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Sammanfattning
Kompetens om palliativ vård hos sjuksköterskor är nödvändigt för att främja vårdens
kvalitet och därigenom patientens livskvalitet. Det är dock oklart hur kompetensen om
palliativ vård ser ut bland sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården. Syftet med
studien var att beskriva och jämföra kompetensen om palliativ vård hos sjuksköterskor i
kommunens hemsjukvård.
Studien är kvantitativ med deduktiv ansats. Datainsamlingen genomfördes med en enkät
som skickades ut till 256 sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården i Jönköpings
kommun. Av dessa svarade 63 på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 25 %. Enkäten
undersökte sjuksköterskors kompetens i palliativ vård utifrån kunskap om
symtomlindring, systematisk användning av skattningsinstrument, kompetens i
teamarbete, att samtala och att möta människor i livets slutskede.
Resultatet visade att kompetensen var lägre gällande systematisk användning av
skattningsinstrument vid vanligt förekommande symtom jämfört med övriga
kompetensområden. Kompetens gällande symtomlindring, skattning och teamarbete var
samtliga lägst vid fatigue i jämförelse med smärta, illamående, oro och munhälsa. Det
fanns en skillnad mellan grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskors
kompetens, där de specialistutbildades kompetens var högre vad gäller kunskap om
symtomlindring respektive kompetens i teamarbete vid fatigue och vid problem i
munhålan. Kompetens i att samtala med unga anhöriga var låg hos både grund- och
specialistutbildade sjuksköterskor.
Resultatet ska tolkas med stor försiktighet med tanke på den låga svarsfrekvensen och
att enkäten/instrumentet inte är psykometriskt testat. Givet dessa svagheter kan det dock
finnas utvecklingspotential gällande systematisk användning av skattningsinstrument.
Fatigue behöver uppmärksammas och kompetensen öka både vad gäller
symtomlindring, skattning och teamarbete vid fatigue. Kompetens i att samtala med
barn och ungdomar som är anhöriga var låg, vilket tyder på behov av stöd och
handledning till sjuksköterskor samt tillgång till riktlinjer vid möte med unga anhöriga.

Nyckelord: Palliativ vård, hemsjukvård, kompetens, sjuksköterska, distriktssköterska,
enkät
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INLEDNING
Antalet personer som dör i Sverige varje år ökar och allt fler personer är i behov av
palliativ vård. Den palliativa vården bedrivs i ökande grad inom hemsjukvård som blir
allt mer avancerad. Palliativ vård är ett aktuellt ämne med rapporter och artiklar om att
det finns ett behov av ökad kompetens i palliativ vård hos vårdpersonal och att vården
behöver bli mer jämlik. Med egen erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom
kommunens hemsjukvård väcktes intresse för hur kompetensen bland sjuksköterskor ser
ut, vilka eventuella behov av kompetensutveckling som det finns samt om det finns
någon skillnad i kompetensen mellan grundutbildade och specialistutbildade
sjuksköterskor.

BAKGRUND
Kompetens
Ellström (1997) definierar kompetens som en potentiell handlingsförmåga att hantera en
viss situation, uppgift eller arbete. Förmågan bygger på en rad olika faktorer så som
intellektuella, kommunikativa och samarbetsmässiga färdigheter, fingerfärdigheter,
kunskap, attityder, värderingar och motivation samt självförtroende och självkännedom.
Att handlingsförmågan är potentiell innebär att den endast används om vissa
förutsättningar finns, exempelvis en utmanande arbetsuppgift.
I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor definieras kompetens som en
”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter”
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). Kunskap är en förutsättning för
kompetens och finns i olika former så som faktakunskap, förståelse, praktisk färdighet
och förtrogenhet. Tillsammans med vilja och situation formar kunskapen kompetensen
(Granberg 2014, ss. 117-121).
I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad
sjuksköterska framgår det bland annat att sjuksköterskan skall bedöma patientens
hälsotillstånd och att vården ska vara personcentrerad utifrån patient och närstående.
Färdigheter gällande teamarbete och kommunikation belyses också. Omvårdnaden skall
utföras utifrån patientens behov och syfta till att ge en god och säker vård.
Distriktssköterskans kompetens omfattar att möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda
samt behandla en person och dennes familj med utgångspunkt att främja hälsa. Detta
görs i livets alla skeenden med beaktande av fysisk, psykisk, social, kulturell och
existentiell hälsa och sjukdom. Däri ingår att utifrån en helhetssyn arbeta för patientens
delaktighet och självbestämmande. Distriktssköterskans förmåga till samverkan i
teamarbete lyfts också fram. I distriktssköterskans vårdvetenskapliga kompetens ingår
kunskap och färdighet i att bedöma och hantera förändringar gällande patienters hälsa
samt att ge stöd, behandling och symtomlindring med patientens delaktighet och
livsvärld i beaktande. Vidare ingår färdighet i praktiska moment i omvårdnaden samt
förståelse för hur patientens sociala sammanhang och psykosociala förhållanden
påverkar hälsan. Sjuksköterskans grundutbildning och kompetensbeskrivning utgör
grunden för distriktssköterskans kompetens. Därtill har distriktssköterskan som
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specialistsjuksköterska en fördjupad kompetens inom flertalet områden varav två är
palliativ vård och hemsjukvård (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008).

