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SAMMANFATTNING 
Bakgrund och problemformulering: Att ge palliativ vård eller vård vid livets slut är 
en stor och viktig utmaning för all berörd vårdpersonal. Denna vårdform skiljer sig från 
annan vård där avsikten är att bota. Fokus ligger istället på att lindra lidande och stödja 
närstående.  Palliativ vård har ett större helhetsperspektiv och innefattar fler olika 
aktörer. Som ett steg i att förbättra den palliativa vården i södra Älvsborg har ett 
vårdprogram för palliativ vård i livets slut införts.  
Syfte: Syftet är att studera vårdpersonals upplevelser av palliativ vård i en 
hemsjukvårdskontext efter implementering av ett vårdprogram.  
Metod: En intervjustudie har genomförts med vårdpersonal inom hemsjukvård och 
hemtjänst i en kommundel i Borås. Resultatet har analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys.   
Resultat: Resultatet strukturerades i tre olika teman: patientvård, personal och 
organisation och närståendestöd. Palliativ vård ska vara stödjande och tillgänglig för 
alla i behov av den. Personal ger god omvårdnad anpassad till det tillstånd patienten 
befinner sig i. Patienten har rätt att själv bestämma över sin vård, rätt att välja 
smärtlindring och om de vill bo kvar hemma eller vara på sjukhus. I de fall de inte kan 
medverka själva kan närstående vara deras språkrör. Det palliativa teamet upplevs som 
en mycket viktig resurs. Det Palliativa vårdprogrammet upplevdes som något positivt 
och användbart men är inte integrerat i vårdpersonalens arbetsrutiner. De efterfrågar fler 
skriftliga rutiner och utbildning inom området. Resultatet visar på att det blivit vanligare 
med uppföljning och samtal inom den palliativa vården. Förändringar har också skett i 
synen på att ingen ska behöva dö i ensamhet.  
Diskussion: Handledningens betydelse i den palliativa vården diskuteras och det glapp 
som syns mellan en önskan att ge god palliativ vård och möjligheten att bedriva den. 
Om vårdprogrammet haft betydelse för förändringar av vårdpersonals upplevelser av 
palliativ vård är svårt att säkert veta. Det finns behov av fler studier inom palliativ vård i 
en hemsjukvårdskontext för att möta det växande behovet.     
 
Nyckelord: Palliativ vård, hemsjukvård, vårdpersonals upplevelser, vårdprogram. 
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INLEDNING 
 
Samarbete mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvård är viktigt vid vård av patient i 
palliativt skede (Neergaard, Oelsen, Bonde Jensen & Sondergaard, 2008). Kring en sjuk 
människa finns ofta också närstående som påverkas känslomässigt. Den palliativa 
vården syftar till att stödja hela familjen genom att försöka förmå den sjuke och de 
närstående att orka leva så normalt som möjligt (Fridegren & Lyckander, 2002). Att 
vårda en patient i behov av palliativ vård, en människa under hennes sista tid, är en av 
de största utmaningarna en distriktssköterska kan ställas inför. Omvårdnaden står i 
centrum och distriktssköterskan har ett stort ansvar när det gäller samordning av olika 
vårdinsatser. Döden är utan tvekan en angelägenhet som drabbar alla människor. Den 
hör till naturens ordning, men är samtidigt något som vi försöker sträva efter att komma 
undan. Kamp mot döden förs ständigt inom många medicinska områden, dag efter dag 
(Kaasa, 2001). Anledningen till att vi valde detta ämnet är för att palliativ vård är något 
som vi som distriktssköterskor inom hemsjukvården kommer att arbeta mycket med och 
finner intressant. Som ett steg i att förbättra palliativ vård vill vi med denna uppsats 
beskriva vårdpersonals upplevelser av att arbeta inom palliativ vård efter införande av 
ett vårdprogram i palliativ vård. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

WHO, Världshälsoorganisationen, definierar palliativ vård som att: 
”Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and 
their families facing the problem associated with life-threatening illness, through 
the prevention and relief of suffering by means of early identification and 
impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, 
psychosocial and spiritual.” (Sepúlveda, Marlin, Yoshida & Ullrich, 2002). 

 
Sepúlveda et al. (2002) förklarar att palliativ vård definieras som ett sätt att höja 
livskvalitén för patienter och deras familjer som möter problem kopplade till 
livshotande sjukdomar. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att, om 
möjligt, finna sjukdomen tidigt och lindra symtom som smärta och andra psykiska, 
fysiska och spirituella problem. Den ska varken förlänga eller förkorta livet. Palliativ 
vård ska kunna ge stöd till patienter så att de kan leva ett så normalt liv som möjligt. 
Vården ska ge närstående det stöd som behövs för att kunna bearbeta sin egen sorg 
under döendets process och efter dödsfallet. Palliativ vård ska bedrivas som ett 
teamarbetet för att bättre bemöta behov från patienter och deras familjer (Sepúlveda et 
al., 2002). 
 
Vården beskrivs ofta som helhetsvård, där man ser till hela människan och allt som är 
förknippat med att vara människa. Patientens autonomi, livskvalitet och värdighet är 
viktiga delar i denna vårdform. Fler patienter än tidigare får idag möjlighet att få vård 
hemma. Allt talar också för att fler kommer att vistas sina sista dagar i det egna hemmet 
(Silfverberg, 2007). Tidigare dog de flesta människor på sjukhus, men under senare år 
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har det skett en förändring av dödsplats från sjukhus till särskilda boenden och det egna 
hemmet (SOU, 2001:6). För några år sedan ansågs vård i livet slutskede i huvudsak 
fokusera på cancersjuka. Nu gäller att palliativ vård bör inbegripa alla som vårdas i 
livets slutskede oavsett vilka diagnoser patienterna har och oberoende om var vården 
sker (SOU, 2001:6).  
 
 
Vårdprogram  
 
Socialstyrelsen (2006) definierar ett vårdprogram som riktlinjer för hälso- och sjukvård 
för en viss grupp patienter. De rekommenderar att vårdprogram skapas inom ett 
sjukvårdsdistrikt eller landsting.  Vårdprogram används inom hälso- och sjukvård som 
handlingsplan med instruktioner för vård och handhavande av olika sjukdomstillstånd 
eller i förebyggande syfte. De ska baseras på resultat från aktuell forskning och allmän 
praxis (Socialstyrelsen, 2006). Programmen används som stöd för personal i det 
praktiska arbetet, men är också ett verktyg för att underlätta samordning mellan olika 
sjukvårdresurser. Resurserna kan då användas på ett effektivare sätt och patienter kan 
vårdas på samma villkor (Nationalencyklopedin, 2008). 
 
Vårdprogram ger en bra förutsättning för att kunna samordna olika vårdinsatser och ge 
den palliativa patienten ett tryggt och värdigt omhändertagande. Samordning mellan 
omvårdnad och medicinska insatser är en viktig del i planeringen för att vården ska bli 
så bra som möjligt. Planering och samordning bör ske utifrån en individuellt utarbetad 
vårdplan (Socialstyrelsen, 2006).  
 
Avsikten med ett vårdprogram är att programmet ska vara ett arbetsredskap för all 
personal som vårdar patienten. Det ska utgöra en gemensam grund för att kunna ge god 
vård, det vill säga vård som är av hög kvalitet. Detta gäller all personal som har ansvar 
för vård av patient i behov av palliativ vård, som vårdas oavsett vilken diagnos de har 
(Socialstyrelsen, 2006). 
 
Det är nödvändigt med gemensamma riktlinjer i hur man bedriver palliativ vård. De 
skapar ett kollektivt sätt att som distriktssköterska vara delaktig i den palliativa 
patientens olika vårdfaser. Att dela synsättet i hur man vårdar patienter i behov av 
palliativ vård skapar trygghet hos dem som vårdar. Om det finns ett lokalt vårdprogram 
i palliativ vård, ska det finnas tillgängligt hos varje distriktssköterska (Socialstyrelsen, 
2006).  
 

Lokalt vårdprogram för palliativ vård i livets slut 

Det lokala palliativa vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut har utarbetats i Södra 
Älvsborg, Västra Götalandsregionen och i kommuner inom Sjuhäradsområdet.  
Det lokala vårdprogrammet ansluter sig till WHO definition av palliativ vård och vilar 
på de fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, existentiellt stöd och 
närståendestöd (Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2008). 
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De fyra hörnstenarna 
 
Symtomlindring 
När det inte längre går att bota en sjukdom är meningen med palliativ vård en 
omedelbar symtomlindring. Symtomen kan vara allt från smärta till förvirring, 
förstoppning, klåda, hicka, diarré, m.m. (Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2008). 
 
Teamarbete 
För att palliativ vård ska fungerar krävs ett samarbete mellan de olika professioner som 
patienten kommer i kontakt med. Det är viktigt att inte allt för många aktörer är 
inblandade i patientens vård. De som är involverade ska alltid vara lyhörda för 
förändringar och en öppen kommunikation mellan personalen är viktigt 
(Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2008). 
 
Existentiellt stöd 
Att kunna prata om sitt liv med någon kan vara viktigt för någon som befinner sig i 
livets slut. Personalen ska tillåta samtal om liv och död, de ska vara lyhörda, och även 
vara ett stöd för patienter i behov av palliativ vård (Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 
2008). 
 
Närståendestöd 
Det är viktigt att kunna stödja närstående till den som befinner sig i livets slut. Det är 
ofta de närstående som för patientens talan när patienten inte kan det längre. Vården i 
livets slutskede bygger oftast på insatser av närstående (Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 
2008). 
 
 
Implementering av ett lokal vård program 
 
Det palliativa vårdprogrammet började införas under år 2004. Meningen med införandet 
var bland annat att förändra verksamheten för att underlätta att bedriva en bra palliativ 
vård. Vårdprogrammet tar upp både praktiska och psykologiska aspekter av palliativ 
vård, för både patient, närstående och den professionella vårdaren. Vårdprogrammet 
utvärderas av ett projekt i samarbete med Institutionen för Vårdvetenskap vid 
Högskolan i Borås och de instanser som implementerat programmet. Projektets 
övergripande mål är: Att studera om och i så fall hur implementeringen av ett 
vårdprogram i palliativ vård kan resultera i arbetssätt och organisation som innebär 
förbättrad vård- och livskvalité för de patienter och närstående som berörs 
(Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2008). Projektet är uppdelat i två delprojekt, en 
patient- och närstående studie och en personal- och organisationsstudie. Delprojekten är 
i sin tur indelade i tre olika steg, steg 1 omfattar tidigt skede av implementering av 
vårdprogram. Steg 2 omfattar själva implementeringsfasen och steg 3 omfattar sent 
skede av implementering av vårdprogrammet.  
 
