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Sammanfattning   . 

 

 

Med syftet att utveckla den kommunala hemsjukvården har representanter från 

kommun, svenska kyrkan samt primärvården startat ett samverkansprojekt. Detta för att 

se om samverkan kan öka möjligheterna att tillgodose den palliativa patienten och dess 

närståendes behov. Denna samverkan startade då parterna upplever att palliativ vård är 

en komplex vård med många behov hos patienter och närstående. Ambitionen är att se 

om samverkan kan öka förutsättningarna för att bättre tillgodose de existentiella och 

andliga behoven då det ofta saknas kunskap om hur och vem som bäst kan hjälpa 

patienten och dess närstående att hantera dessa frågor. 

 

Syftet är att beskriva samordnarnas erfarenhet av samverkan mellan kommun, 

primärvård och Svenska kyrkan inom den palliativa hemsjukvården. Sju 

semistrukturerade intervjuer med samordnare för de lokala samverkansgrupperna 

genomfördes, datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

I resultatet framkom tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Samverkan; 

förutsättningar för samverkan, samverkan ger ökad trygghet, brister i 

samverkansarbetet. 

Nätverksgruppernas arbete; kontinuitet och organisation, förändrade rutiner. Palliativ 

vård inom kommunal verksamhet; upplevelse av att arbeta med palliativ vård, resurser 

och arbetssätt. Resultatet visar att det inom nätverksgrupperna har pågått ett flitigt 

arbete med att arbeta fram lokala handlingsplaner, samt att samarbetet mellan kommun 

och svenska kyrkan är tillfredsställande medan det upplevs svårare att få primärvården 

engagerad i samma utsträckning. 

 

I diskussionen diskuteras resultatet samt den valda metoden, arbetet avslutas med 

önskan och förslag på fortsatt forskning. 

 

 

Nyckelord:  Palliativ,  hemsjukvård, samverkan, kyrka, kommun, primärvård  
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INLEDNING 

 

Under vår utbildning till distriktssköterskor fick vi en presentation av den samverkan 

för den palliativa hemsjukvården som bedrivs av representanter för Borås stad, Svenska 

kyrkan och primärvården i Södra Älvsborg. 
 

Vi valde att intressera oss för denna ambition till samverkan och i vår magisteruppsats 

belysa samordnarnas erfarenheter. Med vår erfarenhet som sjuksköterskor menar vi att 

vårdandet av patienter i palliativ vård ständigt kan förbättras, och vi ser detta som en 

möjlighet. 

 

BAKGRUND 

 
Palliativ vård 

 
Palliativ kommer från latinets ”pallium” som betyder mantel. Den palliativa vården 

skall likt en mantel omsluta den lidande. Palliativ vård innebär att såväl fysiska, 

psykiska, sociala, existentiella och andliga aspekter förenas i en enhetlig vård, för att ge 

livskvalitet i livets slutskede, både till patienten och till dennes anhöriga. Det innebär 

också att stödja och hjälpa så att båda parter orkar med situationen under patientens 

sjukdom och under sorgearbetet. Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå 

bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj utan att vare sig förlänga 

patientens liv eller påskynda dennes död. Palliativ vård inbegriper en livssyn som 

bejakar livet och betraktar döendet som en normal process. Det innebär att tonvikt läggs 

på att lindra smärta och andra besvärande symtom (Beck-Friis & Strang 2005) 

 

Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar, symtomlindring, teamarbete, relation 

och kommunikation samt närståendestöd. Under senare år har synen förändrats på 

palliativ vård, 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). 

Den mest kända definitionen är från WHO (1990) där vården beskrivs som en aktiv 

helhetsvård i ett skede när inte patienten längre svarar på botande behandling. Sedan 

2002 lyder istället WHO´s övergripande aktuella definition; ”Palliativ vård förebygger 

och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta 

och andra fysiska, psykosociala och andliga problem”. (WHO 2002 ur Europarådet, 

2003, s. 2) Denna nya definition skiljer sig från den äldre främst genom att man här 

anger att den palliativa vården kan tillämpas tidigare i sjukdomsförloppet tillsammans 

med livsförlängande behandling. 

 

Oftast är det distriktssköterskan i kommunal hemsjukvård som har en av de mest 

betydelsefulla rollerna i teamet runt den palliativa patienten. Oftast faller det på dennes 

lott att hålla ihop teamet, föranleda vårdplanering, hålla vårdfilosofin levande, handleda 

undersköterskorna, vägleda läkare i dennes beslut samt följa upp och verkställa gjorda 
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beslut. En annan mycket viktig uppgift för distriktssköterskan är att skapa trygghet och 

tillit hos de närstående och vara länken gentemot de andra i teamet. Den avancerade 

hemsjukvården är teambaserad och verkar dygnet runt. Den har dessutom tillgång till en 

kvalificerad medicinsk teknologi, har stort upptagningsområde och utövar 

huvudsakligen palliativ vård. All hemsjukvård kräver samarbete mellan sluten och 

öppen vård och mellan kommun och landsting. (Beck-Friis & Strang 2005). 

 

 

Hälsa och lidande i palliativ vård 
 

Att människan betraktas som en enhet bestående av kropp, själ och ande innebär att 

vårdhandlingar som riktas mot patientens kropp samtidigt inverkar på patientens 

själsliga och andliga hälsa och tvärtom. Hälsa är en upplevelse av att vara en hel 

människa. Hälsa måste därför förstås som något mångdimensionellt och som har olika 

djup. Hälsan är alltså relativ och speglar människans aktuella och totala livssituation, 

vilket innebär att den är en integrerad del i människans liv. Om livet saknar mening har 

hälsan ingen betydelse. Hälsa har således en djupare innebörd än endast frånvaro av 

sjukdom. Så sett är hälsa förenligt med lidande, men då måste det vara uthärdligt 

(Eriksson 1994). 

 

Vidare anser Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) att ett etiskt 

patientperspektiv, som vilar på vårdvetenskapens grundtaganden om människan och 

hälsan, anger en hållning och en värdegrund som kännetecknas av integritet och 

värdighet. Patienten betraktas som den främsta experten på sig själv, sitt lidande och 

välbefinnande, och sin livssituation. Det etiska i patientperspektivet medverkar härmed 

till att patienterna kan känna förtroende för och i vården.  En god vård är att bekräfta 

patientens värdighet och ge henne ett individuellt bemötande. 

