studien kunde nås samt 

vilka rättigheter deltagarna hade (Northern Nurses’ Federeation (NNF) 2003, ss. 11-12). 

Informanterna var vid intervjuns start informerade om sin frivillighet till deltagande och 

att de hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun utan att ange orsak (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008, s. 202). Samtyckeskravet omfattade skyldigheten att ha 

inhämtat informerat samtycke från deltagarna i studien. Konfidentialitetskravet beskrev 
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författarens skyldighet att värna om deltagarnas integritet och säkerhet. Med detta 

menades att viss forskning kunde skjutas upp eller avbrytas om den hotade deltagarnas 

välbefinnande (NNF 2003, s. 12). 

 

Informanterna erhöll informationsbrev (Bilaga 1) om studien och dess förutsättningar 

via mail. Deltagarna fick lämna skriftligt samtycke innan intervjun påbörjades (Bilaga 

1). Överväganden har gjorts i samband med presentation av citat, där händelser som 

kunde tänkas knytas till enskild informant inte har tagits med. 

 

RESULTAT 

Resultatet består av fyra innebördsteman vilka presenteras i tabellen nedan, därefter 

beskrivs varje tema under varsin rubrik. 

 

Teman  

1 Förstå patientens behov och vägleda mot återfinnandet av sig själv 

2 Lindra det som stör varandets lugn 

 

3 Dölja vården och ge plats för vardagen 

4 Hålla livets speciella upplevelser tänkbara och möjliga 

 

Förstå patientens behov och vägleda mot återfinnandet av sig själv 

Att främja hälsa i den palliativa vården innebär att genom inkännande söka förståelse 

för patienten och hjälpa denne att vilja, våga och kunna återfinna sig själv – den som 

personen alltid varit och fortfarande är trots sjukdom som begränsar den tid som 

kvarstår av livet. Främjande av hälsa innebär att fokus är på patienten, där denne är den 

röda tråden genom döendet, fram till sin död. 

 

Den inkännande vården som söker förståelse innebär ett ständigt sökande och inläsande 

av patienten och dennes behov. I denna process menade en sjuksköterska att: 

 
”… Jag söker kontakt med patienten och försöker liksom kartlägga hur den här personen fungerar 

och hitta… jag vet inte vad jag ska hitta… hitta personen. […] Man liksom scannar in" 
 

Detta innebär ett högkänsligt vårdande som genom varierade sökstrategier utforskar 

människan. Det kräver ett försiktigt och lyhört förhållningssätt gentemot patienten samt 

förmåga att genom distans erbjuda utrymme när så krävs. Likaså att både fysiskt och 

mentalt våga stå kvar och ställa mot- eller följdfrågor. Att söka människan kräver 

intresse, tålamod och vilja att försöka förstå vem denna är och vad hen behöver. Tiden 

spelar här en viktig roll då en längre tid tillsammans ger chans till en djupare relation 

vilken underlättar inkännandet och förståelsen. 

 

Relationen som fördjupats med hjälp av tiden underlättar också handledningen av 

patienten i syfte att återfinna sig själv. Med det menas att främjandet av hälsa innebär 

sökande efter människan och strävan efter att stimulera patienten till självreflektion. 

Detta innebär att öppna frågor, följdfrågor och motfrågor ställs. Sådana samtal kräver 
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mod att inleda och ork att möta betungande samtalsämnen. Likaså att respektera, lyssna 

och läsa av när råd bör ges och frågor ska ställas. Ett sådant samtal beskrevs såhär: 

 

"För det mesta går det bra om man har en bra relation, man kanske inte gör det direkt 

med någon ny liksom. Sen är det ju allt vad det innebär med; Har jag förstått dig rätt? 

Är det såhär du menar? Har du tänkt vidare på? Att man ställer de här frågorna… att 

man liksom knyter ihop." 

 

Att främja hälsa innebär att hjälpa patienten att återfinna sig själv som en unik människa 

fylld av erfarenheter. Detta innebär att patienten tillåts fundera över och prata om sitt 

liv, sin historia och samtidigt uppmuntras att vara stolt över sig själv och sina bedrifter. 

 

Det upplevs svårare att främja hälsa då patienten och dennes behov, av tidsbrist, ännu 

inte hunnit avtäckas. Sådana svårigheter framträder även om patienten är innesluten och 

avskärmad. Dessa situationer upplevs inte otrygga eller obehagliga men kräver att 

sökandestrategin, i syfte att känna in och förstå patienten, måste ändras. Här vidgas 

fältet genom att nära anhöriga i större utsträckning tillfrågas samt att genom högkänslig 

observation och närvaro försöka läsa av och känna in patienten. Som en sista tillgripbar 

strategi när anhöriga saknas och patienten inte upplevs kunna läsas av eller kännas in, 

går sjuksköterskan till sig själv och speglar sig i patientens situation och projicerar 

således tänkbar autonomi och behov till patienten. 

 

Således innebär främjande av hälsa i den palliativa vården inkännande förståelse för 

patienten och dennes behov samt att i detta låta patienten återfinna sig själv som 

människa. 

Lindra det som stör varandets lugn 

Att främja hälsa innebär att understödja patientens möjlighet att fokusera och 

koncentrera sig på sitt existentiella och relationella levande. Detta genom att försöka 

skapa lugn i patientens kropp och omgivning. Lugnet ska bidra till ro och ostördhet, för 

att patienten ska ha tillfälle och ork att lyfta blicken från den döende kroppen till sina 

relationer och sig själv som väsen. En sjuksköterska menade att ”Har man smärta, då 

har man lite svårt att ta till sig alla andra”. Att främja hälsa innebär att sträva efter att 

motverka störande sensationer, såsom smärta och oro, men även omgivningens 

uppmärksamhet av kroppens förfall. 