Forskningsprojektet arbetar med olika metoder för att fånga in resultat från olika delar 
av verksamheten och för att belysa problem med olika perspektiv. Intervjuer av 
personal, patienter och närstående, observationsstudier och dokumentationsgranskning 
har använts. Denna uppsats ingår som en del i delprojekt 2 och steg 3 och metoden som 
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används är strukturerade intervjuer av vårdpersonal. Vårdpersonalen arbetar i en 
kommundel där vårdprogrammet har införts. Men det är oklart i hur stor utsträckning 
vårdprogrammet används fyra år efter implementering och huruvida vårdpersonal 
fortfarande har kännedom om det. 
 
Distriktssköterskans roll i palliativ vård 
 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för distriktssköterskor beskriver vikten av vård 
vid livets slutskede: ”Distriktssköterskan måste med utgångspunkt i patientens särskilda 
behov och ibland komplexa sjukdomsbild inom specialområdet dels kunna ansvara för 
omvårdnad som motsvarar vad som angetts för legitimerad sjuksköterska, dels därtill 
kunna:… identifiera, bedöma och i samarbete med andra yrkesgrupper och närstående 
tillgodose patientens behov av omvårdnad i livets slutskede.” (Socialstyrelsen, 2007b).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2007a) är relationen mellan patient och sjuksköterska det som 
ger arbetet näring och gör arbetet meningsfullt. God palliativ vård är mer än relationen 
mellan patient och sjuksköterska. Miljö och kultur är också betydelsefullt. 
Distriktssköterskan ska utgå från patientens upplevelser och erfarenheter. 
Socialstyrelsen (2007a) påpekar också att sjuksköterskan får tillgång till patientens 
privata värld. Den närhet som skapas ger distriktssköterskan möjlighet till att ge en god 
vård. Den ger patienten möjlighet till tröst och lindring av lidandet. Patientens känsla av 
ensamhet minskas. God palliativ vård bedrivs av sjuksköterskor med god emotionell 
kompetens. Om sjuksköterskan har god emotionell kompetens har hon goda relationer 
med andra och positiva upplevelser av sig själv. Det finns även tre andra aspekter som 
en sjuksköterska behöver för att bedriva en god palliativ vård. Det är en vilja att göra 
gott, kunskap och förmågan att vara lyhörd (Socialstyrelsen, 2007a). 
 
Enligt Kaasa (2001) är det vanligt med vård av patienter i livets slutskede bland 
distriktssköterskor inom kommunal verksamhet. I en studie hade 69 % av 
sjuksköterskorna gett vård till mellan en och tio patienter döende i cancer eller aids 
senaste året. I sitt arbete kommer distriktssköterskan nära patienten, och det krävs av 
den som vårdar att ha förmåga till inlevelse, besitta kunskap, fantasi, kreativitet och 
insikt i vad det innebär att vara svårt sjuk och att vårda en döende människa vare sig det 
sker på sjukhus eller hemma hos patienten. Distriktssköterskan har en viktig uppgift att 
se till patientens behov på ett professionellt sätt. Hon måste vara uppmärksam på att det 
hela tiden finns en risk att engagera sig för mycket eller motsatsen, att hon håller för 
stor distans till patienten. En distriktssköterska måste ha god kännedom om patientens 
somatiska tillstånd, inklusive sjukdomens utbredning, livsprognos och patientens 
psykosociala situation. Omvårdnadssituationen ger en unik möjlighet att få viktig 
information om patienten (Kaasa, 2001). 
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Närståendestöd 
 
Vid vård av patient i livets slutskede är det viktigt att de närstående ges möjlighet att 
deltaga aktivt och att de också själva erbjuds stöttning. Hur den närstående vill 
medverka bestäms tillsammans av närstående och patient men är också beroende av 
vårdpersonalens handledning och råd. Det är värdefullt att närstående får uppskattning 
för sin medverkan (SOU, 2001:6). Distriktssköterskan kan erbjuda samtal med 
professionell samtalspartner, om behov uppstår. Den sjukes livskvalité skall ständigt 
utvärderas och om det är möjligt även de närståendes önskemål om hur den sjuke 
omhändertas i det palliativ stadiet. Detta kan minska familjens upplevelse av stress. 
Som distriktssköterska ska man känna till att familjemedlemmar upplever sorg över alla 
de förluster som uppstår under sjukdomens förlopp, och även efter den sjukes bortgång. 
Distriktssköterskan ska vara uppmärksam på att det finns risk för att närstående till 
patient som vårdas i livets slut kan drabbas av en depression (Kaasa, 2001). 
När distriktssköterskan inom hemsjukvård befinner sig hemma hos en döende patient 
har hon en unik möjlighet att erbjuda sörjande närstående omsorg i deras egen miljö 
(hemmet) och vid rätt tidpunkt (då patienten har avlidit). Hon har också en nyckelroll i 
att bedöma behoven för den sörjande personen, upptäcka onormala sorgreaktioner, och 
erbjuda råd, stöd och information.  Senaste åren har den professionella rollen och ansvar 
för omvårdnaden inom palliativ vård fått en ökad spridning och kompetens. 
Distriktssköterskor gör ofta uppföljande hembesök och har stödsamtal med närstående 
(Birtwistle, Payne, Smith & Kendrick, 2002). 
 
 
Vårdvetenskapligt perspektiv 
 
Den vårdvetenskapliga teori som är mest aktuell i denna uppsats är den generella 
strukturen för vårdvetenskap enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 
Fagerberg (2003). Denna modell beskriver patientens vårdupplevelser genom begreppen 
subjektiv kropp, livsvärld, vårdrelation och lidande-välbefinnande. 
 
Vårdvetenskapliga teorier och begrepp har som syfte att få distriktssköterskan att 
reflektera över den aktuella vårdsituationen. Hur distriktssköterskan handlar påverkar 
patientens hälsa, upplevelse av lidande och vilken vård patienten får.  Att vårda är att 
vilja den andra väl. Patienten ska respekteras utifrån dennes livsvärld  (Dahlberg et al., 
2003).  
 
Wiklund (2003) förklarar att livsvärld är ett fenomenologiskt begrepp. Det är inte den 
fysiska världen som patienten befinner sig i utan den värld som han upplever att han 
befinner sig i; genom att uppleva fenomen genom kroppen upplevs världen från olika 
perspektiv. Patienter i behov av palliativ vård upplever sin värld utifrån sitt perspektiv. 
Det är viktigt att distriktssköterskan har förmåga att kunna se världen ur patientens 
perspektiv. Diverse företeelser, som till exempel möte med människor erfars olika av 
olika människor och livsvärlden blir därför unik för varje individ.  
 
Enligt Wiklund (2003) ska patientens livsvärld respekteras. Distriktssköterskan som 
kommer i kontakt med patienter i behov av palliativ vård ska värna om patientens 
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integritet. Detta innebär att distriktssköterskan ska respektera patientens sätt att leva sitt 
liv. Oberoende av sina värderingar och tidigare uppfattningar om hur ett gott liv ska se 
ut ska distriktssköterskan respektera patienten där han befinner sig här och nu. 
 
Dahlberg et al. (2003) förklarar vad det innebär att respektera patientens livsvärld. En 
distriktssköterska, som kommer i kontakt med patienter i behov av palliativ vård, ska 
lyfta fram patientens vardagsrutiner och sätt att leva sitt liv för att patienten ska behålla 
sin personliga integritet. Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå och att kunna 
förklara världen så som den erfars av den enskilde patienten. Att drabbas av en sjukdom 
med dödlig utgång innebär att patients sätt att se på sitt liv förändras. Sättet att tänka på 
arbete, ekonomin och sitt familjeliv förändras genom den osäkerhet som sjukdomen 
innebär. Patient i behov av palliativ vård får upplevelser av vård, smärta och att ha 
vårdpersonal tätt inpå sin person. Detta innebär förändring i patientens livsvärld. Genom 
att kunna möta patienten, och utifrån hur patienten tänker och vilka funderingar han har 
ska distriktssköterskan inge trygghet och skapa en upplevelse av trygghet. Dahlberg et 
al. (2003) förklarar att om sjuksköterskan inte är följsam och öppen i sitt möte med 
patienten kan patientens berättelse anpassas till sjuksköterskans förförståelse istället för 
att patienten tillåts att uppleva sin situation utifrån sina egna erfarenheter. 
Livsvärldsperspektivet kräver att distriktssköterskan är öppen och följsam för att förstå 
hur patienten upplever sin situation. Patienten upplever sin livsvärld genom sin 
subjektiva kropp. 
 
Genom kroppen har patienten förfogande till livet och de människorna runt omkring.  
Kroppen är medelpunkten i människans tillvaro i livet. Det är genom kroppen patienten 
upplever sin värld och kan inte lämna sin kropp. Som en helhet ter sig kropp och själ. 
Varje förändring i kroppen gör att upplevelsen av livet förändras. Det är avgörande för 
hälsan hur patient i behov av palliativ vård upplever sin kropp. Som distriktssköterska 
som vårdar palliativa patienter är det viktigt att ta hänsyn till patientens subjektiva 
upplevelser. Om patienten upplever en förändring i sin kropp förändras patientens 
självbild (Dahlberg et al., 2003). Att vara patient i behov av palliative vård kan innebära 
upplevelser av smärta, både på det fysiska och psykiska planet.  Smärta bidrar till 
lidande.  
 
Eriksson (1994) delar begreppet lidande i tre områden. Det är sjukdomslidande, vilket 
betyder att patienten lider på grund av sjukdom och ohälsa. Det andra området, 
vårdlidande, betyder att patienten lider på grund av själva vårdandet och även brist på 
vårdande. Det tredje området förklaras som livslidande. Livslidandet är kopplat till hur 
livssituation och även själva livet uppenbaras i alla dess former och stadier. Att lida är 
unikt för varje patient i behov av palliativ vård. Det är distriktsskötarskans mål att lindra 
patientens lidande för att framhäva välbefinnande.  
 