Palliativ vård
Antalet personer som avlider i Sverige årligen är mellan 90 000 – 100 000 och denna
siffra beräknas öka kommande decennier (Statistiska Centralbyrån 2017). Flertalet av
dessa personer är i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen 2013, s. 14).
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) innebär palliativ vård en helhetssyn där man
arbetar för livskvalitet hos patienter och dess anhöriga. Det handlar om att tidigt
förebygga och lindra symtom utifrån både fysiska, psykiska, sociala och själsliga behov.
Att bejaka livet och se döden som en naturlig del av livet där döden varken påskyndas
eller förhalas kännetecknar den palliativa vården. Genom teamarbete ger den palliativa
vården patienten stöd till att leva sista tiden av livet så aktivt som möjligt samt möter
närståendes behov av stöd (World Health Organization WHO 2017). Enligt
Socialstyrelsen (u.å.) är syftet med palliativ vård att lindra lidande och främja
livskvaliteten för patienter med sjukdom eller skada som är fortskridande och obotlig. I
vården ryms patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt
närståendes behov av stöd. Även Svensk Sjuksköterskeförening (2016) lyfter fram det
hälsofrämjande arbetet som syftet med palliativ vård.
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 23) är patient, hälsa, miljö och vårdande centrala
begrepp inom vårdvetenskapen. Om man ser till begreppet hälsa så kan det kopplas ihop
med välbefinnande, en livskraft. Det är något som kan innehas samtidigt som man
drabbats av sjukdom eller lidande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80).
Distriktssköterskan arbetar för att främja hälsa (Scriven 2013, s. 115). I mötet med
patienten blir uppgiften att vara lyssnande, öppen och följsam för att försöka skapa en
förståelse för patientens livsvärld (Ozolins & Hörberg 2015, ss. 73-74). Ett sätt att
arbeta personcentrerat inom palliativ vård är att arbeta utifrån modellen ”De 6 S:n”.
Modellen handlar om ett förhållningssätt till patienten som person utifrån självbild,
självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier.
Modellen gör den palliativa vårdens filosofi praktiskt användbar och hjälper vårdare att
inte endast se till sjukdomen utan fokusera på vad patient och närstående som individer
har för behov och önskningar för sista tiden i livet. I modellen uppmärksammas både
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov som tillsammans utgör en helhet
(Regionala Cancercentrum i samverkan 2016, ss. 56-59).
Den palliativa vård som ges kan vara allmän eller specialiserad. Allmän palliativ vård
bedrivs av personal med grundläggande kompetens. Specialiserad palliativ vård av ett
multiprofessionellt team som är specialister inom området bör ges till patienten vid
förekomst av komplexa symtom eller särskilda behov (Socialstyrelsen u.å.).
Kunskap är en viktig del i den palliativa vården. Kunskap inom palliativ medicin och
omvårdnad är nödvändigt för att kunna ge bästa möjliga vård och hjälpa patienten att
erhålla så god livskvalitet som möjligt (Regionala Cancercentrum i samverkan 2016, s.
18). Sekse, Hunskår och Ellingsen (2017) samt Törnquist, Andersson och Edberg
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(2013) visar på att fördjupad kunskap inom ämnet är viktigt för sjuksköterskors
upplevelse av att ge en god palliativ vård. Specialistsjuksköterskor som arbetar med
palliativ vård inom hemsjukvården har beskrivit kunskap om palliativ vård (teoretisk,
praktisk och erfarenhetsbaserad) som en av förutsättningarna för att kunna skapa en
vårdande relation med patienten (Bergdahl, Wikström & Andershed 2007). I en engelsk
intervjustudie med palliativa patienter uttrycker patienterna att det är värdefullt att
hälso- och sjukvårdspersonalen har specialistkompetens och fördjupad kunskap inom
området (Conner, Allport, Dixon & Sommerville 2008). Enligt patienterna leder det till
förbättrad behandling och ökad tillgång till tjänster från hälso- och sjukvården.
Scott et al. (2008) har genom intervjuer med patienter och läkare tagit fram en modell
för hur helande relationer i primärvården skapas och underhålls. Genom att värdera och
skapa ett känslomässigt band till patienten, medvetandegöra och utifrån patientens bästa
hantera maktsituationen som råder mellan vårdgivare och patient samt genom
kontinuitet och visat engagemang i vårdandet över tid kan det hos patienten skapas tillit,
hopp och en känsla av att vara känd. Detta underlättas genom att vårdgivaren har god
kunskap om palliativ vård tillsammans med självförtroende, god hantering av egna
känslor och förmåga till en medveten närvaro.
Sæteren, Lindström och Nåden (2011) pekar genom en norsk intervjustudie på ett behov
av ökad medvetenhet och kompetens hos sjuksköterskor vad gäller andliga och
existentiella behov hos palliativa patienter. I studien beskriver patienterna att de lever i
en kamp mellan hälsa och lidande där hälsa handlar om hopp, normalitet i livet, att ha
egenansvar med bevarad integritet samt att känna tillhörighet till närstående. Lidande
upplevs genom osäkerhet och fruktan gällande framtiden, kroppslig motvilja, sorg, oro,
förtvivlan och känsla av ensamhet. Existentiella samtal utförs varken med
sjuksköterskor eller närstående vilket gör att patienterna upplever sig kämpa ensamma i
tystnad.
Regionala Cancercentrum i samverkan (2016) har utformat ett nationellt vårdprogram
för palliativ vård med patienters och närståendes behov i fokus. Vårdprogrammet riktar
sig till alla professioner inom samtliga vårdformer i hela Sverige som arbetar med
palliativ vård. Huvudsyftet i en väl fungerande palliativ vård är att arbeta för värdighet
och välbefinnande i livets slutskede. Symtomlindring, kommunikation, relation och stöd
till närstående samt teamarbete utgör de viktigaste delarna i rollen som vårdare. Vikten
av generell och specifik symtomskattning med instrument gällande vanligt
förekommande symtom hos palliativa patienter såsom smärta, orkeslöshet, illamående,
nedstämdhet, oro/ångest, sömnighet/dåsighet, dålig aptit, välbefinnande, andfåddhet,
munhälsa, trycksår, fallrisk och nutrition lyfts fram i vårdprogrammet. Välbefinnande
hos patient och närstående kan främjas genom symtomlindring samt genom att utifrån
fysiska, sensoriska och personliga aspekterskapa en lugn, trygg och behaglig vårdmiljö
som är personcentrerad med patientens och närståendes egna önskningar i centrum.
Samtal och att lyssna är en viktig del i omvårdnaden för att förstå patientens behov av
stöd, bekräftelse och respekt. Detta för att understödja känsla av värdighet då det i livets
slutskede är vanligt att kroppsliga funktioner inte längre går att kontrollera (Regionala
Cancercentrum i Samverkan 2016, ss. 9-14, 72-74).
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Socialstyrelsen (2016, s. 8-20) har gjort en uppföljning av följsamheten till nationella
riktlinjerna för palliativ vård där de bland annat konstaterar att fler patienter i livets
slutskede behöver få munhälsobedömning, fler behöver få smärtskattning och stöd till
närstående behöver förbättras. För att patientens behov av symtomlindring skall mötas
samt att patient och närstående skall erhålla ett gott bemötande så är det viktigt att
personalen får stöd och kompetensutveckling. Vidare lyfts vikten av att främja
delaktighet, till att patienten får vara med och bestämma över sista tiden i livet samt att
ge stöd och tillgodose behov hos närstående, där barn och ungdomar som är närstående
lyfts fram speciellt.

Hemsjukvård
Socialstyrelsens termbank (u.å.) definierar hemsjukvård som: ”hälso- och sjukvård när
den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden”.
När det gäller hälso- och sjukvård som bedrivs i särskilt boende och dagverksamheter så
har kommunerna ansvaret utom för läkarinsatser. Flertalet kommuner har i dagsläget
helt eller delvis även tagit över ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från
landstingen (Socialstyrelsen 2017, ss. 12-13). I Jönköpings kommun ansvarar
kommunen för all hemsjukvård såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och
innefattar hälso- och sjukvård av olika slag, inklusive palliativ vård (Jönköpings
kommun u.å.). Specialiserad palliativ vård ges av Palliativa Vårdenheten (PVE) vid
Länssjukhuset Ryhov. PVE har inga egna vårdplatser utan ger råd och stöd i hemmet
där sjuksköterska eller distriktssköterska från kommunens hemsjukvård fortfarande har
det huvudsakliga omvårdnadsansvaret. PVE arbetar dagtid vardagar medan
sjuksköterskor från kommunens hemsjukvård finns tillgängliga dygnet runt (Nationella
rådet för palliativ vård 2017).
Antalet personer som erhåller hälso- och sjukvårdsinsatser genom kommunens hälsooch sjukvård ökar (Socialstyrelsen 2017, ss. 12-13). I den vård som kommunerna
bedriver är palliativ vård en stor del (Socialstyrelsen 2016, s. 9). Nationella
undersökningar visar på att det finns ett stort behov i kommunerna att förbättra arbetet
när det gäller kompetens inom palliativ vård. Fortbildning och handledning till
personalen främjar att patientens behov av symtomlindring och bemötande tillgodoses
(Socialstyrelsen 2016, ss. 7-8).
Det är framförallt grundutbildade sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar
inom hemsjukvården. Utbildningen till distriktssköterska är en specialistutbildning och
är anpassad för arbete i hemsjukvård. Hemsjukvården blir allt mer avancerad och det
blir vanligare att patienterna har komplexa behov. Flexibilitet, god förmåga att både
samarbeta genom teamarbete samt att arbeta ensam och fatta egna beslut är krav som
ställs på sjuksköterskan i hemsjukvården. Patienter i alla åldrar kan ta del av
hemsjukvård även om äldre är vanligast förekommande. Patientens behov, som kan
variera mycket, styr yrkeskravet på sjuksköterskan som ansvarar för patientens
omvårdnad. Sjuksköterskan har ofta en ledande roll i omvårdnadsarbetet gentemot
undersköterskor och vårdbiträden. I teamarbetet ingår samordning, att informera och
samverka samt delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter. Praktiska moment som
undersökningar och behandlingar är också en del av arbetsuppgifterna. Att arbeta i
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patientens hem medför ytterligare krav för sjuksköterskan gällande arbetsmiljö samt att
skapa en god relation till patient och närstående med en balans mellan närhet och
distans (Josefsson & Ljung 2010, ss. 20-25). Inom hemsjukvårdens organisation finns
ofta inga läkare vilket då innebär att sjuksköterskan är den som har högst medicinsk
kompetens inom organisationen. Arbetet innefattar komplexa vårdsituationer med
självständiga bedömningar där beslut måste fattas om det finns behov av läkarkontakt
och om delegering av arbetsuppgifter till undersköterskor och vårdbiträden (Bökberg &
Drevenhorn 2010, s. 92). Symtomlindring, bibehållen värdighet för patienten, god
kommunikation med patient och närstående, kontinuitet beträffande personal och
vårdform samt god samordning är viktiga områden. Därutöver kan distriktssköterskan
medverka till en god palliativ vård genom att fokusera på de positiva aspekterna och
efterfråga patientens egna tankar och idéer kring döendet och om vad som kan optimera
livskvaliteten (Melin-Johansson 2010, ss. 182–191).
Platsen har stor betydelse för patientens välbefinnande, både på ett fysiskt och ett
existentiellt plan. Det egna hemmet upplevs ofta till skillnad mot sjukhusmiljö som en
trygg och bekant plats där man känner sig säker. Vid sjukdom kan den känslan dock
snabbt ändras och hemmet kan istället upplevas som en ovänlig och icke hanterbar
plats. Patienten kan känna sig ensam och uppleva sig osedd. Som vårdpersonal bör man
ha detta i åtanke och bland annat därigenom försöka förstå patientens livsvärld (Norlyk,
Martinsen & Dahlberg 2013).
Det finns internationella studier som visar på behov av ökad kompetens bland
sjuksköterskor i hemsjukvård när det gäller palliativ vård. En enkätstudie bland
sjuksköterskor som arbetar med palliativa patienter inom särskilt boende i Kanada visar
på en kunskapslucka om palliativ vård utifrån palliativa vårdens filosofi och principer,
symtomlindring samt psykosociala aspekter av vårdandet (Brazil, Brink, Kaasalainen,
Kelly & McAiney 2012). Raphael, Waterworth och Gott (2014) pekar på ett behov av
ökade kunskaper och färdigheter i palliativ vård där sjuksköterskor i primärvården i Nya
Zeeland genom intervjuer uttrycker att de saknar utbildning och träning i palliativ vård.
Sato et al. (2014) visar i en japansk kvantitativ studie att kunskap om symtomlindring i
palliativ vård behöver öka hos sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård, däribland
distriktssköterskor i hemsjukvård. Behovet av ökad kunskap om symtomlindring
påvisades genom mätning av kunskap om palliativ vård, sjuksköterskornas upplevda
svårighetsgrad gällande palliativ vård samt självrapporterat utförande i palliativ vård.
Wowchuk, McClement och Bond Jr (2007) visar genom en litteraturstudie på att brist
på kunskap om den palliativa vårdens principer och utförande är en intern faktor som
påverkar den palliativa omvårdnaden. De menar vidare att kunskapen om palliativa
vårdens principer och utförande behöver öka bland sjuksköterskor och annan personal
som arbetar på äldreboenden. Slåtten, Hatlevik och Fagerström (2014) belyser
bedömning av sjuksköterskors kompetens i palliativ vård som ett viktigt
forskningsområde. En mer positiv attityd hos sjuksköterskor till att vårda palliativa
patienter kan bli effekten av att öka kunskapen om palliativ vård (Wilson, Avalos &
Dowling 2016).
Forskningen är begränsad när det gäller kartläggning av sjuksköterskors kompetens om
palliativ vård inom hemsjukvård i Sverige. Det finns studier som visar på att det finns
ett behov av utbildning om palliativ vård bland sjuksköterskor som arbetar inom
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kommunens hemsjukvård. Eriksson, Bergstedt och Melin-Johansson (2015) visar på
behov av utbildning bland sjuksköterskor i palliativ vård i syfte att öka kunskapen. De
menar vidare att det särskilt finns behov av kompetensökning gällande relationer samt
sociala, andliga och existentiella frågor. Enligt Dwyer, Hansebo, Andershed och
Ternestedt (2011) behövs det bland sjuksköterskor en djupare förståelse för döendet hos
den äldre. Vidare behövs en ökad förmåga till att utifrån ett personcentrerat perspektiv
tala med patienter om egna tankar och önskemål gällande sista tiden av livet och
döendet.