Enligt Eriksson (1994) uppstår ett vårdlidande många gånger på grund av ett omedvetet 

handlande, samt beroende på bristande kunskap och en avsaknad av reflektion.  

Arman och Rehnfeldt (2006) skriver att vårdlidande är som begrepp och fenomen en 

tankeställare då omvägen till att se och förstå det som är gott kan gå via det onda. Med 

andra ord känns det goda åter igen när det verkar hotat. Reflekterar men inte över det 

som är gott riskerar det att förbli okänt. 

 

Dahlberg, et al (2003) menar på att en god vård är den vård som kan erbjuda lindrat 

lidande och välbefinnande, och ett fungerande livsvärldsperspektiv där det finns en 

öppenhet för patienten som levd och subjektiv kropp. Detta är helt beroende av att det 

finns någon form av fungerande mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient. 

Balansgången mellan lidande och välbefinnande är som ett spänningsförhållande där det 

ständigt pågår en rörelse. Vårdens mål är då att lindra lidandet och skapa förutsättningar 

för ett välbefinnande, samt vara medveten om att det inte behöver betyda att det ena 

utesluter det andra, då det är fullt möjligt att både vara i ett lidande samtidigt som man 

upplever välbefinnande (Dahlberg et al 2003). 
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Existentiellt välbefinnande i palliativ vård 

 
Sand och Strang (2006) skriver att patienter som befinner sig i ett palliativt skede ofta 

upplever en existentiell ensamhet. De menar att denna ensamhet är svår att bemöta, då 

den endast kan bäras av den som är dödligt sjuk. Dock visar deras forskning att lidandet 

kan lindras avsevärt av vårdpersonal genom en god vårdrelation och ett empatiskt 

förhållningssätt.  

 

Historiskt sett har den kristna kyrkan haft en mycket stor inflytelse på hur människorna 

i Sverige levt sina liv. Kyrkan har för många varit en trygghet och inneburit att man 

genom kyrkan och religionen fått ramarna uppritade för hur livet skall levas samt hur 

man skall förhålla sig till döden då den blir aktuell. Inom kristendomen ses inte döden 

som ett slut utan som en passage till något annat och tron på ett annat liv efter döden är 

stark (Sand, 2008). 

 

I Sverige idag har det skett en mycket stor sekularisering, det vill säga att en stor del av 

befolkningen idag lever utan ha någon specifik religiös övertygelse. Trots detta är 

fortfarande så stor del som 75 % av befolkningen fortfarande medlemmar i svenska 

kyrkan. Vilket innebär att många är medlemmar utan att vara aktiva kristna. Statistik 

visar att mindre än 3 % regelbundet besöker kyrkan. Å andra sidan visar forskning att 

större delen av befolkningen tror på någon typ av högre makt, tendenserna pekar på att 

tron idag är av en mer privat eller personlig natur där varje människa mer formar sitt 

eget sätt att leva utifrån vad som ger ett existentiellt välbefinnande istället för att leva 

utifrån kyrkans lagar (Sand, 2008). 

 

Oavsett om det finns en religiös övertygelse eller ej, väcks frågor av existentiell natur då 

palliativ vård är aktuellt (Sand 2008). Forskningen idag använder begreppen 

andlighet/existentialism/spiritualism istället för tro eller religiös övertygelse. Vid kris 

såsom livshotande sjukdom används övertygelsen till att hitta en djupare förklaring och 

för att försöka förstå meningen med detta. Livet och sjukdomen är lättare att förstå och 

hantera om det ses som en del av ett betydligt större sammanhang (Ågren Bolmsjö 

2002). Att vid den livskris som uppstår då livshotande sjukdom blir en del av livet, 

kunna söka och finna en djupare mening beskriver Kuin, Deliens, Van Zuylen, 

Courtens, Vernooij-Dassen, Van der Linden, & Van der Wal, (2006) som en viktig 

faktor för att behärska den nya situationen och därigenom minska lidandet. Författarna 

visar i sin studie att det finns olika uttryck av vad som kan sammanfattas i begreppet 

andlighet, vilket inbegriper meningen med livet, religiositet, hopp och förberedelser 

inför livets slut. Att då finnas till hands och lyssna och stödja ses numera som en 

naturlig del av vården. 

 

Pesut (2008) skriver om att det inte är av största vikt att veta vilken religion eller 

livsåskådning patienten tillhör, utan att det viktigaste är att det blir ett samtal som är 

personligt anpassat efter varje unik situation.  
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Målsättningen för vårdandet är att det ska uppstå en vårdande relation mellan den sjuke 

och vårdaren där vårdaren gör sitt bästa för att lindra lidande och främja hälsa och 

välbefinnande. I en sådan relation har vårdaren ett ansvar för sin egen professionella 

kompetens. Denna kompetens får dock inte ta överhand på ett sådant sätt att vårdaren 

enbart ser den sjukes problem och inte ser en medmänniska som har problem. I en 

vårdande relation till patienten handlar det mer om att vara än att göra (Dahlberg et al 

2003). 

 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för distriktssköterskor ska 

distriktssköterskans arbete oavsett verksamhetsområden eller vårdform präglas av ett 

etiskt och holistiskt förhållningssätt och vara baserat på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Distriktssköterskans kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att 

möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i 

livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och 

sjukdom. För att kunna göra detta krävs att distriktssköterskan har en bred kompetens, 

kan jobba självständigt och ha förmågan då det behövs kunna fatta snabba beslut 

(Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska, 2008). 

 

  

Samverkan och teamarbete i palliativ vård 
 

Samverkan, nätverk och team är begrepp som samtliga innebär och kräver medverkan 

från flera personalgrupper och professioner. Dessa begrepp är samtliga en del av det 

arbetssätt som den palliativa vården bygger på. 

 

 Samverkan kan ske på olika nivåer och organiseras på olika vis, den enklaste formen 

av samverkan innebär att det ordnas regelbundna möten mellan de samverkande 

organisationerna för utvecklande av kontakter, informationsutbyte samt gemensam 

planering av de gränsöverskridande aktiviteterna. Samverkan kännetecknas av att det är 

en organisationsform som är demokratisk vilket innebär att beslut fattas gemensamt 

samt att gruppens strävan är att alla skall komma till tals och ha lika stor delaktighet 

Samverkan beskrivs också som ett arbetssätt som används för att öka inflytandet och 

delaktigheten i arbetet genom goda möjligheter till information och medskapande. 