Enligt Kaasa (2001) drabbas ofta den döende människan av många olika symtom som 
krisreaktioner med inslag av ångest och depression. Lidandet kan beskrivas som det 
otillfredsställande tillståndet mellan det man kan och det man vill. Lidande inför döden 
beskrivs ofta som en motsättning mellan att vilja leva och att inte kunna leva, eftersom 
obotlig sjukdom leder till döden. Det kan också beskrivas som att en person, kanske på 
grund av svåra smärtor och andra plågor, gärna vill dö men inte kan. Lidande för den 
döende människan innehåller många gånger flera olika dimensioner där den fysiska 
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smärtan utgör en del. Psykiskt, fysiskt och existentiellt/andligt lidandet ger olika 
symtom som kräver behandling var för sig för att den döende patienten ska uppnå 
välbefinnande. 
 
 
För att en distriktssköterska ska kunna ge god vård till patienter i behov av palliativ vård 
krävs det, enligt Wiklund (2003), att patient och distriktssköterska har en bra 
vårdrelation. Även personalen ska ha en bra arbetsrelation till varandra. Detta för att 
underlätta kommunikation mellan personal, närstående och patient.  Palliativ vård är en 
vårdform som kräver en öppenhet mellan patient och distriktssköterska. Detta görs 
lättast inom ramen av en relation. I en vårdrelation ska distriktssköterskan fundera över 
vad som händer med patienten i behov av palliativ vård och hur patienten upplever sin 
situation. Distriktssköterskan ska ha en positiv attityd till sitt uppdrag och agera kreativt 
till patienten, dess närstående och den aktuella situationen. Hon ska besitta mod och 
självkännedom för att kunna möta patient med behov av palliativ vård i sin livsvärld 
(Wiklund, 2003). 
 
Dahlberg et al. (2003) hävdar att vårdrelationen präglas av respekt och vördnad för 
patient och inlevelse i patientens situation. Om en sådan relation ska vara möjlig måste 
distriktssköterskan ha en välutvecklad självkännedom, hög social kompetens och goda 
kommunikationsfärdigheter. Distriktssköterskans kunskaper ska vila på en 
vårdvetenskaplig värdegrund. En vårdrelation som är välfungerande bidrar till 
patientens välbefinnande. 
 
Välbefinnandet är unikt och personligt.  Wiklund (2003) förklarar att välbefinnandet 
påverkas av patientens livsvärld. Välbefinnandet är en subjektiv upplevelse enligt 
Dahlberg et al. (2003). Som distriktssköterska som kommer i kontakt med patienter i 
behov av palliativ vård betonas öppenhet och närvaro i mötet med patient som 
avgörande för välbefinnandet. Vägen till välbefinnande kan vara genom att få 
sinnesfrid. Det kan vara genom att ge patienten möjlighet att fundera och reflektera över 
sitt liv, för att kunna se ett sammanhang.  
 
 
Vårdandets geografi 
 
Vård av patienter i palliativt skede sker idag överallt där i huvudsak annan vård bedrivs, 
på våra sjukhus, inom särskilt boende och i det egna hemmet. Det finns också särskilda 
enheter som är specialiserade på vård vid livets slut som palliativa team inom 
hemsjukvård och palliativa enheter (hospice) (SOU, 2001:6). Var patienten önskar att 
dö, om det är på sjukvårdsinrättning eller i det egna hemmet, är viktigt att diskutera med 
patienten och deras närstående. Deras önskemål måste respekteras och sjukvårdsinsatser 
ska prioriteras och planeras därefter (Kaasa, 2001). Palliativ vård är en helhetsvård, där 
hänsyn ska tas till att alla upplevelser och möten äger rum i en fysisk miljö som 
påverkar alla sinnen. Om miljön är bristfällig kan den inverka negativt på patientens 
upplevelse av valfrihet, självbestämmande och människovärde. Vilka minnen de 
efterlevande kommer att bära med sig påverkas också av den fysiska miljön (SOU, 
2001:6). 
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Att vårda någon i det egna hemmet kräver flexibilitet och lyhördhet. Varje hembesök 
ska utföras med stor respekt för vårdtagaren och dennes hem. Andrews (2003) förklarar 
att patienter är lyhörda till vad man som distriktssköterska gör i hemmet. Deras 
upplevelser av vården färgar av sig på hur de förhåller sig till sitt hem. Palliativ 
omvårdnad ändrar betydelsen och funktionen av hemmet och motsatsen blir också sann; 
att platsen, hemmet ändrar mening. Funktionen av hemmet förändras i samband med 
patientens omvårdnad. Att vårda någon i hemmet innebär att familjen upplever en 
transition till en förändrad hemmiljö. Att få hjälp i hemmet av t ex sjukgymnast, 
arbetsterapeut, distriktssköterska och hemtjänst innebär att gränser för den personliga 
integriteten flyttas. Det kan vara så att hemtjänsten kommer på morgonen för att hjälpa 
upp den sjuke. Främlingar har kanske aldrig tidigare varit i sovrummet, och det kan 
upplevas som kränkande.  Vissa familjer ändrar om i hemmet för att lättare gå igenom 
en transition till den nya situationen med hjälp och ständiga besök av professionella i 
hemmet.  Det är vanligt att de som kommer för att vårda får vistas i vissa rum, men inte 
i alla. Hjälpartiklar får en särskild plats (Andrews, 2003). Variationerna är stora mellan 
hur hemmen ser ut, hur vårdtagaren vill ha det och det krävs av distriktssköterskan att 
vara anpassningsbar.   
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Distriktssköterskan får ett ökat ansvar eftersom det blir allt vanligare att vårda döende 
patienter i det egna hemmet.  Vård av en människa som är döende är en av de största 
utmaningar som en distriktssköterska kan ställas inför. Palliativ vård kräver samverkan 
mellan flera olika aktörer där distriktssköterskan oftast har en nyckelroll som 
samordnare.  Vårdprogram är ett verktyg som kan användas för att skapa förutsättningar 
för att ge god palliativ vård. Uppsatsen avser att studera palliativ vård ur den 
professionella vårdarens perspektiv. Detta perspektiv kan vara särskilt viktigt vid vård 
av ohälsotillstånd där det inte finns några egentliga behandlingsalternativ.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet är att studera vårdpersonals upplevelser av palliativ vård i en 
hemsjukvårdskontext efter implementering av ett vårdprogram i palliativ vård.  

METOD 
 
Val av metod  
Den valda metoden är kvalitativ innehållsanalys. Materialet som analyserats är 
strukturerade intervjuer. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska kvalitativ 
innehållsanalys fokusera på att beskriva likheter och skillnader i ett textinnehåll. 
Skillnader och likheter uttrycks sedan i kategorier och teman på olika nivåer. 
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Urval 
 
Under maj 2008 skickades informationsbrev till enhetschefer för fyra vårdenheter i en 
kommundel i Borås. Cheferna i sin tur skickade informationsbreven till lämplig 
vårdpersonal som de trodde skulle vara intresserade (se bilaga 2). Vårdpersonal som 
ville delta i intervjustudien tog kontakt med författarna via e-mail. Enhetscheferna har 
därmed förmedlat dessa kontakter och har därmed själva valt ut vilka som ska bli 
informanter. Samtliga intervjupersoner är kvinnor i åldern 33 – 51 år. Deras bakgrund 
skiljer sig från varandras. Vissa har arbetat ett par år inom vården, andra har arbetat i 
över 10 år med palliativa patienter. 
 
Intervjuerna gjordes i två omgångar, de första fem informanternas under maj månad 
2008 och de två sista under augusti samma år. Inför de två sista intervjuerna togs  
återigen kontakt med enhetschefer genom telefonsamtal till hemsjukvård och hemtjänst 
i kommundelen. Då tilldelades namn och telefonnumren till dem som var intresserade 
av att deltaga. Urvalet har inte påverkats av författarna. Författarna har dock haft 
möjlighet att själva påverka fördelningen inom respektive yrkeskategori och även hur 
många intervjupersoner från respektive arbetsplats som skulle vara med. Antalet 
intervjupersoner, 6-7 stycken, var bestämt på förhand av beställaren. 
 
Datainsamling 
 
Intervjuerna utfördes i rum i anslutning till respektive intervjupersons arbetsplats. Vissa 
av intervjuerna genomfördes i lugn miljö utan störande inslag. Några av intervjuerna 
blev avbrutna av personal som gick in och ut för att hämta nycklar eller dylikt. En av 
informanterna svarade i telefon och lämnade rummet under några minuter. Vid en av 
intervjuerna fanns en elev närvarande. Fem av intervjuerna utfördes av en intervjuare 
och vid två av tillfällena medverkade båda författarna tillsammans.    
Färdiga strukturerade frågor har använts, som ställdes till samtliga intervjupersoner. 
Frågorna är samma som använts i tidigare studie inom samma projekt (se bilaga 1). De 
frågor som upplevdes som snarlika togs bort. Varje intervju tog ungefär 40- 50 minuter 
att genomföra. Intervjuerna bandades. 
 
 
 Enligt Svensson och Starrin (1996) utvecklas frågor och svar i den kvalitativa intervjun 
delvis som en följd av tidigare frågor och svar. Det kan alltså bli olika följdfrågor till 
olika respondenter för att deras åsikter ska kunna utvecklas fullt ut. Ibland förtydligades 
frågorna i de fall intervjupersonen inte riktigt förstod vad frågan innebar. Denna 
förklaring färgas naturligtvis av författarnas egen tolkning. Svensson och Starrin (1996) 
beskriver också kvalitativ intervju som en vägled konversation. Det innebär att den som 
intervjuar ska vara intresserad och inneha förmåga till fantasi. Det går inte att i förväg 
veta hur en intervju ska bli utan den blir som en slags upptäcktsresa och det kan komma 
överraskningar under resans gång. Det är inte heller tillräckligt att enbart dokumentera 
vad intervjupersonen säger utan man ska också uppmärksamma saker som paus, icke 
lexikala uttryck, avbrytanden, upprepningar och avbrott, samt då man talar i mun på 
varandra. Andra viktiga icke-lingvistiska drag som bör uppmärksammas och 
dokumenteras är gester, ansiktsuttryck och kroppsrörelser. 
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Intervjuerna transkriberades ordagrant i en textfil. Ljudinspelningarna har sedan 
raderats. Samtliga intervjuer sammanställdes i ett gemensamt Word-dokument för att 
resultatet skulle bli mer överskådligt. 
 