 

Att främja hälsa innebär en strävan efter att reducera eller hindra det som stör. Detta 

genom erbjudande av närvaro, stöd via lyssnande och samtal, men även medicinsk 

symtomlindring. Att möta patienten på ett andligt plan anses vara viktigt, men i detta 

förekommer osäkerhet grundad i bristande kompetens. Ett annat hinder mot att främja 

hälsa genom understöd till det existentiella och relationella levandet, är när kulturella 

normers döendeperspektiv är oförenliga med denna syn. Detta innebär att trots att 

anhöriga är närvarande hos patienten är de avståndstagande till patientens faktiska 

situation – att denne snart ska dö. När lugnet inte tillåts för att döendet förnekas av 

anhöriga väcks känslor av hopplöshet och missmod. En sjuksköterska beskrev detta som 

att: 

 



13 

 

"… det blir liksom oärligt och falskt, och det känns som en person dör och inte har talat 

ut med sin familj liksom bara för att man ska förneka... att personen ska dö…" 

 

Att främja hälsa innebär i dessa fall att, genom samtal med anhöriga, försöka förmedla 

kunskap, och motivera den palliativa vårdens förhållningssätt. Samtalet syftar till att 

skapa lugn i patientens omgivning och understödja det relationella levandet. 

 

Att främja hälsa genom ro och lugn drivs av en påtaglig lust att hjälpa. Detta till följd av 

de känslor av obehag patientens lidande frambringar. Att främja hälsa hos patienten 

genom att hindra det som stör ger tillfredställelse och känslor av nöjdhet. 

 

Således innebär hälsofrämjande att via strävan efter lugn understödja det existentiella 

och relationella levandet. 

Dölja vården och ge plats för vardagen 

Att främja hälsa innebär att vårdandet ska vara närvarande, men inte framträdande i 

patientens liv. Vårdandet ska inte prägla patientens tillvaro då det medför risk att hindra 

levandet och vardagen som pågår. För att uppnå detta behöver patienten tillåtas ha 

ansvaret för sin vård: 

 

”… [vårdpersonalen] inte tar över… för mycket, utan att de [patienterna] kan själva 

[…] Men man kan ju ändå ha en god kontakt. Genom telefonkontakt eller att man 

träffas någon gång i månaden” 

 

Den dolda vården som ger plats för vardagen präglas av respekt och följsamhet inför 

patienten. Detta för att inte vara för påtaglig och störa patienten. Med närvaro och 

förtroendeskapande gentemot patient och anhöriga, eftersträvas att främja hälsa genom 

att skapa trygghet så att vardagen kan fortsätta. Trygghet kan ses som ett antal lager 

skyddsnät runt patienten och anhöriga. Dessa skapas genom samordning, kontinuitet 

och följsamhet utifrån patientens rutiner och önskemål. Att dölja vårdandet är kravfyllt 

men skänker arbetsglädje och tillfredställelse. 

 

Att främja hälsa är en balansgång mellan förmedling av trygghet och att inte störa 

patientens och anhörigas vardag. Balansgången försvåras om resurserna i vardagen inte 

räcker till eller om de inom en snar framtid riskerar att inte räcka till. Vårdandet blir då 

mer framträdande i patientens tillvaro. Detta då risker som finns och svåra scenarion 

som kan inträffa måste förmedlas till patienten och anhöriga. Hur framträdande vården 

blir i syfte att skapa trygghet beror på vad som anses viktigast: Att patientens vardag, så 

som den alltid har varit, ska kunna fortsätta eller att tryggheten ska säkras. Antingen 

läggs informationen fram till patienten och anhöriga som ett förslag -ett beslut för dem 

själva att fatta. Eller som det enda tillgängliga alternativet -där allt annat är otänkbart. 

Att respektera patientens val kan väcka känslomässiga motsättningar: 

 

"... Så det var ju det man var lite orolig över att hon går och trillar och hon hade inget 

larm och det ville hon heller inte ha. För hon ville inte känna sig sjuk. Hon ville inte ha 

larm och liksom ingenting. Och då så… fick vi faktiskt ändå lyssna på vad hon ville – 

att vi fick backa och låta det vara som det var liksom...” 
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Att ge valmöjligheter och efterfölja dem med respekt för de beslut som patienten och 

anhöriga fattar innebär att vårdandet fortsätter vara följsamt. Följaktligen fortsätter 

vårdandet att döljas för att ge plats åt vardagen att kunna fortsätta. Detta trots risker för 

patientens och anhörigas trygghet. 

 

Vårdandet blir mer framträdande i patientens och anhörigas vardag när det anses vara 

viktigare att säkra tryggheten än att vardagen ska kunna fortsätta som tidigare. Detta 

motiveras utifrån att patienten och anhöriga inte anses kapabla att fatta rätt beslut. 

Realiteten av farhågorna och riskerna markeras då starkare och förändring pressas fram 

genom övertalning. Detta kan handla om att införskaffa en vårdsäng eller flytta till 

korttidsboende: 

 

”Att tala om att vi kan förvänta oss att; det här och det här kan hända precis när som 

helst, och om det då skulle hända, så är inte hemmiljö det bästa. Och man ska inte 

vänta till det eventuellt händer när man har den kunskapen och möjligheten att 

påverka.” 