Innehåller ofta inslag av både samordning och samarbete, används därför som en 

samlingsbeteckning för olika kombinationer av samordning, samarbete (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2007). 

 

Nätverk är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Även om det handlar 

om professionella nätverk som gemensamt har ett uppdrag så kännetecknas nätverk av 

att integreringen är ett frivilligt samarbete mellan olika aktörer som dessutom ofta har 

längre relationer till varandra. Strukturen i ett nätverk är av en icke hierarkisk struktur 

där demokrati skall råda och där syftet är att utbyta information och erfarenheter 

(Axelsson & Bihari Axelsson 2007). Enligt Springett ( 2010) är ett  nätverk något som 

inte kan  påtvingas uppifrån utan växer fram för att en grupp människor delar samma 

värderingar. Deras gemensamma uppfattningar och övertygelser är det som håller 

nätverket samman och utbytet av idéer och resurser bränslet som håller nätverket igång. 
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Nätverk kännetecknas också av enkelhet och flexibilitet samt att deras verksamhet 

fortgår under lång tid. Nätverkets överlevnad är beroende på människorna inom det och 

deras fortsatta engagemang, nätverk byggs upp kring en gemensam vilja att 

åstadkomma något och är ofta beroende av att några få drar ett stort lass, dessa benämns 

ofta som eldsjälar och utgör navet i arbetet som resten av verksamheten kan snurra 

kring (Springett 2010). 

 

Teamarbete kan förekomma i många olika konstellationer och är numera ett allmänt 

begrepp inom vårdande verksamheter. Ett team kan beskrivas som en samling 

människor som har ett gemensamt mål och som måste samarbeta för att uppnå det. Att 

arbeta i team är ett arbetssätt som ofta används för att underlätta samarbetet mellan 

olika vårdgivare. Då verksamheter väljer att organisera sig i team sker detta ofta på 

grund av att det finns en önskan om att hitta en form för sitt arbete som är prestigelös, 

och som gynnar arbete mellan olika professioner (Berlin, Carlström & Sandberg 2009).  

 
De förutsättningar som krävs för ett gott teamarbete är flera, en av grunderna är att alla 

har samma mål och att alla i gruppen är medvetna om att de påverkar varandra på olika 

vis. Dychavy-Rosner (2010) framhåller det nödvändiga stödet från ledningen som en 

grundförutsättning samt att man inom gruppen tar vara på de eventuella nätverk som 

redan finns. Viktigt är att gruppen arbetar på ett sätt som understryker delaktighet och 

lärande för att utveckling ska vara möjlig både för enskilda individer och gruppen som 

helhet. 

Enligt Beck-Friis & Strang (2005) har ett vårdteam också som kännetecken att det inte 

är någon demokrati där resultat kan röstas fram, utan beslut fattas efter noga och 

medvetet arbete inom gruppen där respekt och acceptans över de olika professionernas 

olika kunskap står som ledord. 

Doyle (1998) har formulerat vad som han betecknar bör utgöra ett bra palliativt 

vårdteam, 

 

”En grupp människor med olika färdigheter, som arbetar tillsammans 

 under en utsedd ledare mot ett gemensamt mål. Målet skall vara  

 identifierat, accepterat, förstått och omprövat av alla” (Doyle 1998, s 42). 

 

Jakobsson (2007) har i en studie tittat på hur team inom palliativ vård i praktiken 

fungerar. Där visas det tydligt att den medicinska personalen har vad som får betraktas 

som övertaget. Det hände ofta att sjuksköterskor gjorde bedömningar som borde ha 

gjorts av sjukgymnast eller arbetsterapeut, likaså tog sjuksköterskan ofta de kontakter 

eller samtal som kanske varit mer lämpligt för kyrkans personal eller en kurator. Detta 

förklaras av sjuksköterskorna som naturligt då de oftast befinner sig närmare patienten 

än den paramedicinska personalen. Jakobsson ser dock en annan förklaring som grundar 

sig på en hierarkisk kultur där sjuksköterska och läkare genom sin medicinska kunskap 

skaffat sig en högre status. Den paramedicinska personalen upplever också att de ofta 

får sämre information och insyn i patientens tillstånd, då det istället för ett samtal 

professionerna emellan endast blir en rapport som är en envägskommunikation från 

sjuksköterska och läkare till övrig personal (Jakobsson 2007). 
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Junger, Pestinger, Elsner, Krumm & Radbruch (2007) skriver i sin studie att de 

viktigaste faktorerna för att få ett team inom palliativ vård att fungera tillfredsställande 

är en god kommunikation, en filosofi för det gemensamma arbetet där åtagandet är 

tydligt uttalat samt ett gott arbetsklimat. Om dessa förutsättningar är uppfyllda upplever 

gruppen sitt samarbete som gott och detta gör att deras arbete känns utvecklande och 

meningsfullt. Andra förutsättningar som Beck-Friis & Strang (2005) beskriver är att 

deltagarna i teamet behöver känna självförtroende och yrkesstolthet över sitt arbete för 

att kunna driva arbetet framåt. Till sist nämns att det trots det i många avseendet tunga 

arbetet inom gruppen ändå måste finnas glädje och humor för att kunna ta tillvara allas 

kreativitet istället för att leta fel eller syndabockar. Detta bekräftas också av Junger mfl 

(2007) som uttrycker det som så att det inom gruppen alltid måste finnas tid och 

utrymme för ett skratt, likväl som ett informellt samtal gällande det som inte platsar på 

möten eller inom dokumentationen. Då kommunikationen inte fungerar eller andra 

missförstånd uppstår bildas istället vad Beck-Friis & Strang (2005) beskriver som 

pseudoteam, dessa kännetecknas av att de inblandade parterna tror att det jobbar i team, 

men detta utan att ha de rätta förutsättningarna, vilket gör att de jobbar bredvid varandra 

istället för tillsammans mot ett gemensamt mål. För att motverka detta krävs en lyhörd 

ledning som ser till gruppens utveckling. I detta ingår att se till att gruppen får den 

utbildning och handledning som krävs då det är mycket svårt att ge en god palliativ vård 

(Beck-Friis & Strang 2005). 