Analys 
Materialet har analyserats systematiskt, steg för steg med Granheim och Lundmans 
(2004) analysmetod som grund. Materialet lästes igenom flera gånger för att förstå 
helheten. Därefter gjordes en sökning efter ord, meningar och textfrekvenser, så kallade 
meningsbärande enheter, som svarade på frågeställningarna. Med meningsbärande 
enheter menas ord och textsekvenser som är relaterade till varandra genom sitt innehåll 
och sammanhang. Författarna diskuterade därefter vilka meningsbärande enheter som 
hörde ihop. Därefter gjordes en kondensering av de meningsbärande enheterna, vilket 
innebär att den ursprungliga texten koncentreras, utan att ta bort betydelsen i texten. 
Genom kondenseringen av texten får man fram en kod. Sedan delades de bärande 
meningsenheterna in i subkategorier och kategorier. Kategori svarar på frågan ”vad?” 
och består av det manifesta innehållet och ska utgöra det centrala budskapet i 
intervjuerna, ur detta innehåll framträder ofta subkategorier. Med manifest menas det 
som direkt uttrycks i texten utan att texten tolkas. Slutligen formulerades teman. Enligt 
Graneheim och Lundman (2004) ska det latenta innehållet från intervjuerna framgå i 
teman. Med latent menas att forskaren har gjort en tolkning av innehållet. 
 
Tabell: exempel ur analysen, svar på frågan angående symtomlindring   
Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori/ Tema 
Då är det här uppenbara, att 
lindra smärta ångest, oro, dels 
den här biten med läkemedel, den 
uppbackningen då, sen är det 
också många symtom man kan 
lindra då genom att skapa nån 
slags förtroende och trygghet 

Lindra 
smärta, 
ångest, 
oro 
Lindra 
genom 
förtroend
e och 
trygghet 

Symtomlindring Patientstöd/Patient 
vård 

Suck….symtomlindring det är 
klassiskmedicin (skrattar) de e 
precis det vad de handlar om 
lättast e ju att om man får feber 
då försöker man ta bort symtom 
det innebär att bli av med feber 
men att lite kan man kombinera 
det med att alternativmedicin att 
man vet ju inte riktigt om det e så 
himla bra alltid att reagera på 
feber all, alltid sunt förnuft 
brukar jag använda  
 

Klassisk 
medicin, 
ta bort 
symtom 
om man 
får feber, 
man kan 
kombine
ra med 
alternativ
medicin, 
använda 
sunt 
förnuft 

Symtomlindring Patientstöd/Patient 
vård 
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Etiska överväganden 
Intervjupersonerna fick muntlig och skriftlig information om studien, om dess innehåll 
och syfte samt information om att de när som helst kan välja att avbryta deltagandet 
utan förklaring. Samtyckesformulär undertecknades av samtliga sju deltagare. 
Intervjupersonerna informerades också om att intervjuerna skulle bandas och att 
materialet sedan det skrivits av skulle förstöras och lagras med fiktiva namn på 
deltagarna. Deltagarna informerades också om att materialet behandlas konfidentiellt 
och att resultatet ska presenteras så att det inte går att känna igen de olika personerna. 

RESULTAT 
Analysresultatet indelas i tre teman, patient vård, personal och organisation och 
närståendestöd. Varje tema är i sin tur indelat i flera subteman. 
 
Definitionen av palliativ vård  
Patientvård Symtomlindring 

Kommunikation och relationer 
Individuell anpassning 

Personal och organisation Vårdprogram och arbetsrutiner 
Kompetensutveckling 
Teamarbete och handledning 
Stöd från chef och arbetskollegor, 
ledarskap 
Personalvård 
Samarbete med palliativa teamet och 
andra yrkesgrupper 

Närståendestöd Stöd till närstående 
Genusperspektiv på närstående vårdare 

 
Definition av palliativ vård 
Inledningsvis beskrivs informanternas uppfattning av innebörden av palliativ vård. 
  
De flesta informanter ansåg att palliativ vård är vård i livets slutskede.  
En informant förklarade palliativ vård som stödjande vård: 

”Det är stödjande vård kan man säga. Man gör inga direkta akuta insatser. Man 
har kommit till den bit i vården där man inte kan göra vårdtagaren bättre, utan 
det gäller att stödja personen, ge smärtlindring, god omvårdnad beroende på 
vilket tillstånd patienten befinner sig i. Och mycket stöttning till närstående… 
Man gör inga akuta insatser och skickar patienten till lasarettet utan hon/ han får 
vara kvar i sin hemmiljö och ge den bästa smärtlindring, omvårdnad som man 
kan ge.” 

En informant beskrev palliativ vård som lindrande vård. En informant anser att palliativ 
vård innebär vård där vårdtagaren blir trygg i sin situation, och en strävan efter att 
kanske få ett accepterande. Hon tycker också att det är viktigt att inte inge falska 
förhoppningar, som att det blir bättre imorgon. 
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Många informanter förknippar palliativ vård med att lindra symtom  som ångest, oro 
och smärta. En informant anser att palliativ vård handlar om valfrihet:  

” Innebörden är väl att man ska kunna få så bra vård som möjligt i livets slut. 
Man ska kunna dö hemma om man vill. Många gör det, och då ser vi till att 
patienten kan vara det.” 
 

En informant tycker att det är viktigt att påpeka att ordet betyder detsamma för alla 
yrkesgrupper runt patienten, men att olika yrkesgrupper gör olika saker. 

 
 
 
Patientvård 
 
Det första temat, patientvård, innehåller upplevelser kring omvårdnad och stöttning av 
patient i livets slut. Här framkommer vad informanterna tycker är viktigast i 
förhållandet till den döende människan. 
 
Vård av patient vid livets slut innebär att få så bra vård som det är möjligt och det ska 
gälla för alla. Vården ska vara stödjande, och att personalen ger god omvårdnad 
anpassad till vilket tillstånd patienten befinner sig i. Att kunna välja och bo hemma om 
man vill och att det fungerar, att kunna dö lugn och trygg. Det är viktigt att få ett värdigt 
slut som människa och att alla önskemål tas tillvara hos individen. En informant 
poängterade vikten av att man inte ska behöva vara ensam när man är döende. Målet 
med den palliativa vården var samtliga informanter överens om: att den sista tiden ska 
göras så bra som möjligt.  
 
 
Symtomlindring 
 
Alla är överens om att symtomlindring innebär att minska smärta. Fem av de sju 
informanterna anser att symtomlindring innefattar även lindring av ångest, oro och 
stress. En informant menar att det är viktigare att lindra ångest än smärta. Att man kan 
klara av lite smärta om man inte har sin ångest. En annan informant påpekar att man kan 
lindra symtom genom att skapa ett slags förtroende och trygghet.  
En av informanterna förknippade symtomlindring i första hand med klassisk medicin 
men menar också att det nog hade varit bra om det funnits möjlighet att kombinera det 
med alternativmedicin, och hon brukar använda sig av sunt förnuft för att lindra 
symtom. 
 
En informant anser att det är en rättighet som alla har att få vara smärtfria, men det är 
viktigt att patienten samtidigt är vid sina sinnens fulla bruk: 

”det är så lätt man får sina morfinsprutor  å det här å så faller man in, det kanske 
finns nåt jag vill hinna säga innan jag får min nästa spruta och somnar, att man 
måste va fruktansvärt lyhörd, för det kan ju va att man blir orolig för att det är 
nånting jag vill berätta, att jag vill ha det si eller så eller nåt annat jag vill berätta 
å så tar man det som att det är en oro för att jag är rädd för döden…”  
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Ångest hos ung patient med barn var särskilt svårt att hantera, tyckte en informant. 
Vårdtagare kan ha svårt att släppa kontrollen och låta någon annan ta över och hjälpa 
och känner ångest för sina barn som de inte kommer att få se växa upp. 
   
En av sjuksköterskorna tycker att det är viktigt att alltid ha läkarkontakt vid försämring 
hos patienten för att kunna utesluta en infektion eller något annat som kan finnas i 
bakgrunden. Och först därefter, om man inte hittar någonting, se det som naturligt 
åldrande på väg in i palliativt skede.  
En informant påpekade vikten av att se åldrandet som något naturligt. Att man måste få 
lov att bli gammal och trött utan att det sätts in resurser upp över öronen. Men att det 
inte ska sparas in på tillsynsbesöken. När någon blir sämre lägger man in tätare och 
tätare kontroller, mycket tillsyn och när någon blir ytterliggare sämre ska det sättas in 
mer resurser.  
   
Olika yrkesgrupper lindrar smärta på olika sätt. Sjukgymnasten lindrar smärta, oro och 
ångest genom vilopositioner, andning och förflyttningar. Sjuksköterskorna använder sig 
mest av mediciner och lugnande samtal. 
 
 
Kommunikation och relationer 
 
Det är viktigt med relationer mellan palliativa patienter och de som vårdar dem. Det är 
relationen med patienten som är grundstenen för ett god palliativ omvårdnad. 

”Det är viktigt att man skapar en lugn atmosfär och inte oroa varken närstående 
eller patient, utan gör det bästa av situationen. Det humanistiska synsättet ligger 
till grunden hela tiden till hur vi vårdar.  Och man får vara lyhörd för vad man 
ser, hör o känner för att uppfatta smärta hos vårdtagaren. Bara att lyssna av 
närstående, jag har inga vackra ord, för detta.” 