 

Att pressa fram förändring på ett sådant sätt skildrar en obekväm nödvändighet för att 

minska risken att patientens och anhörigas vardag under ett senare skede raseras. Istället 

kan vardagen som förut varit fortsätta, om än i mindre skala och således åsyftas att 

främja hälsa. 

 

Hälsofrämjande genom att dölja vårdandet och ge plats för vardagen kan vara svårt. 

Detta då anhöriga av personliga eller kulturella skäl eller okunskap driver fram 

vårdandet som riskerar att fylla patientens vardag. Detta kan innebära att anhöriga 

kräver fulla medicinska insatser. Ett samförstånd eftersträvas då genom att i samtal 

förmedla kunskap och medvetandegöra om patientens tidsbegränsade liv och chans till 

meningsfull vardag. 

 

Således innebär främjande av hälsa i den palliativa vården att understödja vardagen. 

Hålla livets speciella upplevelser tänkbara och möjliga 

För att främja hälsa i den palliativa vården eftersträvas att särskilda upplevelser i livet 

fortfarande ska kunna genomföras. De särskilda upplevelserna innebär livsupplevelser, 

stora som små, vilka sticker ut från vardagen och skapar glädje. Det kan exempelvis 

handla om en resa, ett möte, en festlig måltid eller ett firande. För att dessa särskilda 

upplevelser ska kunna genomföras krävs det att patienten vågar önska och längta efter 

dem. Genom reflekterande samtal med patienten lockas önskningar och längtan fram 

och tillåts vara viktiga delar i vårdandet: 

 

”Vi satt där och pratade om… men ta nu och tänk nu. Det måste finnas någonting som 

du ändå kanske i alla fall har älskat eller kan drömma om eller? […] Vad som helst – 

bara gör det…” 

 

Samtalen kräver engagemang och att patienten ges tid att fundera. Därtill eftersträvas 

förtroende hos patienten, att vårdandet kan möjliggöra att dessa speciella upplevelser 

genomförs. Detta handlar om att förmedla till patienten att resurser finns att tillgå, 

exempelvis hjälpmedel och samordning med andra organisationer.  
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"… jag och en arbetsterapeut hjälpte henne [patienten] att komma hem en sista gång 

till sitt hem […] hon kunde sitta i sin trädgård än en gång innan hon dog." 
 

Att främja hälsa innebär att både små och stora upplevelser möjliggörs. Möjliggörandet 

kan innebära att exempelvis justera läkemedel eller att avlasta med hembesök för att 

patienten ska spara energi. Tiden medför en viss begränsning för detta sätt att främja 

hälsa då det kan innebära att mycket tid krävs för att enskilda upplevelser ska kunna 

genomföras. Men att skapa dessa möjligheter är, om än resurskrävande, en källa till 

motivation som skänker tillfredsställelse. 

 

Således innebär främjandet av hälsa att patientens önskningar och längtan om särskilda 

upplevelser möjliggörs. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva främjandet av hälsa hos palliativt vårdade 

patienter inom hemsjukvården utifrån sjuksköterskors perspektiv. Resultatet visar hur 

hälsa främjas genom inkännande förståelse och uppmuntran till identitetsstödjande 

reflektioner. Vidare främjas hälsa genom att sådant som stör det existentiella och 

relationella levandet förhindras och åtgärdas. Därtill främjas hälsa när vårdandet 

närvarar utan att vara påtagligt i patientens vardag samt när patientens önskningar i 

form av särskilda upplevelser eftersöks och möjliggörs. 

 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är resultatet betydande då forskning av fenomenet 

endast skett i begränsad utsträckning. Därtill påtalar HSL (SFS 2017:30) och FN:s 

Generalförsamling (2015) vikten av att eftersträva hälsa för alla, i livets alla skeden. 

Hälsofrämjande omvårdnad utgår från att människor oavsett ohälsotillstånd och 

sjukdom är förmögna till hälsa. Detta utifrån en humanistisk människosyn där 

personens livsvärld ska fokuseras i relation till lidande, sjukdom och hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016, s. 22). Studiens resultat beskriver hur detta tar sig uttryck i 

den palliativa vården. Utifrån en reflekterande livsvärldsteoretisk grund erhålls en 

djupare förståelse för fenomenet. 

Tydliggöra människan 

I resultatet framkommer att det är svårt att främja hälsa genom förståelse för patientens 

behov när det saknades tid att lära känna patienten. I dessa fall saknas en djupare 

relation, som annars kan möjliggöra större följsamhet mot patienten. Problematiken 

med bristande tid till att känna in patienten lyfts fram av Ternestedt, Andershed, 

Eriksson och Johansson (2002) som menar att kortare vårdtid inom aktuell 

behandlingsenhet har negativ inverkan på döendet. Detta då vårdandet inte kan formas 

efter patientens preferenser. I en annan studie menar palliativt vårdade patienter att de 

inte önskar tidigare kontakt med specialiserad palliativ vård, trots att det hade kunnat 

vara av god nytta för dem (McKechnie, Macleod & Keeling 2007). Utifrån dessa 

aspekter kan det vara av betydelse att sjuksköterskan i ordinärt boende utvärderar vilka 

tänkbara behov som kan vara förestående. Detta utifrån en holistisk syn på patienten och 



16 

 

dennes förutsättningar för att stanna i hemmet. På så vis skulle chansen till goda 

relationer i ett senare skede, när en annan boendeform blir nödvändig, kunna öka. 