PROBLEMFORMULERING
Kompetens om palliativ vård hos sjuksköterskor är nödvändigt för att främja vårdens
kvalitet och därigenom patientens livskvalitet. Specialistutbildade sjuksköterskor i
hemsjukvården har genom utbildningen särskild kompetens i palliativ vård och
hemsjukvård. Det är dock oklart hur kompetensen om palliativ vård ser ut bland
sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården. Därför är det av betydelse att beskriva och
jämföra kompetensen om palliativ vård hos grundutbildade och specialistutbildade
sjuksköterskor som arbetar inom kommunens hemsjukvård.

SYFTE
Syftet är att beskriva och jämföra kompetensen om palliativ vård hos sjuksköterskor i
kommunens hemsjukvård.
Forskningsfrågor:
- Vilken kompetens har sjuksköterskor om palliativ vård i kommunens
hemsjukvård?
- Vilken skillnad finns mellan grundutbildade och specialistutbildade
sjuksköterskor?

METOD
Ansats
Studien är kvantitativ med deduktiv ansats. Undersökningens syfte avgör valet av metod
och då fokus i den här studien är att mäta och jämföra kompetens så blir metoden
kvantitativ enligt Trost och Hultåker (2012, ss. 19-22). Undersökningen skall samla in
fakta för att besvara teorier och därmed blir ansatsen deduktiv enligt Kristensson (2014,
s. 40). Studien är en tvärsnittsstudie med ett mättillfälle vilket innebär att den visar hur
något är här och nu och kan användas föra att söka efter samband eller jämföra
(Kristensson 2014, ss. 67-69). Datainsamlingen genomfördes med en enkät vilket är ett
sätt att inkludera en stor grupp i undersökningen (Kristensson 2014, s. 87).

Deltagare
Undersökningen riktade sig till sjuksköterskor, grundutbildade såväl som
specialistutbildade, som arbetar patientnära inom kommunens hemsjukvård i
Jönköpings kommun. Det finns elva hälso- och sjukvårdsteam i kommunen som har
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ansvar för hemsjukvård. Teamen är uppdelade geografiskt och innefattar både särskilt
boende och ordinärt boende. I teamen arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor och
andra specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt
rehabassistenter (Jönköpings kommun u.å.). Ett av de elva teamen innefattar
demenssjuksköterskor, kommunens psykiatriska team samt resursteam vilket inkluderar
sjuksköterskor som arbetar på gruppboenden och liknande. Ett annat team innefattar en
palliativ enhet. Alla teamen bedriver palliativ vård men det kan vara olika vanligt
förekommande i de olika teamen. En särskild arbetsgrupp finns med sjuksköterskor som
arbetar natt. Adresser till deltagarnas arbetsplatsanknutna e-post erhölls via arbetsgivare
genom adresslistor ordnade efter grupper för sjuksköterskor i särskilt respektive ordinärt
boende, resursteam, kommunens psykiatriska team samt sjuksköterskor som arbetar
natt. Totalt inbjöds 256 sjuksköterskor att delta i undersökningen.
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor, såväl grundutbildade som specialistutbildade, som
arbetar patientnära i kommunens elva hälso- och sjukvårdsteam samt de sjuksköterskor
som arbetar natt då de arbetar med bedömningar, symtomlindring med mera.
Exklusionskriterier: Sjuksköterskor som ej arbetar patientnära, demenssjuksköterskor då
de ej har omvårdnadsansvar för patienter.

Datainsamling
Enkät
En webbenkät (Bilaga 1) konstruerades med hjälp av enkätverktyget Sunet Survey som
används vid Högskolan i Borås. Enkäten innehöll tre områden enligt Kristensson (2014,
s. 88): bakgrundsfrågor, ett instrument med frågor som berör syftet samt kompletterande
frågor. Bakgrundsfrågorna handlade om arbetsplats, ålder, kön, utbildning och
yrkeserfarenhet. Enkäten avslutades med möjlighet att ge kommentarer. En inledande
fråga ställdes om respondenten arbetar patientnära, om svaret var nekande avslutades
enkäten då sjuksköterskor som ej arbetar patientnära var ett exklusionskriterie.
En sökning gjordes i databaser, på nätet och genom kontakt med flera specialister inom
palliativ vård efter lämpligt instrument på svenska men gick ej att finna. Nurses’ Core
Competencies in Palliative Care (NCPC) är ett validerat instrument som mäter
kompetens i palliativ vård och som har utvecklats under de senaste åren och är anpassad
till skandinavisk kontext (Slåtten, Hatlevik & Fagerström 2014). Tillstånd inhämtades
från författarna att använda NCPC i den här undersökningen samt att översätta den till
svenska (personlig kommunikation Fagerström1). NCPC erhölls från författarna på
engelska respektive norska. Frågorna i instrumentet översattes till svenska tillsammans
med handledare som är expert inom forskningsområdet och benämndes
’Sjuksköterskors kompetens i palliativ vård’.
Inledningsvis bestod instrumentet av 26 frågor indelade i fem grupper: Kunskap om
symtomlindring, Systematisk användning av skattningsinstrument, Kompetens i
teamarbete, Kompetens i att samtala samt Kompetens i att möta människor i livets
slutskede. Svarsalternativen utgjordes av en femgradig ordinalskala av Likert-typ
1