 
Palliativ vård är en vårdform som inte kan rationaliseras i tid.  Ett hembesök får lov att 
ta den tid det tar. Man ska inte pressa in besöket emellan något annat utan det måste få 
lov att ta gott om tid. Patienters existentiella frågor möts med samtal. Sjuksköterskorna 
har många samtal med palliativa patienter. Det är viktigt att ge patienterna mycket tid, 
och att vara lyhörd; att bara finnas till hands. En vårdare som tar hand om patienter i 
behov av palliativ vård ska kunna lyssna in och känna av eventuella behov av 
professionell hjälp i form av kurator eller präst. Det kan finnas stora existentiella 
skillnader mellan patienter från olika kulturer, och hur de vill ha det inför döden och 
även efter döden.  
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Individuell anpassning 
 
Patienten har rätt att bestämma över sin vård. De har rätt att välja smärtlindring, om de 
vill bo kvar i hemmet och vem som kommer hem till dem. Om de inte kan medverka i 
sin egen vård kan närstående vara deras språkrör. Har patienten ingen närstående är det 
sjuksköterskans ansvar att vara så lyhörd som möjligt för att kunna ge den vård som 
passar vårdtagaren bäst 
 
Varje patient är unik och varje situation helt ny: 

”jag tror att det så som varje patient individ på sitt sätt och har sina egna behov, 
då varje gång e det ny, ny situation tycker jag det har vi upplevt i alla fall med 
personal med att varje gång vi möter en palliativ patient har vi nya frågor, nya 
problem, nya utmaningar, att det går, det går dra stora slutsatser eller, men  då 
ändå är det  nytt varje gång.” 

 
En informant berättar att hon behandlar alla patienter omedvetet individuellt:  

”…det blir nog omedvetet utan att man tänker på det så jobbar ju jag olika, jag 
gör ju inte ens lika när jag går in till om man säger ”levande” människor, eh, en 
hel del är lite, människor är olika, man har ju rollspel till varje man går in till.” 

 
Informanterna var överens om att vårdtagarna själva fick vara med och bestämma i den 
mån de kunde medverka. De tycker att det är en självklarhet att alla önskningar ska 
beaktas även om det kanske inte alltid är möjligt att uppfylla allting. Patienten och 
närstående måste få vara i centrum. När det gäller dementa och utvecklingsstörda så 
träder de närstående ofta in, man frågar dem om hur de tror att vårdtagaren vill ha det.  
 
En sjuksköterska är skeptisk och tycker dock många gånger att en patient som är 
dement får vara med och bestämma för länge och att det tar för långt tid innan 
vårdtagare får rätt hjälp när sjukdomen debuterar: 

”inom hemsjukvården så e de ju många gånger att dom behöver mycket mer stöd 
och hjälp än de kan få det hemma och tycker att det tills dom till slut hamnar i 
viss typ av boende att det har varit rätt så omänskligt innan, innan det sker nåt att 
de ja, ja e här e jag skeptisk vad det gäller frihet och bestämma jag tycker att dom 
tyvärr vet inte sitt bästa, så här styr jag, försöker jag som sjuksköterska styra upp 
mer så mycket det går, lite för mycket frihet har vi just nu, jag tycker att det, de är 
orimligt åh be dom ta beslut även om vi ser att, att dom är väldigt dementa ändå 
försöker vi, ger vi möjlighet dom själva bestämma över situationer och så vidare 
att det och oftast måste det ske nån olycka eller nånting tills både närstående och 
myndigheter anser att nu e de, nu går det inte mer …… tyvärr.” 
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Personal och organisation 
 
En viktig aspekt inom palliativ vård är samordningen mellan olika personalgrupper. 
Omvårdnadspersonal samarbetar med det palliativa teamet (PRIS). Sjuksköterskorna 
och omvårdnadspersonal tillsammans med läkare på vårdcentraler och PRIS gör väldigt 
mycket för att få allting runt omkring den palliativa patienten att fungera på bästa sätt. 
Samtliga informanter upplever att det finns brister i rutiner och verktyg. I stort är 
informanterna väldigt nöjda med sina chefer och arbetskollegor. 
En informant tycker att de blir bättre och bättre på att ta hand om patienter i livets 
slutskede, för varje patient som de vårdar. En annan menar att de hela tiden ställs inför 
nya problem och nya frågor inför varje ny vårdtagare.  
 
 
Vårdprogram och arbetsrutiner 
 
Det är viktigt att det finns nerskrivna regler på hur man förhåller sig till en vårdtagare i 
det palliativa skedet: 

 ”Att det skulle finnas nedskrivet då detta som MASen säger att ingen ska behöva 
dö ensam. Det är hela tiden att det inte får kosta nånting. Och det är ett 
pusslande. Jag har haft vårdtagare som kanske har legat i fjorton dar, jag har 
haft extravak och det är en jättekostnad, men jag tycker att det är jätteviktigt att 
personen får ha det och det får kosta. Och jag önskar att det fanns nedskrivet hur 
man egentligen ska förfara.” 
 

Det är svårt att göra en mall för hur grundvården i palliativ vård ska vara:  
”…jag tror inte att man kan göra en mall....hur det ska vara, det ska finnas en 
bred gata som man ska följa att man gör det bästa, men jag tror inte att man kan 
säga exakt hur det ska vara för alla.” 

 
Fem av de sju informanterna känner till att det finns ett lokalt vårdprogram för palliativ 
vård. Fyra har läst det. De som känner till det använder sig inte av det fullt ut. Det är 
inte integrerat i sjuksköterskans sätt att arbeta. Det som används som en mall är VIPS 
modellen, som ingår i Magna Kura. Magna Kura är ett dokumentationsprogram som 
används inom äldreomsorg och hemsjukvård i Borås kommun. 
 
När det gäller vårdprogram i allmänhet tycker samtliga att det är bra eller mycket bra. 
Det är ett stöd och det är bra med fungerande rutiner Vissa vårdprogram används mer än 
andra och det finns mycket bra information att hämta på Internet som fungerar bra att 
använda som stöd i det vardagliga arbetet.  En sjuksköterska har synpunkter på 
mängden vårdprogram som tas fram i Sverige och som publiceras på Internet. Hon 
anser att många är ganska lika och det skulle säkert kunna gälla samma i hela landet. 
Väldigt mycket tid ägnas åt att flera personer sitter och skriver ner i stort sett samma 
saker. 
 
Vårdprogram var också bra för att alla skall veta vem som ska göra vad, så att patienten 
får en så bra vård som möjligt.  Ett vårdprogram får inte vara för stelt, det måste gå att 
anpassa för varje individ. Det framkom önskemål från en av informanterna om 
nedskrivna regler för hantering av vårdtagare i palliativt skede. Det ska framgå tydligt 
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vilka rutiner som gäller i respektive kommundel för att underlätta att en vårdtagare till 
exempel inte ska behöva dö ensam, att det ska finnas extravak. Vidare kom förslag fram 
på skriftliga rutiner för hur personalen ska hantera och kunna bearbeta om personal 
behöver stöd efter vårdtagares bortgång. De sätter sig ofta ner och diskuterar efteråt och 
upplever behov av nedskrivna rutiner som ett stöd. Det finns ett behov och mervärde i 
att repetera och gå igenom varje patientfall efter ett dödsfall.  En informant framförde 
önskemål om att alla borde känna till vårdprogrammet och hur man ska jobba med det. 
Viktigt att alla gör lika, vilket inte är fallet idag eftersom inte alla känner till 
vårdprogrammet. Många informanter dokumenterar noggrant omvårdnad inom den 
palliativa vården. Den palliativa vården dokumenteras på samma sätt som övrig vård. 
 
 
Kompetensutveckling 
 
En intervjuperson anser att det behövs mer utbildning och kunskap eftersom fler och 
fler palliativa patienter kommer att vårdas i det egna hemmet. Hennes egen kunskap 
beror mycket på eget stort intresse som hon har för palliativ vård.   
Kurser i olika aspekter av palliativ vård erbjuds till undersköterskor med jämna mellan 
rum. Några enstaka kurser om palliativ vård finns att tillgå vid Högskolan i Borås för 
sjuksköterskor. Borås kommun har en handlingsplan för hur det ska se ut med 
terminalvård. Sjuksköterskor i kontakt med palliativa patienter ringer ofta ansvarig 
läkare och ställer frågor för att få ökad kunskap.  
En informant håller sig ajour genom att söka den kunskap som hon behöver till de 
enskilda fallen: 

” ja, jag är sån människa att eh, eh jag, jag vill inte möta en situation vad jag inte 
känner mig kompetent så att jag läser och tar litteratur fram själv och samma sak 
gör jag med min omvårdnadspersonal, så att vi har haft, vi har försökt förbereda 
oss så bra det går för att jag kan inte skylla efteråt eller ångra efteråt så mycket , 
jag vill att den person får så bra som vi kan ge den, så att, jag söker kunskaper 
helt enkelt … mitt yrke tillåter inte eh sova på saken speciellt lång tid då det 
gäller just palliativ vård”  

 
Många föreläsningar och utbildningar kostar pengar. Ofta är dessa inte tillgängliga för 
personalen. Tidigare fanns det en specialistutbildning i palliativ vård. Personal som 
arbetar med palliativa patienter upplever att det finns för lite utbildningar att tillgå i 
palliativ vård. 
En intervjuperson som inte hade jobbat så länge inom palliativ vård tycker inte att 
hennes kompetens räcker till. Flera andra känner sig trygga i sina yrkesroller och anser 
sig ha mycket hög kompetens och erfarenhet inom området, men kan ändå se att det 
finns nya saker att lära sig. Någon vill lära sig mer om hur man hanterar oro och ångest 
så att patienterna kan känna lugn och ro inför döden. Det finns också önskemål om ökad 
kunskap när det gäller kulturella skillnader inför döden.  
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Teamarbete och handledning 
 
Några informanter anser att det inte är någon skillnad mellan vad de olika 
personalgrupperna gör inom den palliativa vården. Två informanter tycker att de olika 
yrkesgrupperna har olika perspektiv och gör olika saker. 
 
Flera av informanterna berättar att det är vanligt med samtal med närstående efter att en 
vårdtagare har gått bort. Ofta samlas också personalgruppen som har arbetat med 
patienten efteråt och utbyter erfarenheter och pratar igenom förloppet.  
Personalen i den kommundelen som informanterna arbetar i har som vana att diskutera 
fall med varandra och utbyter erfarenheter. Informanterna upplever att  personalen har 
blivit bättre på att hjälpa varandra. 
 

”men jag tycker vi har blivit mycket, mycket, mycket bättre på det… just detta att 
vi kan börja prata efteråt, om vi behöver prata av oss hur vi har upplevt döden å 
detta… det kan ju ändå vara lite skrämmande för det kan ju låta rossligt å det kan 
ju låta lite illa i dödsögonblicket å eller det kan inte låta nånting alls.”      