 

Utvecklingen av en lokal nätverkssamverkan 
 

Som ett steg i att förbättra den palliativa vården för patienten och närstående var helst 

de vårdas i södra Älvsborg har vårdprogram för palliativ vård i livets slut införts. Detta 

vårdprogram är ett tvärprofessionellt arbete mellan länsssjukvård, primärvård samt 

kommunal hälso och sjukvård. Ett vårdprogram beskrivs som en överenskommelse 

inom och mellan vårdgivare om vårdstandard för en symptom, diagnos eller 

patientgrupp (Vårdprogram, palliativ vård i livets slut 2008). 

 

 Det palliativa vårdprogrammet började implementeras under år 2004, detta skedde som 

en följd av att det då blivit allt vanligare att den palliativa patienten vårdas i hemmet 

istället för på sjukhus. I samband med att detta vårdprogram skulle tas fram beslutade 

ansvariga från Borås stad och Svenska Kyrkan i Borås att de gemensamt skulle bjuda in 

till en träff för berörda parter för att kunna utveckla den palliativa hemsjukvården för att 

vara bättre rustade för denna nya vårdsituation.. Vid detta tillfälle såddes frön om hur 

dessa två parter skulle kunna samverka, detta utvecklades sedan till att det  lokalt i varje 

kommundel i Borås kommun bildades  nätverksgrupper vars syfte var att utifrån varje 

kommundels unika och lokala förutsättningar arbeta fram förbättringar av den palliativa  

hemsjukvården.  I varje nätverk utsågs en samordnare (Borås stad, Reko Sjuhärad, 

Svenska kyrkan Borås & Västra Götalandsregionen 2010).  

 

Samverkan mellan kommunen, primärvården och svenska kyrkan är organiserat så att 

det gemensamt har bildats en övergripande samverkansgrupp. Den övergripande 

planeringsgruppens uppdrag är att förutom att träffas regelbundet ordna konferenser och 
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utbildningar för de lokala nätverken samt att någon gång per år träffa samordnarna för 

nätverken för att stämma av hur arbetet inom de lokala grupperna fungerar. Dessa 

träffar har dessutom som syfte att låta de olika kommundelarnas representanter träffas 

för att kunna utbyta erfarenheter (Borås stad, Reko Sjuhärad, Svenska kyrkan Borås & 

Västra Götalandsregionen 2010).  

 

Att vara samordnare i nätverken innebär att vara sammankallande, samt att leda 

gruppens arbete med i dess uppgifter. Dessa uppgifter består av att hålla den lokala 

handlingsplanen för palliativ vård aktuell, identifiera hinder, initiera fortbildning, samt 

delta i de konferenser och aktiviteter som anordnas gemensamt för samtliga samordnare 

(Borås stad, Reko Sjuhärad, Svenska kyrkan Borås & Västra Götalandsregionen  2010).  

 
 

PROBLEMFORMULERING 
 

All palliativ vård är komplex vård. Ofta kan det vara än mer komplicerat då det bedrivs 

i en hemsjukvårdskontext. Allt fler människor avlider i hemmet och många har då 

vårdats hemma under en längre period.  
 

Den existentiella och andliga upplevelsen av lidandet kan vara svår att tolka och lindra. 

Många gånger saknas även kunskap om hur och vem som kan hjälpa den döende och 

närstående att hantera dessa frågor. För att skapa ökade möjligheter att tillgodose en 

helhetsvård kan utveckling av en samverkan mellan kommun, primärvård och Svenska 

kyrkan vara ett sätt. Dessa nätverk har en samordnare som har som uppgift att 

regelbundet samla övriga i nätverket till träffar samt att leda nätverkets arbete. 

 

Kan patienter inom den palliativa hemsjukvården bättre stödjas till optimal hälsa genom 

ökad samverkan? 

 

SYFTE 

 
Syftet är att beskriva samordnarnas erfarenhet av samverkan mellan kommun, 

primärvård och Svenska kyrkan inom den palliativa hemsjukvården 

 

METOD 
 

När ett examensarbete skall genomföras för att studera hur människan erfar sin 

omgivning och livsvärld är den kvalitativa forskningsintervjun en lämplig metod, då det 

ger stort utrymme för människan att öppet berätta hur situationer upplevs (Kvale 2009).  

Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att analysera skriftlig, muntlig eller visuell 

kommunikation som fokuserar på att granska, beskriva och/eller tolka texter på olika 

nivåer. Den kvalitativa innehållsanalysens fokus på beskrivande nivå är att identifiera 
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skillnader och likheter i datamaterialet som beskrivs med hjälp av kategorier och 

underkategorier. Allt som svarar på syftet måste tas med (Lundman och Hällgren-

Granheim 2008). 

 

 

Etiska överväganden 

I vår studie utgår vi från de fyra forskningsetiska principerna, men vår studie kräver inte 

en etisk prövning (SFS, lag 2003:460) 

De fyra forskningsetiska principerna innebär:  

 informationskravet, forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 samtyckeskravet, deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, och att de som medverkar skall ha rätt att kunna avbryta sin 

medverkan. 

 konfidentialitetskravet, uppgifter om att alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

 nyttjandekravet, uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002).  

Informanterna fick skriftlig information om vår studie och om syftet. I 

informationsbrevet anges att deltagandet kan avbrytas närs om helst utan förklaring. Ett 

samtyckesformulär (se bilaga 1) undertecknades av alla informanter. Vi informerade 

informanterna att materialet skulle behandlas konfidentiellt och datainsamlingen 

förstöras efter det att examensarbetet är godkänt. Under och efter intervjuerna har 

samtligt material förvarats i ett låst skåp och hanterats på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kunnat komma åt det. Efter avslutat arbete kommer allt material att förstöras. 

Alla informanter lovades en redovisning av uppsatsen då författarna har blivit inbjudna 

av den övergripande planeringsgruppen att där redovisa sitt examensarbete. 
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Datainsamling och datamaterial 

De nio som vid tillfället för studien var samordnare kontaktades via e-mail från en 

deltagarlista över kontaktpersoner av samordnare för nätverksgrupp palliativ vård i de 

olika kommundelarna i Borås stad. I detta e-mail bifogades ett informationsbrev (se 

bilaga 2) där de fick information om syftet med studien och utgångspunkter vid 

intervjutillfället. Samtliga svarade men en samordnare tyckte att hon arbetat för kort tid 

som samordnare och en av informanterna skulle snart sluta på sin tjänst så sju stycken 

informanter återstod. Detta ansåg vi vara tillräckligt för att få ett material som skulle 

svara upp mot vårat syfte. 