 

I resultatet lyfts hälsofrämjande fram i form av att hjälpa patienten återfinna sig själv. 

Gourdji, McVey och Purden (2009) menar att möjligheten att finna sig själv är en viktig 

del i livskvaliteten när livet närmar sig slutet. Detta kan jämföras med McKechnie, 

MacLeod och Keeling (2007) som menar att den palliativt vårdade patienten snarare 

uttrycker en förhoppning än ett krav att bibehålla sin identitet och värdighet. Volker, 

Kahn och Penticuff (2004) visar att patienterna i deras studie har en påtaglig oro för 

minskad värdighet i och med sjukdomens progress. 

 

I denna studies resultat, framhålls lyssnande och samtal som en viktig del i att hjälpa 

patienten att återfinna sig själv. Bredenhof Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall (2010) 

menar att sjuksköterskor anser lyssnande och samtal som främjande av patientens 

värdighet. Enligt Korp (2016 s. 72) är det viktigt att bevara och stärka patientens 

värdighet då detta är viktigt för upplevelsen av hälsan.  

 

Utifrån detta förefaller det rimligt att när vårdandet stödjer patienten i återfinnandet av 

sig själv så tydliggörs patientens självbild, hur denne uppfattar och ser sig själv som 

människa, bortom sjukdomen. När självbilden tydliggörs för patienten tydliggörs den 

också för vårdpersonalen vilket kan leda till en följsamhet och ett identitets- och 

värdighetsbevarande vårdande. 

Inkännande genom andra 

Studiens resultat lyfter anhörigas inblandning i förhållande till en patient som inte 

längre kan uttrycka sig. Att patienten inte längre kan vara delaktig upplevs till viss del 

problematiskt i den dagliga vården. Philipsen, Murray, Wood, Bell-Hawkins och Setlow 

(2013) menar att det var viktigt att sjuksköterskan i ett tidigare skede hjälper patienten 

att uttrycka sina önskningar och behov. På så sätt ökar chansen att dessa kan uppfyllas, 

samtidigt som påfrestningarna på familjen minskar. Det kan diskuteras om sådana 

förberedelser skulle kunna minska behovet av att anhöriga eller personal behöver ta 

ställning till vad de tror eller känner att patienten önskar. Piers et al. (2013) menar att 

patienterna i en del fall inte kan ta ställning till detta, relaterat till förnekelse. Bland de 

som inte förnekar sin annalkande död är inte alla intresserade av att planera sin vård, 

utan förväntar sig att andra tar ansvar i deras ställe. Att planera sin egen vård kan hänga 

samman med att patienten vill bibehålla kontroll över sitt liv, inte litar på att andra fattar 

rätt beslut, eller för att anhöriga inte ska belastas med att fatta beslut åt patienten. Enligt 

Funk (2010) har anhöriga olika åsikter om vilken inverkan de önskar ha på patientens 

självbestämmande, där en del vill att patientens önskningar ska tillfredsställas så långt 

som möjligt. Detta medan andra involverar sig själva i större utsträckning. En mindre 

grad av involvering kan dock ge en känsla hos anhöriga, att de inte anstränger sig 

tillräckligt. Oavsett hur anhöriga närmar sig problematiken, anses målet vara att skydda 

såväl den egna, som patientens autonomi och välbefinnande (Ibid.). Detta tycker vi visar 

på problematiken med att tillfråga anhöriga när patienten inte kan tillfrågas. Även om de 

anhöriga skulle göra det de tycker är gott och riktigt, finns risken att det skapar osämja 

inom familjen. Likaså att det bryter mot de önskningar som finns hos patienten. 

Problematiken torde utifrån detta vara liknande utifrån sjuksköterskans utgångspunkt i 

den egna personen. 
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Möjliggöra det existentiella varandet 

I resultatet framkommer att det, för att främja hälsa, eftersträvas att motverka det som 

stör patientens möjlighet att koncentrera sig på sitt existentiella och relationella varande. 

Detta kan ställas i relation till Fisher och Colyer (2009) som i sin studie, ur ett 

livsvärldsperspektiv, beskriver vad som påverkar palliativt vårdade patienters beslut att 

söka vård på hospis. En framträdande orsak till inskrivning är en okontrollerbar 

smärtproblematik. Smärtan gör det omöjligt att kunna vara sin egen kropp. Förväntad 

smärta och andra symtom beskrivs av Volker, Kahn och Penticuff (2004) som något 

som väcker oro för framtiden och upptar mycket tankar om döendets eventuella fasor. 

Gomes, Calanzani, Curiale, McCrone och Higginson (2013) menar i sin tur att 

specialiserad palliativ vård i hemmet leder till bättre symtomkontroll och större 

sannolikhet för att patienten dör i hemmet, vilket även Youens och Moorin (2017) 

instämmer i. De menar även att detta leder till färre sjukhusinläggningar och 

samhällsekonomiska besparingar. Några ekonomiska fördelar kan inte påvisas av 

Gomes et al. (2013), men de menar att tjänsten är befogad när patienten önskar att få dö 

i hemmet.  

 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv tycks det finnas stöd för strävan att bibehålla det lugn i 

kropp och omgivning som sjuksköterskan söker, och beskriver i föreliggande studie.  