Lisbeth Maria Fagerström, Professor i vårdvetenskap, e-post den 24 september 2017
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(Kristensson 2014, s. 103) där 1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer delvis inte, 3 =
Instämmer delvis, 4 = Instämmer helt, 5 = Inte aktuellt.
I NCPC berör den ena gruppen av frågor systematisk användning av ESAS, ett validerat
instrument som skattar flera symtom som är vanligt förekommande hos palliativa
patienter. I en variant av ESAS som används i Sverige skattas smärta, orkeslöshet,
illamående, nedstämdhet, oro/ångest, sömnighet/dåsighet, dålig aptit, välbefinnande och
andfåddhet. Nationella riktlinjer i Sverige talar om vikten av att systematiskt använda
validerade skattningsinstrument för generell och specifik symtomskattning i den
palliativa vården varav ESAS endast ges som ett exempel på skattningsinstrument att
använda för generell symtomskattning (Regionala Cancercentrum i samverkan 2016, s.
65). I Jönköpings kommun används ESAS samt flertalet andra skattningsinstrument.
Detta kompetensområde valdes därför att benämnas ’Systematisk användning av
skattningsinstrument’. I NCPC handlar en fråga om bedömning av munhälsa med
ESAS. I Jönköpings kommun används i enighet med nationella riktlinjer i Sverige
(Regionala Cancercentrum i samverkan 2016, s. 66) bedömningsinstrument ROAG för
bedömning av munhälsa. Munhälsa finns inte med på den form av ESAS som används
här. Denna fråga justerades därför.
Ett test genomfördes med två sjuksköterskor för att prova enkäten. Sjuksköterskorna var
distriktssköterskestudenter med erfarenhet från hemsjukvården, en från i huvudsak
särskilt boende samt en från i huvudsak ordinärt boende. Testet gjordes för att minska
risk för missförstånd och för att enkäten skulle vara tydlig för deltagarna (Bell & Waters
2016, s. 181). Länk till enkäten skickades ut till deltagarnas e-postadresser genom Sunet
Survey. Frågor ställdes i samband med testet om tidsåtgång för att besvara enkäten,
instruktionernas tydlighet, frågornas lämplighet och enkätens utformning samt med
plats för övriga synpunkter i enlighet med Bell och Waters (2016, s. 181). Ännu en
genomgång av enkäten gjordes därefter tillsammans med handledare som är expert
inom forskningsområdet. Då en fråga uppfattades som svår att förstå av båda deltagarna
i pilotstudien så ströks den frågan från enkäten. Frågan som ströks löd: Jag använder
ofta skattningsinstrument i bedömningen av patientens situation då “dåliga nyheter” är i
fokus.
Procedur
Ett informationsbrev skickades till ansvarig verksamhetschef (Bilaga 2). Adresser till
sjuksköterskornas arbetsplatsanknutna e-post erhölls via arbetsgivare. Informationsbrev
om undersökningen (Bilaga 3) skickades tillsammans med länk till webbenkäten ut till
256 sjuksköterskor via Sunet Survey. Datainsamlingen pågick under perioden 29
september – 9 oktober 2017. Påminnelser till dem som ännu inte besvarat enkäten
skickades ut två gånger under tiden för datainsamling (Figur 1). I samband med andra
påminnelsen förlängdes även svarstiden med en dag.
Inbjudan via
mail till 256
sjuksköterskor

Första utskick
23 svar

Påminnelse
22 svar

Figur 1. Flödesschema för datainsamling
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Påminnelse
18 svar

Totalt
63 svar

Dataanalys
För att analysera insamlade data överfördes den från enkätprogrammet till
programvaran IBM SPSS version 24 för analys av beskrivande och jämförande statistik.
För att jämföra resultaten mellan grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor
användes Mann-Whitney U-test som analyserar icke-parametrisk data från två grupper
(Brace, Kemp & Snelgar 2016, s. 403). Vid Mann-Whitney U-test krävs det att
stickproven från de två grupperna är oberoende av varandra samt att de är
slumpmässiga. Testet utgår från en hypotesprövning där H0 = ingen skillnad finns och
H1 = skillnad finns mellan grupperna (Borg & Westerlund 2012, ss. 390-391).
För att utesluta att skillnader mellan grupperna beror på slumpen mättes p-värde där p ≤
0.05 användes som gräns för statistisk signifikans. Det innebär att risken att skillnaden
beror på slumpen är mindre än eller lika med 5 % (Kristensson 2014, s. 106).

Etiska överväganden
Studien gjordes i enlighet med Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning som
innebär att informerat samtycket krävs och att deltagarnas uppgifter behandlas
konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2017). Detta gjordes genom att skriftligt tillstånd
inhämtades från verksamhetschef och genom att alla deltagare informerades om att
deltagandet var frivilligt, anonymt och närsomhelst kunde avbrytas utan anledning.
Deltagandet var anonymt, vilket innebar att det ej var möjligt att se vem som svarat eller
inte svarat, inte heller vem som svarat vad. Deltagarna informerades även om att de gav
samtycke till att delta i undersökningen genom att besvara enkäten. Sådan form av
samtycke kan ges då en enkät besvaras anonymt (Kristensson 2014, s. 50).

RESULTAT
Resultatet redovisas via demografiska data samt genom jämförande statistik. Utav de
256 personer som enkäten skickades ut till valde 63 att besvara den. Svarsfrekvensen
var därmed 25 %. Av de som svarade uppgav samtliga att de arbetar patientnära.

Bakgrundsinformation
Bland de som besvarade enkäten var 36 (57 %) grundutbildade sjuksköterskor, och 27
(43 %) var specialistutbildade sjuksköterskor varav 22 var distriktssköterskor, två med
inriktning palliativ vård, en vård av äldre, en onkologi och smärta samt en psykiatri.
En tredjedel uppgav att de har utbildning i palliativ vård, för sjuksköterskor var andelen
28 % och för specialistsjuksköterskor 41 %. Flera uppgav att de genomgått interna
utbildningar inom kommunen, några under sin grund/specialistutbildning, några hade
läst olika fristående kurser inom palliativ vård på högskola. Ytterligare demografisk
data visas i Tabell 1.
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Tabell 1. Demografisk data för studiedeltagarna

Kön
Kvinna
Man
Ålder
Median (min-max)
Kvartiler
Arbetsplats
Ordinärt boende
Särskilt boende
Både ordinärt och särskilt
boende
Högsta angiven
utbildningsnivå i omvårdnad
Sjuksköterskeutbildning utan
kandidatexamen
Kandidatexamen
Magisterexamen
År för sjuksköterskeexamen
Median (min-max)

Grundutbildade
sjuksköterskor
(n=36)

Specialistsjuksköterskor
(n=27)

Totalt
(n=63)

31
5

27
0

58
5

41 (23-64)
32-53

44 (28-62)
35-51

42 (23-64)
34-52

10
20
6

20
6
1

30
26
7

17

12

29

19
0

0
15

19
15

2005 (1976-2016)

2002 (1980-2013)

2005 (1976-2016)

Sjuksköterskors kompetens i palliativ vård
Resultatet som presenteras i Tabell 2 visar sjuksköterskornas kunskap om
symtomlindring, systematisk användning av skattningsinstrument och kompetens i
teamarbete vid smärta, illamående, oro, fatigue och problem i munhålan. Inom alla tre
kompetensområdena var kompetensen lägst vid fatigue. Resultat för kompetens i att
samtala och kompetens i att möta människor i livets slutskede visas i Tabell 3.
Resultatet visade att kunskap om symtomlindring var lägre vid fatigue och vid problem
i munhålan. Det fanns en signifikant skillnad mellan grundutbildade och
specialistutbildade i kunskap om symtomlindring vid fatigue (trötthet) och problem i
munhålan, se Tabell 2. Systematiska skattningsinstrument används mest i samband med
smärta, minst vid fatigue. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna, se Tabell
2. Resultatet visade avseende kompetens i teamarbete att det fanns en signifikant
skillnad mellan grupperna vid fatigue och vid problem i munhålan. Totalt svarade fem
respondenter att samtal med kollegor för att hjälpa patient att leva med fatigue inte var
aktuellt, se Tabell 2. När det gäller kompetens i att samtala angav sjuksköterskorna att
de hade liten erfarenhet av att samtala med unga anhöriga. Det fanns ingen signifikant
skillnad mellan grupperna. Av de sjuksköterskor som var grundutbildade uppgav åtta
respektive sju att det ej var aktuellt med samtal med barn respektive ungdomar som är
anhöriga, se Tabell 3. Resultatet visade att kompetensen i att möta människor i livets
slutskede var hög. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grundutbildade och
specialistutbildade, se Tabell 3.
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Tabell 2. Självskattad kunskap om symtomlindring, systematisk användning av
skattningsinstrument samt kompetens i teamarbete, fördelat på grundutbildade och
specialistutbildade sjuksköterskor
Variablera