 
En informant anser att teamarbete är aktuellt just nu, att det ligger i tiden att diskutera 
all vård ur ett teamperspektiv. Personalen ombeds att försöka hålla nere antal personal 
som träffar den palliativa vårdtagaren. Det är också viktigt att personalen känner sig 
trygg med uppgiften. Personal som kommer i kontakt med palliativa patienter ska inte 
ha ångest inför besöket.  
 
En sjuksköterskeinformant har fått handledning i de fall det uppstod problem. Det 
palliativa teamet kan hjälpa till med handledning vid behov. Undersköterskorna har 
ibland fått handledning på sina arbetsplatsträffar.   
En av informanterna ordnar själv handledning för sin personal när de har det extra tungt, 
men det ordnas ingenting från kommunens sida: 
 

”Ibland har vi själva ordnat handledning och hur man säger spegling med min 
personal. vi har alltid efter ett dödsfall satt ett  fint bukett på bordet å ljus å, å vi 
kommer ihåg den patient å då försöker vi gå igenom vad som har varit jobbigt 
och vad som  har varit utvecklande. Vad hade vi kunnat göra på ett annat sätt, så 
att de uppskattades som, nästan som en handledning, varje gång ger nya, nya 
frågor och ger nya möjligheter. Men annars från kommunen e det inte så 
populärt.” 

 
 
Stöd från chef och arbetskollegor, ledarskap 
 
Samtliga upplever att de får stöd av sin närmsta chef eller tror sig kunna få det om det 
skulle behövas. Någon upplever att de arbetar så självständigt och ordnar det mesta 
själva, så att det inte finns behov av stöd från närmsta chef. Om behovet finns kan 
chefen stödja sin personal. Personal vänder sig gärna till annan personal för stöd och 
råd.   
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Till stor del var intervjupersonerna väldigt nöjda med stöd även från sina kollegor. 
Någon menade att det fungerade bra sjuksköterskorna emellan, de tyckte sig ha ett öppet 
klimat och bra samarbete med erfarna kollegor.  En informant upplevde att det ibland 
uppstod problem med undersköterskor då de ifrågasatte saker som beslutats av läkare 
och sjuksköterskor, ibland inför närstående och patienter, vilket kunde skapa oro. En 
annan menade att det var blandat med hur samarbetet fungerade mellan kollegor, hon 
tror att det beror på personkemin. 
 
 
Sjuksköterskorna anser att de har en ledande roll och ser sig som informella ledare. De 
ansvarar för olika geografiska områden. Någon anser att det är viktigt att vara 
uppdaterad och att informera personalen om vad som ska göras. Enhetsansvarig 
kontaktas om det saknas personal och jobbar åt två olika håll, både uppåt och nedåt i 
organisationen. Om det uppstår andra problem tar man också kontakt med 
enhetsansvarig. Ledarskap är inget som man direkt pratar om utan något som görs i 
samband med personalen.    
 
 
Personalvård 
 
Det är viktigt att även personal för göra avslut efter att en vårdtagare gått bort. Det har 
till exempel blivit vanligare att någon inom personalgruppen går med på begravningen 
efteråt. 
 

” men att vi även tänker på oss själva, ha möjlighet att gå med på begravning 
efter att vi också, för mig e det viktigt att jag också får göra ett avslut, vi har ju 
haft en nära relation då med, under nån vecka eller två med både personens som 
avlider och närstående, sen ska man bara gå vidare, gå iväg till ett städ eller åka 
till city å handla.”   
 

En informant berättar att det oftast är kontaktpersonen eller någon undersköterska som 
följer med på begravningen.  
Det är viktigt att ta hand om personalen. De ska känna sig trygga i sin yrkesroll. 
 
 
Samarbete med Palliativa teamet och andra yrkesgrupper 
 
Det finns samarbete med ett palliativt team, PRIS, inom kommundelen. Just nu saknas 
läkare i PRIS, det tycker en informant är mycket synd. En informant berättar att läkaren 
har jobbat som enda läkare i teamet och tror att hon nu ”gått i väggen”. Några uttrycker 
oro för att PRIS ska försvinna helt och att det i så fall skulle försvåra arbetet oerhört. 
Någon tycker att det finns mycket bra distriktsläkare men att de inte är specialiserade på 
samma sätt som PRIS-läkaren när det t ex gäller symtomlindring. Ett annat problem har 
varit att det palliativa teamet har haft intagningsstopp.  
PRIS är kopplat till vårdtagare i centrum så alla inom kommundelen har inte tillgång till 
denna resurs i nuläget.  
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En intervjuperson tycker att PRIS är fantastiskt, fast de bara arbetar under kontorstid 
tycker hon att de är ett bra stöd och upplever aldrig något bekymmer i kontakt med dem. 
Det underlättar mycket då de slipper gå via läkare på vårdcentral och patienten kan få 
hjälp snabbare.   
Då det palliativa teamet är inkopplat får vårdtagaren en så kallad ”blå låda” i hemmet. 
Den innehåller mediciner och hjälpmedel som kan behövas, allting är förberett, vilket 
underlättar för personalen.  
 
Närståendestöd  
 
Stöd till närstående 
 
Under tema närståendestöd sammanfattas resultatet om upplevelser kring stöd av 
närstående. Informanterna lägger ner mycket tid och engagemang på att informera och 
stödja närstående till döende patienter. Den närstående får ofta föra patientens talan 
eftersom många som vårdas vid livets slut kan ha svårt att själva framföra sina 
önskemål.  
 
 Det är viktigt att skapa en tillitsfull relation till både närstående och patient. Genom att 
skapa en tillitsfull relation kan man bättre vara tillhands för patient och dennes familj:  
 
”Det är lika viktigt att närstående är trygga med oss, för de lämnar över en nära i våra 
händer, som att den som ligger ska vara trygg.” 
 
En informant berättar hur viktig det är att vara trygg i sin roll när man möter den 
palliativa patienten och dennes familj. Att vara trygg i sin roll innebär att patient och 
dennes närstående får den hjälp som det är meningen att de ska få. En sjuksköterska ska 
aldrig ha bråttom när hon samtalar med närstående. De närstående behöver veta att 
personalen finns där för dem också. Man ska vara lyhörd för de närståendes behov. 
Några närstående vill bara ha hjälp med punktinsatser.  
 
Vissa närstående har ett behov av att prata av sig:  

”Om vi tittar nu på fallet som vi hade nyligen den unga tjejen och hennes sambo... 
vi kunde prata när vi var där men jag kände att han var så full av saker som han 
behövde prata om, men att han vill inte göra det där.  Så han gjorde sådana 
ärenden så när han gick så gick han ut med soporna eller han skulle posta några 
brev och ibland så stod vi i busskuren och pratade så han skulle får ur sig. Det är 
viktigt att inte bara samtala med de sjuka utan även med närstående så att det ska 
bli bra- att de ska också får sin bit. För det är lika mycket att stötta närstående... 
Kan jag känna. Sen har jag som vana alltid att jag ringer till närstående och 
pratar efteråt. Samma när det gäller hembesök att man ska alltid ha tid att prata. 
I regel kan man alltid göra ett ärende för att det finns alltid grejor att hämta. Det 
blir mera naturligt då.” 

 
Närstående vill ha bekräftelse, att de har gjort rätt:  

”De är så rädda att de inte har räckt till eller, hade hon ont?, kunde jag har gjort 
bättre, har jag varit snäll i mitt liv? Dom har mycket skuldfrågor efteråt, tycker 
jag.” 
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Det är viktigt att närstående är lugna och vet vad som ska hända och hur bilden ser ut. 
Det är även viktigt att närstående har fått tillräckligt med information. Sjuksköterskan 
använder sig mycket av samtal när det gäller att informera närstående.  
 

”Vi har långa samtal med närstående och då försöker vi förklara precis allt vad 
vi gör, så att dom ,känner sig trygga för att stödja sin, sina nära kära. Och plus 
att, då vet dom vad vi håller på med. Att det blir en naturlig process för dem, så 
naturligt det kan vara.” 

 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Vi använde oss av samma frågor som användes i den tidigare studien. Detta ger en stor 
möjlighet till att jämföra resultatet från denna och den tidigare studien. Strukturerad 
intervju med fasta frågor, med många öppna frågor, ger informanterna stora möjligheter 
att fritt berätta om sina upplevelser. Detta har visat sig ge bra resultat och intressanta 
berättelser. Att vi som intervjuare kommer utifrån informanternas organisation tror vi 
också är bra, eftersom vi då är neutrala personer och informanterna behöver inte känna 
att deras åsikter påverkar relationer på arbetsplats, löneutveckling mm.  

Vi är också medvetna om att en intervjustudie kan ha vissa svagheter. Det kan vara så 
att informanterna upplever stress i att behöva lämna sina arbetsuppgifter under ca 40-60 
minuter. Detta kan påverka så att de svarar så enkelt som möjligt för att skynda på. Det 
finns också risk att informanterna ger de svar som de tror att intervjuaren vill ha, av 
artighetsskäl eller för att det är bekvämt. Vi upplevde dock att informanterna tog god tid 
på sig att tänka efter innan de svarade och att de allra flesta var positiva till att få 
framföra och dela med sig av sina erfarenheter. 
 
Sen tidigare har vi ingen större erfarenhet av att intervjua, vilket har inneburit att vi har 
fått nya erfarenheter allt eftersom arbetet fortskridit och därför justerat strategi och 
teknik efter hand. En sak som vi märkte ganska snabbt var att det är viktigt att vara en 
god lyssnare, att ge intervjupersonen god tid på sig att svara så att allt som de vill säga 
verkligen kommer fram. Vi fick också erfarenheter som till exempel miljöns betydelse, 
hur viktigt det är att sitta ostört i en mysig och avkopplande miljö för att minska stress 
och för att inte tappa den ”röda tråden”.  
 