Samt att det kan främja hälsa så till vida att patienten kan fokusera på sig själv och sina 

relationer utan påverkan från sin symtombild. Möjligheten till hälsa är positiv för den 

sociala hållbarheten, medan frågetecken finns angående densamma ur ett snävt 

ekonomiskt perspektiv. Här har sjuksköterskan en viktig roll att bedöma behovet av 

hjälp från specialiserad vård, för att resurserna ska användas på ett effektivt sätt. 

 

I resultatet påtalas den upplevda oförmågan att möta patienten på ett andligt plan. 

Andlighet, religion och kultur väcker känslor av att inte räcka till och inte kunna möta 

patienten. Schaffer (2007) lyfter även detta och menar att vårdpersonal känner sig 

obekväm med att tillhandahålla andlig vård. Nelson-Becker (2006) framhåller andlighet 

och religion som viktig för vissa i livets slutskede. Hon menar att somliga lägger större 

vikt vid sin tro och att andra återfinner den i svåra tider. Likaså att deras tro inte 

nödvändigtvis ger svar, men kan vända blicken från förnekelse och öppna tanken för 

vad som kommer efter döden (Ibid.). Utifrån detta vore det problematiskt om 

sjuksköterskan inte bemöter dessa områden och om inte andra alternativ erbjuds. 

Närvaro utan påtaglighet 

Resultatet visar att främjandet av hälsa innebär att vårdandet döljs för att ge plats för 

patientens och anhörigas vardag. Detta kan ses i ljuset av Melin Johansson, Axelsson 

och Danielssons (2006) studie där de palliativt vårdade patienterna anser att den 

ordinarie vardagen skänker stor livskvalitet. Likaså att det är viktigt att få leva sina liv 

så som de gjort tidigare, innan sjukdomen. Vardagens naturlighet uppskattas. Också i 

Carter et al. (2004) studie framgår att patienterna värdesätter vardagen som de hoppas 

på och aktivt strävar mot. Gourdji, McVey och Purden (2009) beskriver att patienterna 

anser det vara viktigt att få göra saker de tidigare brukade göra och att få fortsätta ta 

egna beslut. 

 

Hanratty et al. (2012) menar att palliativt vårdade patienter upplever att vårdpersonal 

prioriterar sina egna rutiner och processer. Detta gör dem obenägna att vara flexibla 
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inför patientens önskningar och behov, vilket leder till att patienterna upplever att 

vårdandet inkräktar i deras hem och stör deras vardag, något som bidrar till frustration, 

känsla av hopplöshet och att ens värdighet inte respekteras. Däremot upplever 

sjuksköterskor i hemsjukvården, enligt Stajduhar et al. (2010), att en nära och 

förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient skänker trygghet till patienten 

som upplevs ha lättare att kontakta sjuksköterskan när hjälp behövs. Tryggheten är 

ömsesidig då sjuksköterskan därtill litar på att patienten hör av sig vid behov (Ibid.). 

Detta går hand i hand med innebörden att genom trygghet och tillit dölja vården för att 

främja hälsa, dvs. att patienten och anhöriga kan fortsätta sin vardag och sitt liv 

medvetna om att vården finns nära till hands när behoven uppkommer. På så sätt kan 

ömsesidig trygghet och tillit tänkas vara essentiellt i ett vårdande som inte ska "ta över" 

varken patientens vardag eller dennes funktion och färdigheter. Detta vårdande 

tillgodoser också behov när de uppkommer, varken förr eller senare. Således fördelas 

resurser rätt och verksamheten torde bli mer effektiv. Att utnyttja resurser på ett sådant 

sätt stödjer också en hållbar samhällsutveckling. 

Patientens bästa 

I resultatet framkommer att hälsa främjas när patientens och anhörigas autonomi 

beaktas i beslutssituationer, även om de tog beslut som inte anses gynna deras trygghet 

och säkerhet. Dock anses hälsa främjas också när autonomin inte respekteras, då med 

hänvisning till att patienten och anhöriga bedöms oförmögna att fatta beslut som 

säkerställer deras trygghet och säkerhet. 

 

Först och främst belyser detta hur sjuksköterskor med motsatta argument motiverar 

samma mål (hälsa). I diskussionen kring jämlik vård för en hållbar utveckling framhålls 

framförallt att vården ska ges på lika villkor oavsett patient (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016, ss. 6–8). Det förefaller dock rimligt att en jämlik vård även 

är en vård som ges på lika villkor oavsett vårdare och oberoende av vårdarnas åsikter. 

Fyndet i föreliggande studie kan tänkas ge en indikation på att sjuksköterskor behöver 

stöd i denna typ av bedömningar. Också Hov, Hedelin och Athlin (2011) menar att 

sjuksköterskorna saknade professionell handledning i liknande etiska situationer. 

 

För det andra belyser resultatet en etisk problematik kring autonomi. Hov, Hedelin och 

Athlin (2011) menar, liksom vårt resultat; att det känns obekvämt och svårt att stå upp 

för patientens bästa. Detta kan leda till att sjuksköterskor negligerar problemet och låter 

bli att prata om det trots att de är medvetna om att vården inte är adekvat utifrån 

patientens bästa. I studien nämns inte vad sjuksköterskorna anser vara patientens bästa, 

om det är att följa patientens val eller utifrån patientens trygghet och säkerhet. Detta 

gestaltar dock en verklighet av, liksom i vårt resultat, en etisk problematik där 

"patientens bästa" kan ge upphov till problem då den autonoma patienten kan göra val 

som inte går i linje med trygg och säker vård. 