Samtliga informanter hade vid tillfället för intervjuerna uppdraget som samordnare för 

de palliativa nätverken, ingen arbetade enbart med detta utan detta är ett uppdrag som 

uppfyller en del av deras arbete. Hur de fått detta uppdrag var varierande, någon uppgav 

att det ingick i tjänsten, någon hade blivit tillfrågad och tyckte det skulle vara roligt att 

göra ett försök. Någon var extra data kunnig och därför ansågs som lämplig. Samtliga 

uppgav att de hade ett stort intresse för palliativ vård och därför ville engagera sig 

genom att bli samordnare. Tjänstetitel på informanterna/ samordnarna var 

biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare, enhetschef, diakon och sjuksköterska.  

 

Intervjuerna genomfördes från september till november 2009. Sju kvinnor intervjuades 

och de var mellan 42-64 år. Intervjuerna bandinspelades och hölls enligt informanternas 

önskan på deras arbetsplats, där intervjun ostört kunde genomföras. Intervjuerna tog 

mellan 40-60 min. Tekniken för intervjuerna var semistrukturerad, vilket innebär att 

grunden är en fråge guide (se bilaga 3) som innehåll ett antal frågor som var de samma 

vid varje intervju, dessa frågor kompletterades genom att följdfrågor ställdes. Dessa 

frågor varierade under intervjuerna utefter hur de olika intervjuerna utformade sig. 

Syftet med dessa frågor var att få mer djupgående svar samt att öka reflektionen kring 

de olika frågeställningarna. Vid den första intervjun satt båda intervjuarna med, men 

endast en var aktiv. Detta skedde dels i syfte att pröva frågorna och dels för att träna 

intervju som metod. Resterande sex intervjuer delades sedan lika mellan intervjuarna. 

Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant och blev tillsammans ett material på 90 A4-

sidor.  

 

Dataanalys 
 

Intervjuerna tolkades enligt innehållsanalysens analyssteg som beskrivs av Lundman & 

Hällgren Granheim. Analysstegen sker i följande system; analysenhet, domän, 

meningsenheter, kondensering, kodning underkategorier och kategorier. Denna 

analysmetod anser vi vara lämplig då den är framtagen för att kunna hantera stora 

mängder data (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 

Analysen påbörjades redan vid utskriften då detta genomfördes av författarna själva. 

Därefter lästes hela materialet igenom upprepade gånger för att få en övergripande 

kännedom om vad materialet handlade om.  
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Detta följdes av att varje intervju noggrant lästes igenom var för sig och av båda 

författarna, då med avsikten att se efter meningsbärande enheter i texten som svarade på 

syftet med examensarbetet. En meningsbärande enhet är ord, meningar eller längre 

stycken som hör ihop gällande sammanhang eller innehåll. Detta arbete genomfördes så 

att båda författarna var för sig sökte efter meningsbärande enheter, därefter jämförde vi 

våra fynd och gjorde vissa korrigeringar. Sedan kondenserar vi gemensamt 

meningsenheterna vilket innebär att texten görs kortare utan att det centrala innehållet 

förändras. 

Därefter genomsöks de kondenserade meningsenheterna efter likheter och skillnader. 

De enheter som handlade om samma område fördes samman till övergripande grupper. 

Dessa grupper abstraherades och kodades, vilket innebär att materialet ges en etikett 

som kortfattat beskriver det som är gemensamt samt ger författarna möjlighet att på ett 

nytt sätt reflektera över sitt material. Nästa steg i analysen är att föra samman hela 

materialet på nytt i kategorier (se tabell 1) 

 

Meningsenhet Kondenserad Kod Underkategori Kategori 

Ja kommun och kyrka har väl 

inte varit några problem, det är 

väl primärvården som varit lite 
svårare 

Kommun och kyrka är 

inga problem, svårare med 

primärvården 

Samarbete Samverkan ger ökad 

trygghet  

Samverkan 

 

Tabell 1: Ett exempel ur analysen 
 

 

Utifrån arbetets syfte fann vi tre kategorier. Resultatet styrks med citat från 

informanterna. Att använda citat som representerar kategorin ökar tillförlitligheten i 

uppsatsen. 

Genom att författarna tydligt påvisar hur analysprocessen gått till samt användandet av 

bra citat kan läsaren lättare se tillvägagångssätt och resultat (Graneheim & Lundman, 

2008). 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i de tre huvudkategorierna; Samverkan, Nätverksgruppernas 

arbete och Palliativ vård inom kommunal verksamhet samtliga med underkategorier (se 

figur 1). 

 

 

Huvudkategori Underkategori 

Samverkan Förutsättningar för samverkan 

Samverkan ger ökad trygghet 

Brister i samverkan 

Nätverksgruppernas arbete Kontinuitet och organisation 

Förändrade rutiner 

Palliativ vård inom kommunal  

verksamhet 

Upplevelser av att arbeta med palliativ vård  

Resurser och arbetssätt 

 
Figur 1 Huvudkategorier och underkategorier 

 

 

Samverkan 
Förutsättningar för samverkan 
 

För att förutsättningarna för samverkan skall vara optimala krävs flera faktorer. 

Informanterna återkommer till att ett av de viktigaste är detta med att det finns 

kontinuitet i nätverket. Att det är en stor tillgång att de varit samma personer som varit 

med sedan start eller åtminstone under en längre period. Detta visar sig genom att de 

nätverk där kontinuiteten varit god finns en trygghet och ett gott samarbetsklimat som 

de upplever kommer patient och närstående tillgodo. 

 
Våran styrka är att vi alla varit med sedan början och 

känner varandra väl eftersom vi är samma personer, allting 

är lätt och vi vet alla att om det finns något problem så är 

det bara att ta kontakt så löser vi det mesta ganska enkelt.  
 

En informant säger att förutsättningarna för att nätverket skall fungera är att de är 

representanter för sina olika huvudmän och därigenom har olika synsätt och att detta är 

en styrka och förutsättning för nätverkets arbete. 

 
Sen om detta skall fungera som det nätverk det är tänkt så 

är det ju jätteviktigt att alla är representerade såsom kyrkan 

och vårdcentralen. Och givetvis även professioner, inte 

minst viktiga är ju biståndsbedömarna som ser detta utifrån 

sitt sätt.  
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En annan förutsättning som också nämns av flera utav informanterna är att för att kunna 

samverka eller samarbeta så krävs det att det finns en relation samt en god tillit till 

varandra. Att då spontant ta kontakt utan att det är en träff inplanerat känns lätt och 

okomplicerat. 