Grundutbildade
sjuksköterskor (n=36)
Median
Mean
(kvartiler)b
Rank

Specialistsjuksköterskor (n=27)
Median
Mean Mann-Whitney U
(kvartiler)b Rank (z)

Kunskap om symtomlindring
Jag har goda kunskaper om att
4 (4-4)
33.25 4 (4-4)
30.33 -.892, n.s.
smärtlindra med läkemedel
Jag har goda kunskaper om att lindra
4 (3-4)
31.67 4 (3-4)d
31.27 -.104, n.s.
illamående med läkemedel
Jag har goda kunskaper om att lindra
4 (3,75-4)d
30.91 4 (4-4)
32.26 -.413, n.s.
oro med läkemedel
Jag har goda kunskaper om
3 (2-3)d
25.66 3 (3-4)d
38.19 -2.910, p = 0.004
cancerrelaterad fatigue (trötthet)
Jag har goda kunskaper om att lindra
3 (3-4)d
27.33 4 (3-4)d
35.94 -2.062, p = 0.039
problem i munhålan
Systematisk användning av
skattningsinstrument
Jag använder ofta skattningsinstrument 3 (3-4)
29.63 4 (3-4)
35.17 -1.341, n.s.
i bedömningen av patientens smärta
Jag använder ofta skattningsinstrument 3 (2-3)
29.13 3 (2-4)d
34.79 -1.285, n.s.
i bedömningen av patientens
illamående
Jag använder ofta skattningsinstrument 3 (2-3)c
29.34 3 (3-4)
34.30 -1.144, n.s.
i bedömningen av patientens oro
Jag använder ofta skattningsinstrument 2 (1,75-3)d
27.94 3 (2-4)d
35.12 -1.622, n.s.
i bedömningen av patientens situation
när fatigue (trötthet) är ett problem
Jag använder ofta bedömningsstöd i
3 (3-4)d
32.33 3 (2-4)d
29.21 -.720, n.s.
bedömningen av munhälsa
Kompetens i teamarbete
Jag samtalar ofta med kollegor om
4 (4-4)
30.92 4 (4-4)d
32.31 -.452, n.s.
observationer, bedömningar och
åtgärder för att lindra patienters smärta
Jag samtalar ofta med kollegor om
4 (3-4)
29.42 4 (4-4)d
34.38 -1.436, n.s.
observationer, bedömningar och
åtgärder för att lindra patienters
illamående
Jag samtalar ofta med kollegor om
4 (4-4)d
30.74 4 (4-4)
32.48 -.568, n.s.
observationer, bedömningar och
åtgärder för att lindra oro
Jag samtalar ofta med kollegor om
3 (2,75-4)c, e 24.77 4 (3-4)d
34.04 -2.293, p = 0.022
observationer, bedömningar och
åtgärder för att hjälpa patienter att leva
med fatigue (trötthet)
Jag samtalar ofta med kollegor om
3 (3-4)d
26.69 4 (3-4)d
36.81 -2.457, p = 0.014
observationer, bedömningar och
åtgärder för att lindra patienters besvär
i munhålan
a
Svarsalternativ 1=Instämmer inte alls, 2= nstämmer delvis inte, 3=Instämmer delvis, 4=Instämmer helt
b
25:e och 75:e percentilen
c
Ej svarat n = 1
d
Ej aktuellt n = 1
e
Ej aktuellt n = 4
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Tabell 3. Självskattad kompetens i att samtala och i att möta människor i livets slut,
fördelat på grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor
Variablera