 

I studien av Gourdji, McVey och Purden (2009) upplever palliativt vårdade patienter 

rädsla för att mista sin autonomi. Patienterna beskriver också meningen med livskvalitet 

som att få uttrycka sig, att få vara självständig och känna frihet, utan att utsättas för 

någon slags press. En patient menade att det viktigaste för honom var att läkaren 

bekräftade att han själv bestämde över sin egen vård. Dock menar patienterna att det var 

betydelsefullt att kunna känna sig trygga och säkra med att vården tillgodosåg behov av 
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symtomlindring och hjälp i vardagen (Ibid.). Detta kan också ses belysa komplexiteten i 

"patientens bästa/den autonoma patienten", då dennes egna prioriteringar och val kan 

komma att krocka i en verklighet med begränsade möjligheter. I vårt resultat framhålls 

att sjuksköterskan, för att bevara patientens hälsa, kan tvingas pressa fram en förändring 

mot patientens vilja. Detta kan tyckas motsägelsefullt, då autonomi beskrivs som 

mycket viktigt för hälsan (Korp 2016, s. 72) och något som en del patienter upplever sig 

behöva kämpa för (Cotterell 2008; Lavoie, Blondeau & Picard-Morin 2011). Däremot 

menar Brown, McWilliam och Ward-Griffin (2006) att patienter kan sakna kunskap om 

vad som är genomförbart. Vi tror att patientens autonomi och hälsa kan främjas i andra 

aspekter även om förändringen i stunden går emot patientens vilja. Exempelvis kan en 

plats på hospis medföra att patientens önskan om att duscha varje dag och att orka 

umgås med sina anhöriga understödjs. 

 

Lösningen på problematiken att respektera patientens självbestämmande och att 

samtidigt tillgodose en trygg och säker vård när detta tycks motsägelsefullt är 

komplicerad och bör troligen vara situationsanpassad. Stajduhar et al. (2010) menar att 

en god och förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och patienten skapar bättre 

förutsättningar för att patienten i framtida situationer ska acceptera och följa 

sjuksköterskans råd och bedömningar (Ibid.). I ljuset av detta kan en slutsats vara att en 

dold vård baserad på trygghet och tillit, ger förutsättningar för att patienten kan ta till 

sig sjuksköterskans perspektiv och bedömning. Patienten kan således i sitt 

självbestämmande lättare ta till sig, lita på och acceptera att dessa råd, i slutändan, kan 

vara det bästa alternativet. 

Möjliggöra livets guldkorn 

Att främja hälsa genom att hålla livets speciella upplevelser tänkbara och möjliga kan 

jämförs med Melin Johansson, Axelsson och Danielssons (2006) studie där palliativt 

vårdade patienter anser att det är betydelsefullt att upprätthålla minnen och längtan till 

positiva livsupplevelser såsom att vara i naturen, jaga osv. Studien berör inte vikten av 

att dessa speciella upplevelser åter får upplevas men påtalar vikten av att hålla dem vid 

liv i tanken. I Kaldjian, Curtis, Shinkunas och Cannons (2009) studie finner de att 

patienter som vårdas palliativt menar att istället för att fokusera på sin sjukdom och den 

fysiska försämringen är det viktigt och meningsfullt att fokusera på att kunna uppnå 

livsmål som är sprungna ur deras djupt personliga längtan och lust. Detta kan handla om 

att gå på ett bröllop eller slutföra ouppklarade affärer. 

 

Den positiva upplevelse som kommer ur att låta patientens önskningar och längtan 

också bli vårdens mål bekräftas av Reed, Fitzgerald och Bish (2016) som beskriver hur 

distriktssköterskor genom engagemang, sin frihet i arbetet samt emotionella energi 

motiveras till att möjliggöra för patienten. Distriktssköterskorna beskriver sig själva 

som ett verktyg i detta vilket skänker personlig tillfredställelse. 

Metoddiskussion 

Objektivitet 

Objektivitet syftar i livsvärldsforskning till forskarens medvetet öppna och följsamma 

attityd gentemot fenomenet. I detta hänseende är forskaren forskningsprocessens 

verktyg. Användandet av sig själv likt ett verktyg och att samtidigt tillgodose validitets- 

och objektivitetskraven innebär sann öppenhet gentemot ny kunskap och nya 
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perspektiv. Ett sådant förhållningssätt kräver självmedvetenhet och självförståelse 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 336–341). I denna studie har författarna 

genom arbetsprocessens samtliga delar upprepade gånger haft gemensamma 

reflekterande diskussioner, muntligt och skriftligt, med syfte att synliggöra 

förförståelsen och dess påverkan. I dessa diskussioner har författarna ifrågasatt sina 

egna och varandras antagande och funderingar och således stimulerat självreflektion. 

Detta ses som stärkande för studiens objektivitet. Därtill har handledartillfällena delvis 

bestått av reflekterande diskussioner kring såväl bakgrund som metod och resultat 

kontra författarnas förförståelse. Detta stärker objektiviteten ytterligare. Båda författarna 

har erfarenheter av det palliativa vårdandet i hemsjukvården, vilket kan ha färgat 

tankemönster och antagande, vilket kan ses som en svaghet för studiens objektivitet. 

Men enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 341-342) kan fullständig 

självmedvetenhet inte anses möjlig. Validitet och objektivitet grundad i 

livsvärldsforskning betyder således inte bara en medvetenhet och förståelse av sig själv 

utan därtill medvetenheten om självmedvetenhetens gränser. 