 
I och med att vi har haft så nära kontakt och känner varandra så 

väl så är det inte lika… Eller det är enkelt då, är det någonting 

annars så är det bara att slå en signal till vårdcentralen eller 

kyrkan.  

 
En styrka är ju att alla samarbetar och kan ta vid där den ena 

slutat och att man känner varandra att alla känner doktorerna 

och att alla känner dom som jobbar i kyrkan. Och ja alltså att 

personalen känner varandra. Det är ju en styrka, och kommer 

då prästen eller diakonen så ses ju inte det som något konstigt, 

det är inget märkvärdigt  

 
Och för att det skall bli bra så måste vi alla inse att vi gör olika 

saker och är olika bra på olika saker och vi måste samverka 

eller samarbeta om det skall bli bra. Vi kan inte sitta här som 

ensamma i xxxxxx och tro att vi är bra, utan vi måste vara 

tillsammans och hjälpas åt om vi skall kunna åstadkomma 

något bra.  

 
Samverkan ger ökad trygghet 
 

En av informanterna berättar att de inte bara har en god samverkan i det palliativa 

arbetet utan att det genomsyrar hela samhället, samma informant nämner också att 

samverkan leder till ytterligare samverkan och att ju mer man samverkar desto fler 

möjligheter ser man.  

 
Vi har många tankar om samverkan och jobbar som jag 

tidigare sa tillsammans i många saker. Och jag ser mer och 

mer möjligheter till samverkan. Och samverkan är så viktigt. 

 

I nätverksgrupperna är som tidigare nämnts olika professioner från de tre huvudmännen 

representerade och detta uppger informanterna vara en styrka. Dock är det väldigt olika 

från de olika nätverken hur delaktiga de olika parterna är. Att det är kommunen som är 

den som är mest drivande ter sig vara naturligt och inte särskilt ifrågasatt, då det är inom 

kommunens boende eller annan omsorg som patienterna befinner sig. Där alla parterna 

är delaktiga uppger en informant att detta ger en tydlighet då alla vet vad som är deras 

uppdrag inom det palliativa nätverket.  

 
Ja alltså det klart att kommunen står för själva vårdandet, 

var och en har ju givetvis sina professioner och genom det 

våra tydliga ansvarsområden, och det tror jag också är 

viktigt att man vet att det och det är var och ens uppgifter, 

detta blir ju gemensamt en styrka att det kan hon göra och 

här kan vi hjälpas åt.  
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 Informanterna är tydliga med att kyrkans roll naturligt hör ihop med de existentiella 

frågorna. 

 
Vårt uppdrag är att se all sorts utsatthet, samt att se om det 

finns någon existentiell längtan eller undran, samt att bara 

finnas med  

 

Att i alla lägen stå på den svages sida. Det är vad jag 

upplever är kyrkans roll  

 
Som jag ser det så har vi olika professioner, och kyrkans 

uppdrag är att trots allt inge hopp, ibland kan blotta 

närvaron av en präst eller diakon betyda ett hopp mitt i 

hopplösheten  

 

En informant har en förhoppning om att detta skall vara en naturlig och självklar del för 

berörd personal och önskar att kontakten med kyrkan skall vara en självklar och 

integrerad del av deras arbete. 

 
Inget skall vara konstigt eller oklart, personalen skall veta 

vad för resurser som kyrkan kan bistå med före, under eller 

efter ett dödsfall. Inget skall vara besvärligt eller jobbigt att 

ordna  

 

En informant sammanfattar parternas roller genom detta citat. 

 
Läkarna kan det fysiologiska vad som händer människan, 

kommunen är ju vad för resurser som finns för att vårda i 

hemmet eller någon annanstans, kyrkan står för det 

existentiella, det är väl de tre bitarna  

 

Flera utav informanterna berättar att samarbetet mellan Svenska kyrkan och kommunen 

är gott och att det är tryggt att veta att det alltid är enkelt att få kontakt eller hjälp ifrån 

de. Informanterna uppger dock det ser olika ut från område till område hur mycket de 

använder kyrkans personal, några uppger att de är dåliga på att utnyttja denna möjlighet, 

medan en annan ser kyrkan som en naturlig del av kommunens arbete. Resultatet visar 

dock genomgående att kyrkan har resurser som i en betydligt högre grad skulle kunna 

utnyttjas för att komma det palliativa vårdandet tillgodo.  

 
Vi har ju en bra relation till kyrkan vi är bara lite dåliga på 

att utnyttja det. Men dom har ju väldigt tydligt sagt och 

skulle vi kontakta dom så ställer dom upp på sekunden  

 
Men tillhör man kyrkan eller är aktiv så kan prästen eller 

diakonen redan ha kontakt innan och då kommer det 

naturligt in. Annars kanske det är en fråga som 

sjuksköterskan ställer. Men jag tycker att det sker för 

sällan, jag tror att diakonen skulle kunna hjälpa mer.  

 

Att alla behov blir tillfredsställda på bästa vis är självklart det viktigaste av allt och flera 

informanter nämnde detta att det inte är viktigt att alltid varje part gör just det som den 
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antas vara expert på. Det viktigaste är att det blir gjort av någon, det kanske är mest 

tydligt i just de existentiella frågorna. Även en läkare, sjuksköterska eller 

omvårdnadspersonal kan och har ofta samtal med patienten av existentiell natur, en 

önskan från informanterna är att detta skall upplevas som en naturlig del av det 

palliativa arbetet som inte skall ses som svårare eller jobbigare än någon annan 

arbetsuppgift. 
Människan är en komplicerad varelse, men ju närmare 

döden vi kommer desto mer okomplicerad, genom att våra 

önskningar och krav blir ganska enkla och lika varandra 

oavsett tidigare liv  

 

Brister i samverkan 

 

I de flesta kommundelarna finns det en fungerande och väl etablerad samverkan med 

kyrkan, vad som däremot flera utav informanterna säger är att det är sämre med 

primärvårdens delaktighet. Det framkommer att det är mer otydligt vad deras uppgift i 

nätverket är samt att det är svårare att få de att medverka vid träffarna. Som en 

förklaring till detta uppger informanter att primärvården inte medverkar beror på att de 

inte är inblandade i det palliativa vårdandet, då de sällan har ansvar för dessa patienter, 

då samtliga palliativa patienter har läkare från det palliativa resursteamet som sin läkare. 