Graneheim och Lundman (2004) menar också att resultatet påverkas av vem forskaren 
är, och att denna är delaktig genom samspelet under intervjun. Detta medför att 
resultatet av en kvalitativ innehållsanalys inte kan ses oberoende av vem som gör den. 
Enligt Svensson och Starrin (1996) är varje intervju ett unikt samtal mellan två personer 
som inte känner varandra. En intervju är en speciell form av samtal som syftar till att 
samla in speciell information. Varje intervju är en unik interaktion som påverkas av 
sociala roller och referensramar mellan i första hand intervjuare och den som blir 
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intervjuad. Detta innebär att resultatet påverkas av vem/vilka som intervjuar och vem 
som blir intervjuad samt miljön och alla andra samtida intryck. 
Vi upplevde inga märkbara skillnader på intervjuinnehåll, i de fall vi var en eller två 
personer som intervjuade. Vi kan inte heller se att de intervjuer som blev avbrutna gav 
ett sämre resultat, men däremot att intervjupersonen verkade uppleva det störande att bli 
avbruten och behöva upprepa sina svar. 
Hur urvalet görs har stor betydelse för resultatets giltighet. Kvalitativ innehållsanalys 
syftar till att beskriva variationer varför det kan vara god idé att inkludera både män och 
kvinnor i olika åldrar. Antalet intervjupersoner påverkar också möjligheten till ett 
resultat med fler skillnader och likheter. Samtidigt ska resultatet vara möjligt att 
bearbeta och greppa, vilket blir svårare med fler intervjupersoner (Svensson och Starrin, 
1996). För denna magisteruppsats, med tanke på den korta tiden, kan sju personer anses 
vara lagom, men om vi hade fått önska så skulle det varit intressant att även få med 
någon manlig deltagare.  Informanternas skilda erfarenheter och olika bakgrund gjorde 
att vi fick ett skiftande och innehållsrikt resultat att arbeta med. 
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Resultatdiskussion 

Vi har själva arbetat och arbetar fortfarande som sjuksköterskor inom den kommunala 
hemsjukvården och har vårdat flera patienter i livets slut. En av oss har lång erfarenhet 
som undersköterska och vi båda har arbetat som sjuksköterskor i 2 respektive 3 års tid. 
Med egna erfarenheter och med ökade kunskaper som specialistutbildningen till 
distriktssköterskor har gett oss har vi en bra grund för att bearbeta intervjumaterialet och 
förförståelse för hur den palliativa vården kan bedrivas. Vi har också kunskaper om dess 
komplexitet och vad som särskiljer denna vårdform. Ibland har vi kunnat känna igen oss 
i intervjuberättelserna men också fått många nya insikter kring palliativ vård inom 
hemsjukvård. Det som varit mest givande för oss har varit möten med erfaren 
vårdpersonal och att få ta del av deras berättelser. De har med stort engagemang delat 
med sig av sina upplevelser av palliativa vård och visat på ett brinnande intresse för 
området.   

Patientvård 
 
Dahlberg et al.(2003) förklarar att patienten är den främsta experten på sig själv. Att 
vara trygg i sin roll som distriktssköterska innebär att kunna ta emot patienten i dennes 
egen livsvärld.  Med detta i beräkningen kan distriktssköterskan ge patienten den bästa 
tänkbara vård utifrån hur patienten vill ha det.  
 Informanterna var överens om att patienten ska vara delaktig i sin vård i den mån det 
går. Det är viktigt att patienten är i fokus, att patienten får lov att vara den främsta 
experten på sin egen hälsa. Vår upplevelse är att om distriktssköterskan är trygg i sig 
själv och sin yrkesroll kan hon bättre se till patienters behov inom palliativ vård. 
Distriktssköterskan ska kunna förmedla en känsla av kompetens och trygghet till sina 
patienter. Med detta kommer tillit, och början till en bra vårdrelation.  
 
 
 
 
Handledning ger bättre vård 
 
Den framkom tydligt att det finns ett behov av samtal och handledning vid vård av 
patienter i livets slutskede inom kommundelen. Det bedrivs olika former av samtal och 
handledning idag med varierande stöd från den egna organisationen. Vårdpersonal tar 
eget initiativ då behov av samtal uppstår och upplever ibland svagt intresse från egna 
organisationen till mer formell handledning. Det efterfrågades också skriftliga rutiner att 
utgå ifrån vid handledning efter ett dödsfall. Socialstyrelsens (2007a) beskriver att 
personal som arbetar med vård av döende behöver kontinuerlig utbildning, stöd och 
handledning. Vårdens organisation och ledning har stor betydelse för personalen 
möjligheter att kunna förverkliga verksamhetens mål och för det egna välbefinnandet 
(Socialstyrelsen, 2007a).   
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Bégat (2003) skriver att handledning kan ha positiva effekter på många olika sätt. 
Sjuksköterskor som gått i handledning trivs bättre på sitt arbete och upplever i större 
utsträckning att arbetet känns meningsfullt jämfört med sjuksköterskor som inte har gått 
i handledning. De upplever också mindre oro och ångest när de ska fatta beslut. Genom 
möjlighet att diskutera och fundera över olika etiska dilemma är det lättare att handskas 
med svåra situationer. Vid vård av svårt sjuka patienter står sjuksköterskan ofta utan 
känslomässigt stöd vilket kan leda till utbrändhet på lång sikt eller att man väljer att 
byta yrke. Handledning kan vara en bra investering för att motverka detta. Samtal i 
handledningsgrupp gör också att sjuksköterskan får bättre självinsikt och kan möta 
patienten på ett bättre sätt vilket ökar vårdkvaliteten.   

Något som kan användas som en form av handledning är avrapportering. Det är 
önskvärt att arbetspass överlappar varandra så att personal kan diskutera sina patienter 
med varandra tillräckligt mycket så att den sjuksköterska som är i tjänst känner sig 
trygg i uppgiften. Hopkinson (2002) förklarar att det finns två viktiga funktioner av att 
rapportera till varandra. Det första är att det är ett forum för att diskuterar uppfattningar 
och känslor. Det andra är att det är en källa till information som sjuksköterskor som 
börjar sitt pass baserar sina omvårdnadsbeslut på. Hopkinson  (2002) tror att 
överrapportering kan vara en form av handledning som kan vävas in i arbetsrutinen på 
ett naturligt sätt. Det kan underlätta för de sjuksköterskor som behöver hjälp med att 
bearbeta problematiska känslor och tankar. 

Vi tror att det är viktigt att lyfta fram och synliggöra handledning inom den palliativa 
vården. Ett sätt kan vara att forma handledningsgrupper och använda sig av handledare 
med handledarkompetens.  

 
Symtomlindring 
 
 Inom palliativ vård är lidande mer än smärta på grund av sjukdom. Enligt Kaasa (2001) 
drabbas den döende människan av många olika symtom och krisreaktioner. 
Distriktssköterskan ska besitta den kompetens som krävs för att vårda ur ett 
helhetsperspektiv. Eriksson (1994) menar att varje människas lidande är unikt; 
distriktssköterskans mål är att lindra patientens lidande. Ett par av informanterna 
påpekade att det finns olika alternativmedicin som ännu inte är tillåtet att använda inom 
hälso- och sjukvård. De efterfrågade en vidare syn i lindring av lidande för patient som 
vårdas palliativt och fler alternativ till den traditionella medicinen. Inom detta område 
tror vi att det finns stor utvecklings potential. Många alternativa metoder är accepterade 
idag inom hälso- och sjukvård, som t ex akupunktur och taktil massage. Taktil massage 
används i Borås kommun mer och mer. Det har visat ge en positiv effekt hos många, 
särskilt i form av ångestdämpning. Taktil massage är ett bra sätt att ge patienten egen 
tid. Det ges kurser i taktil massage på flera inrättningar i Borås kommun numera. 
 
 
 
 
 



 24

Personal och organisation 
 
Det Palliativa teamet (PRIS) är en viktig resurs; informanterna nämner ofta att de 
samarbetar med detta team. De känner en trygghet i att det palliativa teamet finns. PRIS 
kontaktas när en vårdtagare behöver palliativ vård.  När vårdtagaren är inskriven kan 
PRIS användas som en samarbetspartner kring den palliativa patienten. En 
sjuksköterska försöker alltid påverka, då någon ny patient ska vårdas palliativt, att 
patienten får tillgång till det Palliativa teamet från början. Palliativa teamet används 
oftare för de vårdtagare som är lite yngre, 60-70 år och yngre, de är inte inkopplade vid 
vård av de allra äldsta, de som är 90 år och äldre. Palliativa team finns med som en av 
de punkter som Socialstyrelsen förespråkar att kommun och landsting ska utveckla 
gemensamt inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006).  Vi tror att det är viktigt för den 
palliativa vården inom kommundelen med fortsatt samarbete med PRIS och att även 
utöka och förstärka det palliativa teamets resurser.  
 
I resultaten visade det sig att alla var positiva till att använda vårdprogram inom 
palliativ vård. Det palliativa vårdprogrammet är däremot inte integrerat i de vanliga 
arbetsrutinerna. De tycker ändå att de arbetar i enlighet med programmet i ganska stor 
utsträckning idag. De ansåg också att det är värdefullt med skriftliga rutiner och 
efterfrågade fler för att säkerställa kvaliteten inom den palliativa vården.  
 
När det gäller vidareutbildningar och möjlighet till kompetensutveckling finns intresse 
och behov av detta. Informanterna upplever att utbudet av utbildning är begränsat och 
många föreläsningar är inte möjliga för vårdpersonalen att gå på eftersom de kostar 
pengar. Med fler palliativa patienter som önskar vård i det egna hemmet ökar kraven på 
avancerad hemsjukvård med palliativ kompetens. Detta medför ökade krav på 
kompetens och specialistutbildning inom området palliativ vård. 
I vår utbildning till distriktssköterskor ingår palliativ vård i kursen Familjehälsa med 
inriktning mot vuxna och äldre. Den verksamhetsförlagda utbildningen inom 
Hemsjukvård kan också ge ökade kunskaper i ämnet. Detta anser vi vara tillräckligt för 
Distriktssköterskeprogrammet. Det finns fristående kurser i Palliativ vård vid bland 
annat Högskolan i Gävle och vid Göteborgs universitet för den som vill specialisera sig 
ytterliggare. 
 
 
Genusperspektiv på närståendevårdare  
 
En av informanterna tyckte att det fanns skillnader mellan manliga och kvinnliga 
närstående som vårdare. Hon såg att männen oftare kunde känna sig handgripligen mer 
hjälplösa men att kvinnorna automatiskt lättare faller in i rollen som vårdare. Detta 
märktes tydligast bland den äldre generationen. 
 