Validitet 

Validiteten är avhängt objektiviteten och är avsedd att återge huruvida studien 

undersöker det den avser att undersöka. Därtill svarar validiteten på övergripande frågor 

som: Är forskningsfrågan lämpad för metoden? Besvaras forskningsfrågan i studiens 

resultat? Men validitet berör också krav på att analysen vilar på kreativitet och kritiskt 

tänkande som är väl grundat i data. Forskningen ska inte enbart bekräfta "samma gamla 

saker". Det kreativa och kritiska tänkandet innebär disciplinerat och systematiskt arbeta 

med uppmärksamhet på detaljer inom helhets- och sammanhangsramen (Fejes & 

Thornberg 2015, ss. 257-260). 

 

Fenomenet hälsofrämjande i den palliativa vården visade sig vara ett komplext fenomen 

som var svårfångat för informanterna, vilket visade sig tydligt i provintervjun som fick 

ligga till grund för de förändringar som gjordes till efterföljande intervjuer. Med, vad 

som kan anses vara, visst avkall på omedelbarheten uppmanades informanterna att inför 

intervjun dra sig till minnes ett patientmöte i den palliativa vården där hälsofrämjande 

förekommit. Detta gav betydande effekt och hjälpte informanterna att "komma igång" 

snabbare och med fokus på sina erfarenheter. Den förberedda genomtänka erfarenheten 

genererade därtill att flera erfarenheter berättades. Således ökade chansen att det som 

avsågs undersökas faktiskt undersöktes vilket är en styrka för studien. 

 

I intervjuerna framkom därtill ytterligare en dimension av fenomenets komplexitet. 

Detta då informanterna kom att berätta om patienternas upplevelser istället för sina 

egna. Detta kan vara ett resultat av att fenomenet i sig inte är ensam ägt av 

sjuksköterskan utan också av patienten, anhöriga och andra professioner. I analysen av 

intervjuerna lades särskild uppmärksamhet på detta för att inte låta resultatet svara för 

"sjuksköterskors upplevelse av patientens upplevelse av hälsofrämjande". Detta 

tydliggjorde kravet på författarna att hela tiden påminna sig och varandra om studiens 

fenomen så att detta var i ständigt fokus. Det här är både en svaghet och en styrka för 

studien: svaghet då intervjuerna i vissa delar var svåra att utröna huruvida det var 

sjuksköterskornas egna eller, vad de antog vara, andras erfarenheter som beskrevs. 

Själva intervjuerna skulle kunna tänkas ha blivit mer innebördsrika och tydliga om 

författarna redan då hade noterat och styrt bort från detta tredjehandsperspektiv. Men en 
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viss styrka finns ändå i att observandumet på detta tydliggjordes under analysprocessen 

då det tillförde en aktivt medveten restriktiv hållning i analysen. 

 

Att författarna var noga med att ha god kännedom om råmaterialet, vilket erhölls genom 

upprepade läsningar av transkriberingarna, är en styrka för studien. Likaså att mycket 

tid lades ner på analysprocessen då författarna var noga med att ha en tillåtande attityd 

till ifrågasättande och kritiskt tänkande kring framträdande mönster inom de 

meningsbärande enheterna. Analysen tilläts därtill fortgå under resultatbeskrivningen 

vilken utgjorde ytterligare fördjupning. Dock är författarna tämligen oerfarna inom den 

kvalitativa forskningen. Både intervjuerna och den efterkommande analysprocessen 

uppfattades komplicerade. Oerfarenheten anses vara en svaghet för studien och kan ha 

varit skäl till att författarna inte fann fenomenets essens. Oerfarenheten har då kunnat 

bidra till en osäkerhet i den kreativa djärvheten att våga abstrahera kopplingar mellan de 

funna innebörderna. 

 

Författarna anser att studiens frågeställning passar till den valda forskningsmetoden 

vilket är en styrka för studien. En kvantitativ strukturell datainsamling hade inte passat 

då efterfrågan var innebörder baserade på upplevelser och erfarenheter och inte mätning 

av något redan förutbestämt eller svar på hypotesjämförelse. Innehållsanalys kan lämpa 

sig för denna typ av studie, men anses inte ge det djup som innebördsanalys bidrar till. 

Då det var innebörder och djup som eftersträvades är således val av analysmetod en 

styrka för studien. 

Generaliserbarhet 

Fenomenologins innebörder svarar för generaliserbarhetens syftning mot generella 

strukturer. Dock är innebörderna aldrig kontextlösa och kan således inte motiveras till 

att vara universella. Emellertid anses meningsstrukturer vara mer benägna för 

generalisering ju mer konstanta de är (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 342-

343). Denna studie ger i sin forskningsfråga en viss kontext vilket kan ses som en 

styrka. Att undersöka sjuksköterskors upplevelse av hälsofrämjande utan att ge någon 

som helst kontext hade kunnat ge ett spretigare resultat då fenomenet hälsofrämjande är 

stort och delvis kontext- och situationsberoende. 

 

Den palliativa vården, vilken beskrivs i studiens bakgrund, kan delas in i två olika faser. 

Faserna kan se mycket olika ut och resultatet i denna studie baseras på erfarenheter både 

i den tidiga palliativa vården såväl som i slutskedet, vilket ses som en styrka för 

generaliserbarheten. Därtill baseras erfarenheterna på möten med palliativt vårdade 

patienter både i hemmiljö, på hospis och på äldreboende, liksom patienter i olika åldrar 

och med olika diagnoser. Då detta bedöms främja både variation och djup stärks även 

generaliserbarheten. Dock nämndes inte några erfarenheter eller upplevelser av 

palliativt vårdade barn, vilket gör att generalisering till denna patientgrupp inte kan 

motiveras.  