Vidare ursäktar informanterna primärvårdens dåliga deltagande och engagemang med 

att läkarna har så mycket att göra, vilket då gör att detta ses som en godtagbar ursäkt.  
 

Ja kommun och kyrkan har inte varit några problem. Det är 

väl primärvården som har varit lite svårare.  

 
Sedan har ju läkarna så mycket att göra. 

 

Nätverksgruppernas arbete 
 

Kontinuitet och organisation 
 

Borås stad består av 10 kommundelar. De 7 nätverksgrupper vars samordnare som 

intervjuats uppger att de alla har nätverksgrupper inom palliativ vård som träffas mer 

eller mindre flitigt under den tid som de har funnits. Det som tydligt visar sig i samtal 

med informanterna är att de varit som mest flitiga i samband med att deras lokala 

handlingsprogram tagits fram. Då grupperna arbetet med att ta fram ett lokalt 

handlingsprogram har de haft ett tydligt och konkret mål, vilket gjort att deras arbete 

känts värdefullt då detta har lett till en färdig produkt som kan användas i det praktiska 

arbetet. Då det praktiska arbetet med handlingsprogrammen är avslutade eller vilande i 

väntan på revidering är målen för de palliativa nätverken mer diffusa. Flera utav 

informanterna kan exakt uppge hur ofta eller hur många träffar de haft i samband med 

framtagandet av handlingsplanerna, medan det efter att detta avslutats varit mer oklart 

hur ofta de träffats samt vad dessa träffar då lett till. 
 

Vi ska ju ha över gripande och så ska vi kunna föra vidare 

kanske vad dom behöver för föreläsning eller utbildningar 

och hur vi kan stötta dom det är mycket det vi pratar om.  
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Egentligen är ju detta min roll, men så får man nya 

arbetsuppgifter och så faller det.  

 

Två av informanterna uppger att det varit perioder då arbetet i den lokala 

nätverksgruppen varit mer eller mindre helt nerlagt detta beroende på olika praktiska 

företeelser, en informant uppger att hon nu är den enda kvarvarande i nätverket.  

 
Ja det är rätt, sedan har det inte funnits något nätverk. Det 

enda som varit är att jag och SSK varit på några utav 

nätverksträffarna som varit i Caroli. Men de senaste 

gångerna har jag varit ensam där också.  

 
Då har hela projektet legat nere för vi är så få personer så 

vi kan inte vara med överallt vi räcker inte till.  

 

Som förklaring till att arbetet brister ses olika praktiska förklaringar, en aspekt som 

nämns av mer än en informant är den ekonomiska situationen, samt att det beror på 

vilka ledning som finns och vilken syn på det palliativa arbetet som chefer inom 

kommundelen har.  

 
Och svagheter är väl att det byts ut folk med tiden och att 

det men det är ju som det är. Sen är det väl resurser och tid, 

att vi har tid för reflektion och utvärdering och så. Ibland 

får vi ju slå oss till tid. Och vi hade ju önskat nu att detta 

projekt hade gått på speciell utvecklings pengar  

 

Men det har faktiskt vari beroende på vilka chefer vi haft 

men vi känner att det är så viktigt att vi tydliggör detta för 

nya chefer.  

 

 

Att det inom nätverken finns olika sätt att arbete och hos en del en oklarhet för vad 

uppdraget som samordnare innebär och vad man förväntas åstadkomma uttrycker en 

informant tydligt. 

 
Man blir nöjd och hemmablind, jag menar att om det 

funkar bra på min arbetsplats så är jag nöjd, och jag orkar 

inte lägga min energi på att tjata, tjata på andra, det måste 

ju ligga i vars och ens intresse  

 

Förändrade rutiner 

 

Att det palliativa vårdandet i kommundelen har utvecklats sedan deras lokala 

handlingsplaner har implementerats är informanterna eniga om, detta genom att den 

palliativa vården blivit uppmärksammad. Det som tydligast framkommer är att personal 

genom att handlingsplanerna finns får en ökad handlingsberedskap genom att ha det 

skriftliga materialet att luta sig emot. Samtliga informanter nämner att det är viktigt med 

skriftlig information som är lättläst och som kan användas som ett lexikon gällande det 

man behöver vet för att på rätt sätt kunna hantera de olika situationer som uppkommer i 

vården av den patient som befinner sig i ett palliativt skede.  
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Men jag tror att det är en trygghet att ha detta att luta sig mot. Inte 

minst att få bekräftelse över att man gör rätt. Att veta att pärmen 

finns, för att kunna checka av att allt är gjort och är ok.  

 
Min tanke har varit att det skulle vara som ett uppslagsverk 

alltså du skulle bara öppna och se vad är det jag söker det 

skulle vara lätthanterligt. Personalen skulle lätt hitta 

informationen dom sökte.  

 
Det är ju tänkt så att dom har ju sin pärm och personalen 

får slå i den pärmen. Om man till exempel vill ha reda på 

hur man gör i ordning en död person man kan ju då vara 

lite förberedd och ha läst i pärmen så här brukar vi göra 

eller så här gör man. Sen är ju även där hur individen är. 

Men vi har gett lite riktlinjer i pärmen hur man kan göra. 

 
Ja det är skrivet på ett sånt sätt att så vem som helst kan 

läsa det. Det är tänkt att skulle det vara något eller att 

någon funderar på något ska man kunna gå in och läsa det, 

det är enkelt skrivet och det är inte något obehag i det utan 

vem som helst kan läsa det. Ja det tycker vi det är helt 

öppen för vem som helst.  

 

 

Palliativ vård inom kommunal verksamhet 
 

Upplevelser av att arbeta med palliativ vård 
 

Då informanterna ombeds att beskriva hur de skulle beskriva vad palliativ vård innebär 

blev svaren varierande, vilket visar på att bara orden palliativ vård väcker olika tankar. 

 
Jo det är ju det som jag tänker att palliativ vård är detta att 

en människa får leva tills den dör, och inte bara vara vid liv 

utan ha ett gott liv.  

 

Det ju vård i livets slutskede som det betyder för mig, då är 

det proffsvård som gäller, de skall inte ha någon smärta, 

känna trygghet, att det alltid finns någon hos dem då helst 

anhöriga annars personal  

 

Att vara en vårdare som arbetar med palliativ vård är ett arbete som ställer stora krav på 

den som vårdar. Som tidigare nämnts är det ett arbete som kräver en kompetens inom 

många skilda områden, då det är en komplex typ av vård. För att då kunna utföra gott 

arbete som gagnar patient och närstående måste personal ha de redskap som krävs. Flera 

utav informanterna nämner återkommande tryggheten hos personalen som en av den 

viktigaste faktorn för att vården skall vara av god kvalitet. 