Grundutbildade
sjuksköterskor (n=36)
Median
Mean
(kvartiler)b
Rank

Specialistsjuksköterskor (n=27)
Median
Mean
(kvartiler)b Rank

Mann-Whitney
U (z)h

Kompetens i att samtala
Kompetens i att samtala med
patienter
Jag har stor erfarenhet av att samtala
4 (3-4)
33.96 3 (3-4)
29.39
-1.088
med patienter som är allvarligt sjuka
där fokus är försämring av
sjukdomen
Jag tar ofta initiativ till att fråga om
3 (3-4)d
29.54 3 (3-4)c, d
31.84
-.547
patienten har önskemål för de sista
dagarna och timmarna
Jag sitter ner och är tillsammans med 4 (3-4)d
33.00 4 (3-4)d
28.31
-1.206
patienten när ”dåliga nyheter” ges
Kompetens i att samtala med vuxna
anhöriga
Jag har stor erfarenhet av att samtala
3 (3-4)d
33.06 3 (3-4)d
28.23
-1.156
med vuxna anhöriga efter att de fått
“dåliga nyheter”
Jag är bra på att förmedla ett lugn i
4 (3-4)
32.17 4 (3-4)c
30.58
-.413
samtal med anhöriga
Kompetens i att samtala med unga
anhöriga
Jag har stor erfarenhet av att samtala
1 (1-2)e
24.79 2 (1-3)f
29.48
-1.194
med barn som är anhöriga efter att de
fått “dåliga nyheter”
Jag har stor erfarenhet av att samtala
2 (1-2)g
27.21 2 (1-3)d
28.88
-.414
med ungdomar som är anhöriga efter
att de fått “dåliga nyheter”
Kompetens i att möta människor i
livets slut
Att se den enskilda unika människan 4 (4-4)d
29.64 4 (4-4)c
32.83
-1.343
och dennes liv, inte bara sjukdomen,
hjälper mig att förstå patienten
Att se utifrån ett livscykelperspektiv
4 (3-4)d
30.76 4 (3-4)
32.46
-.454
hjälper mig att se patienten i ett
sammanhang till hur patientens liv
varit och hur det är nu
Att se utifrån ett livscykelperspektiv
4 (3-4)d
31.19 4 (3,75-4)
31.91
-.201
hjälper mig att se relationer med
människor som betytt mycket i livet
för patienten som är obotligt och
allvarligt sjuk
a
Svarsalternativ 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer delvis inte, 3=Instämmer delvis, 4=Instämmer helt
b
25:e och 75:e percentilen
c
Ej svarat n = 1
d
Ej aktuellt n = 1
e
Ej aktuellt n = 8
f
Ej aktuellt n = 2
g
Ej aktuellt n = 7
h
Ingen signifikant skillnad påvisad
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DISKUSSION
Metoddiskussion
Validitet
Validitet handlar om hur väl studien eller instrumentet mäter det som skall mätas (Trost
2016, s. 62).
Den valda metoden var lämplig för att besvara syftet som innebar att mäta kompetens
och jämföra resultatet mellan grupper. Styrkor med att använda webbenkät är att en
större grupp kan nås med en större geografisk spridning då tiden för datainsamling är
begränsad. Vidare är kostnaden låg och anonymitet för deltagarna är möjligt vilket
anses kunna öka svarsfrekvensen. Insamlad data kan överföras direkt för analys vilket
sparar tid (Polit & Beck 2017 s. 275).
Urvalet var representativt då det inkluderade alla sjuksköterskor som arbetar patientnära
i hemsjukvård i den aktuella kommunen vilket innebär att studien vände sig till hela
populationen som ämnades undersökas.
En svaghet med webbenkäter är att det är vanligt med låg svarsfrekvens (Trost 2016, s.
143). Svarsfrekvensen i föreliggande studie var låg. Detta gör att bortfallet blir stort
vilket är en stor svaghet med studien då det inte går att generalisera resultatet för hela
populationen vilket här innebär sjuksköterskor i den aktuella kommunen. Bortfall kan
ha många orsaker (Kristensson 2014, s. 72) som sjukdom, tjänstledighet,
föräldraledighet, brist på tid, ointresse, att maillistor ej är uppdaterade och så vidare. I
den här undersökningen gick det ej att se hur många deltagare som öppnat och läst epostbrevet med inbjudan till undersökningen. Det är därför oklart hur många som aktivt
valt att inte delta. Datainsamlingen pågick under en kort tid vilket kan vara en del av
orsaken till den låga svarsfrekvensen. Kristensson (2014, s. 98) anser att ett par veckor
är en rimlig tidslängd för datainsamling i arbetet med en uppsats. Det hade varit
önskvärt med längre tid för datainsamling. Då det var svårigheter med att erhålla
lämpligt instrument ledde detta tillsammans med tidsramen för examensarbetet att tiden
för datainsamling begränsades till elva dagar. Det finns ej någon mall för när och hur
många påminnelser som skall sändas ut utan detta görs efter undersökarens egna
avvägningar om vad som är bäst för studien (Trost 2016, s. 46). Då svarsfrekvensen var
låg även efter att en påminnelse skickats ut sändes ytterligare en påminnelse ut
tillsammans med information om att datainsamlingen förlängdes med en dag. Detta
gjordes för att nå de som eventuellt var långlediga över helgen. Muntlig information om
studien till deltagarna i förhand hade eventuellt kunnat höja svarsfrekvensen.
Att översätta ett instrument är svårt (Kristensson, s. 90). Enligt Maneesriwongul och
Dixon (2004) bör översättningen göras genom så kallad fram- och tillbakaöversättning
där instrumentet översätts fram och tillbaka mellan två språk av personer som är
tvåspråkiga. Utöver språklig översättning görs enligt Kristensson (2014, s. 90) kulturell
översättning av instrumentet som anpassas till sammanhang och kultur. Därefter
behöver instrumentet genomgå en psykometrisk utvärdering för att testa validitet och
reliabilitet (Kristensson, s. 90). En idealisk översättningsprocess hade således skett
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genom en professionell fram- och tillbakaöversättning med kulturell anpassning och
psykometrisk testning av instrumentet. Vid val av mätinstrument vägs fördelar mot
nackdelar (Kristensson 2014, s. 89). Att göra en bra översättning av ett instrument anses
svårt med språkliga nyanser och eventuellt annan kultur och sammanhang det är
konstruerat i. Att skapa ett nytt instrument eller använda sig av professionell
översättning anses dock inte rimligt inom tidsramen för en uppsats (Kristensson 2014,
ss. 89-90). Då översättning ej gjorts genom professionell fram- och tillbakaöversättning
och då det översatta instrumentet ej utvärderats psykometriskt går det ej uttala sig säkert
om dess validitet. Detta innebär en stor svaghet med studien. Då det saknades befintligt
instrument på svenska valdes NCPC som instrument då det svarade väl an på studiens
syfte. Instrumentet är anpassat för skandinavisk kontext samt aktuellt då det är utvecklat
under senare år. Det finns instrument som mäter kunskap i palliativ vård vilka är
välanvända internationellt sett men då de ej är anpassade för svensk kontext eller
använda i Sverige valdes NCPC framför dem.
Studien undersöker sjuksköterskornas självskattning av kompetens i palliativ vård vilket
innebär en risk att kompetensen överskattats eller underskattats (Garland 1996; Cowan
et al. 2007).
En styrka med studien är att valt instrument innehåller frågor som berör studiens syfte.
Vissa av frågorna justerades för att passa svenska nationella riktlinjer och praxis. ESAS
ändrades till skattningsinstrument och munhälsa utifrån ROAG och en fråga ströks.
Detta kan å andra sidan utgöra en svaghet med studien genom att det översatta
instrumentet skiljer sig från ursprungsinstrumentet och därigenom innebär en risk för
försvagad validitet. En expertpanel med experter som är väl insatta i forskningsområdets
teoretiska begrepp kan användas för att styrka innehållsvaliditeten (Kristensson 2014, s.
76). Det har ej funnits utrymme för bedömning av expertpanel i den här studien men en
fördel är att översättning av instrumentet gjordes, granskades och diskuterades med
handledare som är expert inom forskningsområdet.
Enligt Kristensson (2014, s. 97) skall enkäten testas genom att några personer besvarar
den. Genom samråd med handledare gjordes detta med hjälp av två personer. Frågorna
som berör teamarbete kan ses som tvetydiga då de frågar om att samtala med kollegor
om observationer, bedömningar och åtgärder vid olika symtom. Här valdes dock att
följa NCPC. Enkäten testades innan datainsamling för eventuell justering. Det framkom
då inte något om otydlighet gällande dessa frågor. Däremot ansågs en annan fråga
otydlig av de två sjuksköterskorna. Otydligheten bedömdes inte handla om formulering
utan om innehåll och kärna i frågan. Frågan upplevdes även otydlig av undersökaren
och i samråd med handledare ströks den därför i enkäten. Detta innebär att instrumentet
ändrats med oklar påverkan på dess validitet.
Den statistiska validiteten får anses god då de statistiska tester som används för att
analysera resultatet är adekvata och undersöker det som ska undersökas (Kristensson
2014, s. 75).
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Reliabilitet
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och noggrannhet i mätningen, om mätsäkerhet och
frånvaro av mätfel (Kristensson 2014, s. 78).
En fördel med en enkätstudie är att en stor grupp kan på samma vis tillfrågas om precis
samma sak vilket ger en hög reliabilitet (Kristensson 2014, s. 87). Reliabiliteten styrks
även genom att all data överfördes via datasystem för analys vilket minskar risk för fel
och upprätthåller objektivitet (Trost 2016, s. 61).
Cronbachs alpha är ett mått på intern konsistens. Det kan vara av värdet 0-1 där 0,6-0,95
är idealt för att visa på att frågorna hänger ihop utan att vara för homogena och mäta
samma sak (Kristensson 2014, ss. 78-79). Cronbachs alpha var 0,88 för hela det
översatta instrumentet i den här studien och 0,76 – 0,85 för de fem olika
kompetensområdena.
Generaliserbarhet
Den låga svarsfrekvensen innebär att resultatet inte går att generalisera. I en större
studie kan man göra en bortfallsanalys där de som svarat jämförs med bortfallsgruppen
(Kristensson 2014, s. 100). Om information om studien upplevts som otydlig kan det ha
lett till missade svar. Huruvida deltagarna upplevt informationen är inte känt men i
testet av enkäten framkom inte att det fanns några otydligheter i informationen. Det
interna bortfallet var mycket lågt vilket tyder på att enkäten var tydlig och ej tog för
lång tid att besvara och därför torde detta inte vara en stor anledning till den låga
svarsfrekvensen. Då denna studie genomförs under en begränsad tid har en vidare
bortfallsanalys ej gjorts och det blir svårt att säga vad bortfallet berodde på. Det går
heller inte att avgöra hur väl de som svarat representerar hela populationen.
Med tanke på de svagheter som diskuterats under avsnittet metoddiskussion måste
resultatet i studien tolkas med stor försiktighet.