 

I metodavsnittet nämns önskan om att ha en heterogen grupp för att täcka in fler 

aspekter av fenomenet. I ljuset av den genomförda studien hade det dock varit önskvärt 

att ha fler informanter som hade en mer begränsad livs- och yrkeslivserfarenhet. Detta 

gäller både för män och kvinnor. I urvalet efterfrågades ej kulturell tillhörighet. Således 

är det inte möjligt att veta vilken kulturell bredd urvalet har, vilket kan anses påverka 
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generaliserbarheten negativt. Kulturell bredd hade kunnat tänkas ge intressanta 

innebörder av fenomenet. Därtill är data baserad på sjuksköterskor från enbart en 

kommun. Det kan tänkas finnas en geografisk variation av fenomenet utifrån skillnader 

i organisation, resurser, grupprocesser etc. som därmed inte har kunnat belysas. Detta är 

en svaghet för studiens generaliserbarhet. 

 

Studiens resultat ses som en gestaltning av fenomenet vilken gör det möjligt för läsaren 

att identifiera tidigare beskrivna sidor av fenomenet för att bedöma likheter och 

skillnader. Resultatet svarar för ett perspektiv, och generalisering sker således genom 

igenkännande i andra (lika eller olika) situationer. Användbarheten ses således både 

som en direkt tillämpning men dessutom som en fördjupad och vidgad förståelse (Fejes 

& Thornberg 2015, ss. 272-274). 

 

SLUTSATSER 

Hälsofrämjande i den palliativa vården innebär att patientens sjukdom inte tillåts vara i 

fokus. Istället främjas hälsa när patienten som unik person och med det liv som varit 

och som fortfarande pågår understöds. Följaktligen är vårdandets övergripande mål att 

patienten ska leva fram till sin död. 

 

Främjande av hälsa i den palliativa vården utgår inte från en specifik mall utan präglas 

av ständig anpassning och följsamhet gentemot patienten. Detta innefattar avvägningar 

som kan vara svåra att möta som enskild sjuksköterska, vilket ger indikation för att 

sjuksköterskan kan behöva stöd i sitt beslutsfattande. Främjande av hälsa i den palliativa 

vården underlättas av att sjuksköterskan känner patienten väl och att deras relation 

präglas av ömsesidig trygghet och tillit. 

 

Genom att arbeta hälsofrämjande i den palliativa vården kan sjuksköterskan bidra till att 

främja hållbar utveckling. Detta genom att värna om möjligheten till hälsa även i livets 

slutskede, vilket bidrar till social och ekonomisk hållbarhet. 

Kliniska implikationer 

För att främja hälsa i den palliativa vården bör vårdandet utgå från och ha sitt mål i 

patienten som en unik person. Därför är det av betydelse att: 

 Ta sig tid till relationsskapande. 

 Vara sökande och lyhörd inför patienten. 

 Anpassa vårdandet efter patientens vardag. 

 Diskussion öppet förs gällande problematiken kring autonomi. 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi föreslår att ytterligare forskning inom området skulle kunna riktas mot att genomföra 

studier med mixad metod, bestående av kvalitativa intervjuer och observationer. Detta 

för att ta reda på om vårdpersonal själva strävar efter att främja hälsa på det sätt som de 

tycker är lämpligt. Detta skulle även kunna kombineras med intervjuer av de som 

vårdas, för att visa hur hälsofrämjande insatser upplevs. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Informationsbrev till deltagare i studie om sjuksköterskors 

upplevelse av att arbeta hälsofrämjande i palliativ vård 
 

Vi är två sjuksköterskor, Hanna Nästesjö och Henrik Wallenborg, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

upplevelser distriktssköterskor/sjuksköterskor inom hemsjukvården har av att arbeta 

hälsofrämjande i den palliativa vården. Detta område är endast sparsamt studerat ur 

detta perspektiv, trots att det är aktuellt i dagens vård.  

 

Datainsamlingen kommer att göras i form av kvalitativa intervjuer som ljudinspelas och 

därefter skrivs ut. Vi vänder oss till dig som är distriktssköterska/sjuksköterska, som har 

arbetet minst 1 år inom hemsjukvården och som har erfarenhet av palliativ vård. 

Intervjuerna kommer att genomföras under v 38–40 på din arbetsplats eller enligt 

önskemål. Tidsåtgången beräknas till 40–60 minuter. Medverkan är frivillig och kan när 

som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och enskilda 

deltagare kan inte spåras i publicerat material. 

 

Vi tillfrågar dig härmed om ditt deltagande i ovan nämnda studie. Vid intresse kontaktar 

du Henrik eller Hanna senast v 38. Bifogat formulär om samtycke medtages till 

intervjutillfället.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

 

 

Hälsningar 

Henrik Wallenborg   Hanna Nästesjö 

(I originalet angavs författarnas telefonnummer och e-postadress) 

 

 

 

 

Handledare 

Anders Bremer, universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 

(I originalet angavs handledarens e-postadress) 

 
 

  



 

 

Informerat samtycke 
 

Jag lämnar härmed mitt informerade samtycke om deltagande enligt vad som ovan 

beskrivits. Jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan 

motivering. 

 

 

 

Datum: _____________ Ort: _____________________ 

 

 

_____________________________________________ 

Namn, underskrift 