God palliativ vård – en resursfråga? 
 
Materialet visar på att det finns ett glapp mellan en önskan om hur god palliativ vård 
ska bedrivas och möjligheten att bedriva den. Denna klyfta beror till stor del av brist på 
resurser. Socialstyrelsen (2007a) understryker i en forskningssammanställning om 
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palliativ vård att personalen upplever att det finns ett gap mellan mål och visioner och 
de resurser som finns till förfogande för att förverkliga en god palliativ vård.  
Det kan vara frustrerande att inte kunna ge den vård man önskar att ge. Det kan också 
handla om en osäkerhet hos vårdpersonal, att de inte känner sig trygga i sina 
professionella roller. 

Det lokala vårdprogrammet 
 
Det lokala vårdprogrammet är ett handfast regelverk för hur man bemöter och tar hand 
om patienter i behov av palliativ vård, och deras närstående. Det följs däremot inte fullt 
ut, och det är inte på grund av att vårdprogrammet inte är bra. De informanter som läst 
det tycker att det är bra och användbart. Det är på grund av att det inte är tillgängligt i 
den vardagliga arbetsrutinen. Om det lokala vårdprogrammet för palliativ vård kunde 
implementeras i något mera tillgängligt verktyg, som i Magna Kura, skulle 
distriktssköterskor kunna använda det i alla aspekter av palliativ vård. Nu är det VIPS 
modellen som är integrerad i Magna Kura som informanterna använder som en mall för 
omvårdnadsplaner. 
 
Kontinuerlig utbildning och verktyg som är enkla att använda är viktigt i en fortsatt bra 
palliativ vård. Kunskap ger ökad kompetens, som ökar distriktssköterskans förmåga till 
att bedriva god palliativ vård med patienten i fokus. Detta är endast möjligt när man ser 
palliativ vård utifrån patientens perspektiv.  
 
 
 
Slutsats och förslag på vidare forskning  
 
Vi ser att palliativ vård har fått ett ökat fokus under senare år i kommundelen. Om detta 
beror av införandet av ett vårdprogram i palliativ vård eller beror av andra faktorer är 
svårt att säkert veta. Vi tror dock att införandet av det palliativa vårdprogrammet har 
gjort att palliativ vård diskuteras i större utsträckning och att det väcker nya tankar kring 
vårdandet 
Eftersom antalet vårdtagare i behov palliativ vård i det egna hemmet kommer att öka 
framöver ser vi behov av fler studier inom palliativ vård i en hemsjukvårdskontext. Det 
finns i nuläget få gjorda studier inom denna kontext.   
 
Att arbeta med patienter i behov av palliativ vård är både givande och krävande. De 
intervjuade tycks engagerade i sina uppdrag. De känner samtidig en press att kunna ge 
goda resultat med knappa resurser. Att kunna skapa goda vårdrelationer är viktigt. Det 
är samtidigt tidskrävande.  
  
 
Implikationer 
 
Palliativ vård som ges i hemmiljö ges oftast av hemsjukvården. Hemsjukvården är en 
organisation som är under ständigt utveckling. Det är viktigt att erbjuda personal 
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utbildning i aktuella vårdformer. Fler och fler patienter i behov av palliativ vård väljer 
att få sin vård i hemmet. Det blir mera vanligt att som distriktssköterska möta dessa 
patienter i sin hemmiljö. Därför är viktigt med aktuella utbildningar i ämnet. Exempel 
på dessa utbildningar är: 
 

• Smärtlindring - för att reducera patientens lidande. 
• Bemötande - för att säkerställa patientens integritet. 
• Kommunikation - för att säkerställa att den information man ger kommer fram. 

 
Det är viktigt att distriktssköterskan som möter patienter i behov av palliativ vård kan få 
stöd vid behov. Om en svår situation uppstår är det bra om det finns en stödgrupp på 
arbetsplatsen som personalen kan komma till och får stöd i olika frågor och 
förhållningssätt.  
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Bilaga 1 
Sammanställning av frågor ställda till samtliga informanter 
 

1. Vilken innebörd lägger du i begreppet palliativ vård? är det någon skillnad 
mellan manlig och kvinnlig personal?  

2. Vilken innebörd tror du övrig personal lägger i detta begrepp? Variationer 
(yrkesgrupp, kön, etc)? 

3. Är det någon skillnad mellan olika yrkesgrupper? 
 

4. Finns det någon vårdfilosofi kring den palliativa vården? Vilken är denna i så 
fall? 

5. Finns det några mål med den palliativa vården? Vilka är dessa i så fall? 
 

6. Gör ni individuella vårdplanering när det gäller patienter som befinner sig i 
livets slut?  

7. Finns det några rutiner? Är patienten delaktig? Är närstående delaktig? 

8. Vilken innebörd lägger du i begreppet symtomlindring? Vilka symtomlindrande 
insatser eller åtgärder gör du gentemot palliativa patienter? 

9. Är det någon skillnad mellan mäns och kvinnors behov av symtomlindring? 

10. Hur är den palliativa vården i livets slutskede organiserad (rutiner, arbetsformer 
etc.)? 
 

11. Hur hanterar ni patienters och närståendes existentiella lidande/ behov? 
Prioriteras dessa frågor? 

12. Vem tar hand om dessa frågor? Rutiner? 

13. I vilken utsträckning låter ni patienter som befinner sig i livets slut vara med och 
påverka den egna vården (delaktighet/ valfrihet)?  Rutiner? 
 

14. Hur gör ni med dementa och utvecklingsstörda patienter i dessa avseenden? 
 

15. I vilken utsträckning låter ni närstående vara med och påverka vården av 
patienter som befinner sig i livets slut? Rutiner? 
 

16. Får närstående någon kompetensutveckling, handledning eller stöd i dessa 
frågor? Rutiner? 
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17. Ges den närstående möjligheter att bearbeta händelser och känslor under 
sjukdomstiden?  Efter dödsfallet?  Om så är fallet, på vilket sätt? Rutiner? 
 

18. Hur ser du på förutsättningar att bedriva en god palliativ vård i livets slut inom 
den vårdform som du jobbar (kompetens, tid, prioriteringar etc.)? 

19. Finns det möjlighet till kompetensutveckling inom det palliativa vårdområdet? 
Vad handlar detta om i så fall? 

20. Känner du att din kompetens räcker till i dessa sammanhang? Om inte, vad är 
det du saknar? 
 

21. Förekommer det någon handledning när det gäller palliativ vård? Om så är 
fallet, hur är denna handledning utformad?  Och vad anser du om denna 
handledning? 
 

22. Får du stöd från din närmaste chef i frågor som rör vård i livets slut? 
 

23. Får du stöd från dina arbetskamrater i frågor som rör vård i livets slut? 
 

24. Använder du dig av någon medveten strategi för att säkerställa kvaliteten på den 
palliativa vården? 
 

25. I vilken utsträckning dokumenteras den vård som ges i livets slut? 
 

26. Utgår ni från någon specifik dokumentationsmodell? Vad är det som 
dokumenteras? Variationer? 
 

27. Förekommer det någon uppföljning/ utvärdering av den palliativa vården i livets 
slut? Om så är fallet hur är denna uppföljning utvärdering utformad? Utgår ni 
från någon specifik utvärderingsmodell. Hur använder ni er av uppföljnings/ 
utvärderingsresultaten? 
 

28. Känner du till det palliativa vårdprogrammet palliativ vård i livets slut? Om så är 
fallet, vad anser du om detta?  Finns det något du saknar? 
 

29. Vad anser du om vårdprogram i allmänhet? 
 

30. Hur ser du på ledarskapet på din enhet när det gäller vård i livets slutskede? 
 

31. Är det något du skulle vilja ta upp utöver det du har sagt? 
 

32. Tycker du att de finns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga patienter? 
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Bilaga 2  
 
Informationsbrev – Implementering av palliativt vårdprogram 
 
Vi är två studenter som heter Marian Kindström och Anna Sjöcrona som läser 
specialistutbildning till distriktsköterska vid Högskolan i Borås. I utbildningen ingår ett 
examensarbete i form av en magisteruppsats.  
 
Under våren 2004 började en implementering av nytt vårdprogrammet ”Palliativ vård i 
livets slut” att spridas inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg, Västra 
Götalandsregionen.  
Som del i detta projekt ska nu en uppföljning göras i form av intervjustudie och vi har 
fått förmånen att utföra denna studie som kommer att utgöra material för vår uppsats.   
 
Syftet med studien är att studera om och i så fall hur implementeringen av ett 
vårdprogram i palliativ vård har resulterat i förändringar i arbetssätt och organisation 
som innebär förbättrad vård- och livskvalitet för patienter och närstående. 
 
Du tillfrågas härmed att delta i denna intervjustudie som kommer att starta under våren 
2008 och följas upp under hösten 2008. Vi har fått ditt namn av ……. .  
Intervjuerna kommer att hållas på din arbetsplats och beräknas att ta ungefär 1 timme. 
Vi kommer att spela in hela samtalet på band. 
 
Intervjumaterialet behandlas så att ingen obehörig för tillgång till detta och när resultatet 
redovisas sker det på ett sådant sätt att din identitet inte röjs. 
 
Att deltaga i denna studie är frivilligt och du kan när du vill avbryta din medverkan utan 
att ange skäl för detta. 
 
Ansvarig för studien: 
 
Lektor Lars Sandman, Högskolan i Borås, tel. 033-xxxxxxx 
 
Studenter som genomför studien: 
 
Dsk student Marian Kindström, 07xx xxxxxx 
 
Dsk student Anna Sjöcrona, 07xx xxxxxx 
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Bilaga 3 
 
Samtyckesformulär – Implementering av palliativt vårdprogram 
 
Jag har tagit del av informationen kring intervjustudien inom ramen för projektet 
Implementering av palliativt vårdprogram. Jag samtycker till att delta i studien. Jag 
inser samtidigt att jag när som helst har rätt att avbryta mitt deltagande utan att ange 
skäl för detta. 
 
Borås den …………….................................. 
 
 
 
……………………………………………... 
Namnteckning 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Namnförtydligande 