Resultatdiskussion
Resultatet i den här studien visade att kompetensen var lägre gällande systematisk
användning av skattningsinstrument än för övriga kompetensområden. Kompetens
gällande symtomlindring, skattning och teamarbete var lägst vid fatigue. Det fanns en
skillnad mellan grupperna där specialistutbildade sjuksköterskors kompetens var högre
än grundutbildade sjuksköterskor vad gäller kunskap om symtomlindring respektive
kompetens i teamarbete vid fatigue och vid problem i munhålan. Kompetens i att
samtala med unga anhöriga var låg hos både grund- och specialistutbildade
sjuksköterskor.
Systematisk användning av skattningsinstrument
Resultatet antyder att det skulle kunna finnas potential för utveckling av systematisk
användning av skattningsinstrument. Smärta fick högre medelrang än de andra
symtomen medan fatigue fick lägst. Detta kan jämföras med Slåtten, Fagerström och
Hatleviks (2010) studie där specialistsjuksköterskor i Norge med inriktning mot
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palliativ vård bedömde sina kompetenser högst gällande smärta och munhälsovård och
lägst gällande fatigue. Brazil et al. (2012) och Sato et al. (2014) menar att kunskap om
symtomlindring i palliativ vård behöver öka. Sjuksköterskorna i föreliggande studie
skattade överlag sin kunskap om symtomlindring som god. Kunskapen skattades som
god hos sjuksköterskorna gällande smärta vilket skiljer sig mot resultatet i studien av
Brazil et al. (2012). Brazil et al. menar att avsaknad av lämpliga bedömningsredskap
och adekvat kunskap och färdigheter i palliativ vård gör att sjuksköterskor får svårt att
på ett effektivt sätt hantera symtomlindring av både smärta och andra symtom som är
vanliga i palliativ vård.
Enligt Socialstyrelsens (2016, s. 8-20) uppföljning av följsamheten till nationella
riktlinjerna för palliativ vård behöver nationellt sett bland annat smärtskattning och
munhälsobedömningar i livets slutskede ökas. Uppföljningen baseras på dokumenterade
bedömningar under patienternas sista levnadsvecka. Utdrag ur Svenska Palliativregistret
(2017) visar att bland patienter avlidna under senaste året i hemsjukvård i Jönköpings
kommun, inkluderat särskilt boende och korttidsplats, fick under sista levnadsveckan
40 % registrerad smärtskattning, 26 % övrig symtomskattning och 43 % dokumenterad
munhälsobedömning. I den här studien uppgav merparten av sjuksköterskorna att de
ofta använder skattningsinstrument då patienten har smärta. Vad ofta innebär kan dock
vara en definitionsfråga. Siffrorna från Svenska Palliativregistret bygger på att
bedömningen är registrerad, det skulle således kunna skilja sig åt mellan vad som
faktiskt görs och vad som dokumenteras. En annan möjlig orsak till skillnaden skulle
kunna vara att de som svarat i föreliggande studie är de med störst intresse för palliativ
vård och att siffrorna kan vara lägre för hela populationen.
Systematisk användning av skattningsinstrument har en positiv effekt på rutiner i den
palliativa vården (Slåtten, Fagerström & Hatlevik 2010). Symtomskattning är viktigt för
att uppmärksamma symtom och utvärdera symtombehandling i syfte att skapa
välbefinnande hos patient och närstående. Symtomskattning är en del av
symtomlindring, som ingår i de 6 s:n, där målet är att främja möjligheter till bästa
möjliga symtomlindring utifrån den enskildes behov och vilja. En början till att nå målet
är att identifiera vilka symtom patienten har (Regionala Cancercentrum i samverkan
2016, ss. 57-58). Dwyer et al. (2010) menar att vid användande av de 6 s:n på
äldreboende kan det leda till ökad livskvalitet för äldre genom att främja en
personcentrerad palliativ vård.
Skattningsinstrument är ett hjälpmedel för att tidigt identifiera symtom med syfte att
öka livskvaliteten för patient och familj genom att upprätta en plan för symtomlindring.
Detta måste göras utifrån de individuella värderingar, mål och syn på livskvalitet som
patienten har (Lynch 2014).
Symtomlindring, skattning och teamarbete vid fatigue
Resultatet antyder att kompetens gällande symtomlindring, skattning och teamarbete är
lägre vid fatigue i relation till smärta, illamående, oro samt problem i munhålan. En
studie gjord i Norge bland specialistsjuksköterskor med inriktning mot palliativ vård
visar på samma resultat (Slåtten, Fagerström & Hatlevik 2010).
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Fatigue är enligt Hofman, Ryan, Figueroa-Moseley, Jean-Pierre och Morrow (2007)
mycket vanligt förekommande, speciellt i samband med cancersjukdom, och har stor
påverkan på livskvaliteten. Undervisning och rådgivning till patienten samt andra
farmakologiska och icke-farmakologiska insatser kan höja livskvaliteten (Barsevick,
Newhall, & Brown 2008). Vid fatigue har patienten ett behov av stöd för att spara kraft
och energi till det som är mest betydelsefullt för just henne eller honom. Att lindra
andra symtom som smärta, oro, ångest och depression är betydelsefullt och
avslappningsbehandlingar som exempelvis mjuk massage kan hjälpa patienten
(Regionala Cancercentrum i samverkan 2016, s. 82).
Enligt Lynch (2014) kan fatigue ha många orsaker och är komplext att bedöma och
hantera. Detta kan tillsammans med dess subjektivitet och variation mellan olika
individer vara orsak till att det ofta varken skattas eller behandlas. Då problem med
fatigue har flera dimensioner blir det viktigt med ett välfungerande multiprofessionellt
teamarbete där alla arbetar tillsammans utifrån patients och närståendes behov och
önskningar (Lynch 2014). En väl fungerande kommunikation mellan olika professioner
som sjuksköterskor och läkare är nödvändigt för att patienten ska få en individualiserad
vårdplan (Kim et al. 2015). Det är viktigt att lära känna patienten och att skapa
individuella mål tillsammans med patient och närstående (Lynch 2014).
Sjuksköterskan behöver således vara medveten om att fatigue är ett vanligt problem,
utföra systematisk symtomskattning för att fånga upp när det förekommer och för att
kunna samverka med andra i teamet när behov finns. Kanske är fatigue ett område som
till viss del är ”bortglömt” och behöver uppmärksammas och diskuteras.
Kompetens i att samtala med unga anhöriga
Resultatet antyder att kompetensen i att samtala med unga anhöriga är låg. En orsak till
detta kan vara att man inte har stor erfarenhet av att möta unga som är anhöriga,
framförallt om man arbetar inom särskilt boende. En deltagare som arbetar i särskilt
boende nämnde detta i en kommentar på slutet av enkäten och flera deltagare hade här
valt svarsalternativet ’Ej aktuellt’.
En engelsk studie bland tonåringar med föräldrar som drabbats av cancer visar att
kommunikationen om sjukdomen är en process där information ges över tid och bör
bygga på tillit och öppen kommunikation (Finch & Gibson 2009). Tonåringarna beskrev
att de vände sig till vänner, familj och skola för stöd vilket också var vad de själva
föredrog. Finch och Gibson menar därför att sjuksköterskans främsta uppgift är att stötta
föräldrarna men pekar också på att allvarlig sjukdom hos förälder påverkar hela familjen
och kan vara isolerande och skapa en känsla av ensamhet för barnet om stöd ej erhålles
utifrån.
En studie gjord i Sverige (Karlsson, Andersson & Hedman Ahlström 2013) visar på att
som tonåring ha en förälder som är allvarligt sjuk ger upphov till en känsla av ensamhet.
Personerna i studien hade saknat stöd under förälderns sjukdomstid. De önskade också
att få information om sjukdomen och vården. Enligt Karlsson, Andersson och Hedman
Ahlström måste barn och ungdomar inkluderas i vården och säkerställas att de erhåller
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information vilken bör erbjudas av sjuksköterskor och annan hälso- och
sjukvårdspersonal tillsammans med föräldrarna.
Tidigare studier har visat att sjuksköterskors självförtroende behöver öka i kontakt med
barn som är anhöriga (Golsäter, Henricson, Enskär & Knutsson 2016). Sjuksköterskorna
själva efterfrågade mer utbildning i kommunikation, att vårda barn i kris och barns
beteende och utveckling. Golsäter et al. menar vidare att för att kunna vårda hela
familjen behövs riktlinjer för att möta barn som är anhöriga. För att kunna ge en god
vård behöver sjuksköterskor med mindre erfarenhet riktlinjer att följa. Även Karlsson,
Andersson och Hedman Ahlström (2013) påtalar vikten av riktlinjer.
I hemsjukvården vårdas familjer med barn och ungdomar och när så är fallet är det
viktigt att de får det stöd som de behöver och har rätt till. För sjuksköterskan behöver
det då finnas tillgång till riktlinjer samt stöd och handledning från arbetsgivare för att
upprätthålla en god vård.
I både sjuksköterskans och distriktssköterskans kompetensbeskrivning ingår det att
arbeta personcentrerat med hela familjen. Enligt nationella vårdprogrammet i palliativ
vård har barn till förälder som är allvarligt sjuk, behov av information, råd och stöd.
Sjuksköterskans uppgift blir här framförallt att ge föräldrar stöd till att möta barnens
behov. Barn behöver information om sjukdomen och vilken påverkan den kan ha på
både barnet och föräldrarna samt vem barnet kan kontakta för att samtala om frågor och
funderingar. Sjuksköterskan behöver även vara uppmärksam på föräldrarnas förmåga att
ge barnet stöd då förmågan kan svikta på grund av sjukdomssituationen (Regionala
Cancercentrum i samverkan 2016, ss. 41-42).
Kompetens i palliativ vård och hållbar utveckling
Hållbar utveckling har tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk utveckling.
Den sociala dimensionen innefattar välbefinnande och vikten av att arbeta
hälsofrämjande. Detta är viktigt av etiska och samhällsekonomiska skäl. Arbetet bör
bedrivas för jämställdhet och jämlikhet utifrån ett livscykel- och helhetsperspektiv med
människors grundläggande behov i centrum (Folkhälsomyndigheten 2014).
Att arbeta hälsofrämjande i palliativ vård med patientens och anhörigas välbefinnande i
fokus innebär således att arbeta för hållbar utveckling. Resultatet i den här studien
antyder att det i syfte att öka palliativa patienters välbefinnande kan finnas behov av att
öka
sjuksköterskors
kompetens
gällande
systematisk
användning
av
skattningsinstrument. Så även kompetens gällande symtomlindring, skattning och
teamarbete vid fatigue samt kompetens i att samtala med unga anhöriga. Att utföra
skattning av symtom systematiskt, identifiera, lindra och bedriva ett välfungerande
teamarbete kring olika symtom hos patienter i livets slutskede samt möta och erbjuda
stöd till hela familjen bidrar alla till ökat välbefinnande hos både patient och närstående.
För patienten handlar det om välbefinnande och livskvalitet under livets sista tid. För de
närstående handlar det om välbefinnande och hälsa under den anhöriges sjukdomstid
och död samt för tiden efter. Minnen som familjen bär med sig kan även påverka
efterkommande generationer.
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Då det visat sig att den palliativa vården i Sverige inte är jämlik (Socialstyrelsen 2016,
s. 7) är det av stor vikt att kompetensen i palliativ vård ökar. Det är därför viktigt med
ny forskning inom området för att driva utvecklingen framåt och för en hållbar
utveckling.

Slutsatser
Studien antyder att det kan finnas en potential för utveckling gällande systematisk
användning av skattningsinstrument. Fatigue behöver uppmärksammas och
kompetensen öka både vad gäller symtomlindring, skattning och teamarbete vid fatigue.
Kompetens i att samtala med barn och ungdomar som är anhöriga var låg, vilket tyder
på behov av stöd och handledning till sjuksköterskor samt tillgång till riktlinjer vid möte
med unga anhöriga.
Då svarsfrekvensen var låg är det svårt att generalisera resultatet. Resultatet från studien
kan dock ge en fingervisning om inom vilka områden det finns behov av
kompetensutveckling, stöd och handledning. Studien kan fungera som underlag för
planering av vidare utbildning och handledning för sjuksköterskor som arbetar med
palliativ vård i kommunen. Resultatet i den här studien tillsammans med utdrag ur
palliativa registret kan visa på ett behov av att tydliggöra rutiner för när och hur ofta
skattningsinstrument skall användas.
Det finns vidare behov av forskning om sjuksköterskors kompetens i palliativ vård. Fler
och större studier behövs som undersöker hur sjuksköterskors kompetens i palliativ vård
ser ut. Fler enkätstudier för självskattning kan även kompletteras med
observationsstudier och journalgranskningar samt intervjuer med sjuksköterskor,
patienter och närstående för att få en bredare förståelse av hur kompetensen ser ut.
Instrumentet som använts i studien behöver vidareutvecklas och provas ytterligare.
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Bilaga 1

Enkät - Sjuksköterskors kompetens i palliativ vård

Svensk översättning av Nurses’ Core Competencies in Palliative Care (NCPC), med tillstånd av författarna
Arbetar du patientnära?
Ja
Nej

Vilken är din yrkesbefattning?

Arbetar du huvudsakligen inom
Ordinärt boende
Särskilt boende
Både

ordinärt och särskilt boende

Ålder

Är du
Kvinna
Man

Examensår sjuksköterska

Har

du kandidatexamen i omvårdnad (C-uppsats)?

Ja
Nej

25

Examensår kandidatexamen (C-uppsats)

Har du magisterexamen i omvårdnad (D-uppsats)?
Ja
Nej

Examensår magisterexamen (D-uppsats)

Har du någon specialistutbildning för sjuksköterska?
Ja
Nej

Vilken eller vilka?

Examensår för specialistutbildning

Har du någon utbildning i palliativ vård?
Ja
Nej
Examensår för palliativ vård

Vilken eller vilka?

26

Kunskap om symtomlindring

Systematisk användning av skattningsinstrument

27

Kompetens i
teamarbete

Jag samtalar ofta med
kollegor om
observationer,
bedömningar och
åtgärder för att lindra
patienters smärta
Jag samtalar ofta med
kollegor om
observationer,
bedömningar och
åtgärder för att lindra
patienters illamående
Jag samtalar ofta med
kollegor om
observationer,
bedömningar och
åtgärder för att lindra
oro
Jag samtalar ofta med
kollegor om
observationer,
bedömningar och
åtgärder för att hjälpa
patienter att leva med
fatigue (trötthet)
Jag samtalar ofta med
kollegor om
observationer,
bedömningar och
åtgärder för att lindra
patienters besvär i
munhålan

28

Kompetens i att samtala

29

Kompetens i att möta människor i livets slut

Plats för eventuella kommentarer
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Till verksamhetschef för godkännande av datasinsamling
Jag heter Mathilda Ahlgren och studerar till distriktssköterska vid Högskolan i Borås. I
utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete.
Det har visat sig i nationella studier att kompetensen behöver ökas i palliativ vård i
kommunens äldreomsorg. Därför syftar det här examensarbetet att beskriva
kompetensen om palliativ vård hos sjuksköterskor i hemsjukvården.
Datainsamling sker via en enkät som skickas med e-post till jobbet och som bevaras i
datorn. Jag vänder mig till sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård, både grund- och
specialistutbildade. Undersökningen kommer att ske hösten 2017, under v 39 – 40.
Tidsåtgången för att besvara enkäten beräknas till mellan 10 och 15 minuter. Att
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.
Enkätsvaren hanteras konfidentiellt genom att de bara läses av mig och min handledare
och de kan inte härledas varken till deltagarna eller till arbetsplatsen.
Jag uppskattar ett svar inom en snar framtid genom att bifogat formulär om
godkännande skickas till angiven adress.
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta mig eller min
handledare.
Hälsningar
Mathilda Ahlgren
Leg sjuksköterska, Distriktssköterskestudent
mathilda.ahlgren@jonkoping.se
Karin Josefsson, Handledare
Docent, universitetslektor, Leg. Sjuksköterska
Medicine Doktor i Klinisk Äldrevård
karin.josefsson@hb.se
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Godkännande
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Mathilda Ahlgren genomför
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.
Datum:
_______________________________
Namn
Titel/Verksamhet/Ort
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Informationsbrev
Till Dig som arbetar som sjuksköterska i hemsjukvården i Jönköpings kommun
Jag är sjuksköterska som läser till specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska
vid Högskolan i Borås. Under hösten 2017 skriver jag ett examensarbete på magisternivå.
Syftet med examensarbetet är att beskriva kompetensen om palliativ vård hos sjuksköterskor i
hemsjukvården.
Motiv till examensarbetet
Det har visat sig i nationella studier att kompetensen behöver ökas i palliativ vård i
kommunens äldreomsorg. Din medverkan och resultaten av studien kan leda till en
utveckling och kvalitetsförbättring inom detta område.
Studiens upplägg
En enkät besvaras under ungefär 10-15 minuter genom medskickad länk nedan senast 8
oktober 2017.
Etik
Studien följer nationella forskningsetiska krav. Ditt deltagande är helt frivilligt och du
kan när som helst avbryta ditt deltagande utan någon förklaring. Materialet kommer att
hanteras konfidentiellt och dina svar kommer att vara anonyma. Ditt deltagande
kommer att presenteras i mitt examensarbete utan att du och dina svar varken kan
härledas till dig eller din arbetsplats. Dina enkätsvar raderas efter att examensarbetet är
examinerat.
Din verksamhetschef har godkänt att jag kontaktar dig med förfrågan om du vill delta i
studien. Om du väljer att besvara enkäten lämnar du därigenom samtycke till att delta i
studien. För den som önskar ta del av resultatet så kommer examensarbetet efter
godkännande finnas tillgängligt genom DiVA portal (nås via: http://hb.divaportal.org/smash/search.jsf?dswid=-4064).
Mathilda Ahlgren
Leg sjuksköterska, Distriktssköterskestudent
mathilda.ahlgren@jonkoping.se
Karin Josefsson, Handledare
Docent, universitetslektor, Leg. Sjuksköterska
Medicine Doktor i Klinisk Äldrevård
karin.josefsson@hb.se
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