 
Sedan är det ju så att det är vårdpersonalen som står för den 

största tryggheten då de oftast känner sina vårdtagare 

mycket väl.  
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Att få personal att känna sig trygga och säkra med det arbete de utför är ingen lätt 

uppgift där det finns en färdig manual att följa, utan det kräver lyhördhet och följsamhet 

ifrån alla inblandade inklusive arbetsledning och arbetskamrater. Varje patient och varje 

situation är unik, och som en informant nämner så finns det ingen mall att följa som 

fungerar vid alla möten med en palliativ patient och dennes närstående. 
 
Jag kommer själv ihåg när jag första gången vårdade en 

palliativ och det blev ett bra slut, då tänkte jag att wow så 

gör jag även nästa gång, men det fick man allt slå ur 

tanken.  

 

Ja det finns ju alltid mer att önska men jag är övertygad om att personal 

idag känner en större trygghet, det pratas mer om vad det faktiskt innebär 

att vårda en palliativ patient.  

 
Målet är att det hos personal skall finnas både kompetens och trygghet 

och att allt bara skall flyta på  

 

Resurser och arbetssätt  

 
Arbetssättet inom de olika kommundelarna skiljer sig en del åt, beroende på hur de valt 

att organisera det palliativa vårdandet. Kommungemensamt finns ett hospice där det 

finns 11 platser, detsamma finns korttidsboende för rehabiliterande vård, demensvård 

och andra situationer där det kan bli aktuellt med korttidsvård. Gällande dessa platser så 

finns det både de som är kommungemensamma och platser som varje kommundel 

själva disponerar. I samtal med informanterna framkommer det att strävan alltid är att 

patientens önskan om var den vill vårdas alltid försöker efterlevas, och att det då oftast 

är det egna hemmet som är den plats som väljs, vilket kan betyda både ett ordinärt 

boende eller en plats som patienten redan tidigare har på ett särskilt boende. 

 
Vårt mål är ju givetvis att de skall få bo kvar hemma de 

som så önskar och ändå få en bra vård.  

 
 

Det som skiljer de olika kommundelarna åt är hur de utnyttjar de resurser som 

personalen utgör. Inom någon kommundel används särskild personal då de får en 

patient som i sitt egna hem behöver palliativ vård, där används vad de benämner som ett 

palliativt team som ersätter alternativt stöttar upp den övriga hemtjänstgruppen. Denna 

grupp har då en större erfarenhet av att arbeta med palliativ vård än vad övriga gruppen 

har. De kommundelar som inte använder sig utav denna metod, har istället valt att 

använda samma personal som annars utför övriga insatser inom hemtjänstens 

ansvarsområden. De åsikter för och emot detta system som vid samtal med 

informanterna framkommer är varierande. Argumenten för arbetssättet med ett palliativt 

team är att detta ger en större trygghet hos personalen som genom sin erfarenhet och 

kunskap har en större handlingsberedskap i och lättare för att sköta kontakterna med t 

ex sjuksköterska och anhöriga. Det som enligt informanterna talar emot detta är att det 

innebär att det blir ny personal, patienten har kanske sedan tidigare personal som de 

skapat en relation till, att då byta ut personal upplevs felaktigt. En farhåga som 

framkommer är att det finns en risk i att använda särskild personal då det gör att några 
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får blir experter, medan övriga i personalgruppen glöms bort. Risk finns då att 

kunskapen och erfarenheten försvinner från gruppen om dessa slutar eller byter arbete. 
 

Använder oss inte av särskild personal då jag anser att detta 

är fel, om det är viss personal som kanske jobbat hemma 

hos någon i kanske 10 år så vore det väl mycket märkligt 

om det bara för att jag snart skall dö, då plötsligt omges av 

främmande personal. Det kan väl ändå inte vara riktigt  

 
Vi har ju jobbat mycket med att det är en grupp som går in 

då det är palliativt, och det som då är sagt är att vissa i 

gruppen skall gå dit, så att det blir den tryggheten att inte 

vem som helst går dit. Men det är ju ett stort problem att 

det ändras med personal och att det ändå blir att det är ny 

personal som går dit, vi har försökt att jobba mycket med 

att det skall vara van personal som är trygga som går dit  

 
För det tycker jag är viktigt. De som jobbar så de skall vara 

lite mer experter, det skall inte vara den nye timanställda 

som går dit  

 

Organisationen gällande sjuksköterskor/distriktssköterskor är inom Borås sådan att på 

dagtid måndag-fredag finns sjuksköterska stationerade i varje kommundel, där 

ansvarsområdena är antingen särskilt boende, hemsjukvård där patienterna bor i ordinärt 

boende eller en kombination av detta. Kvällar, nätter och helger har samtliga 

kommundelar en gemensam organisation för sjuksköterskorna. Kvällar och nätter har en 

egen organisation medan det på helgerna är schemalagt bland de ordinarie 

sjuksköterskorna att arbeta. Att på obekväm arbetstid arbeta som sjuksköterska innebär 

att vara ansvarig för ett stort antal patienter, vilket gör att sjuksköterskans uppdrag ofta 

blir av sorten konsultuppdrag. Arbetssättet förutsätter att det finns omvårdnadspersonal 

som via delegering utför vissa medicinska uppgifter. 
 

 

DISKUSSION 
 

Metod diskussion 
 

Syftet var att beskriva samordnarnas erfarenhet av samverkan mellan kommun, 

primärvård och Svenska kyrkan inom den palliativa hemsjukvården. En intervjustudie 

genomfördes och analyserades. Författarna ansåg att detta var en passande metod då den 

gör det möjligt att lyfta fram informanternas upplevelser och erfarenheter. I den 

kvalitativa forskningsintervjun redogör författaren såväl för forskningsintervjuns 

teoretiska underbyggnad som för dess praktiska synpunkter. (Kvale & Brinkmann 2009)  

 

Det var inga svårigheter att få personer att delta i intervjun. Författarna skickade frågan 

till nio samordnare, två av nio drog sig ur. En tackade nej på grund av att hon tyckte att 

hon arbetat för kort tid som samordnare och en av informanterna skulle snart sluta på 
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sin tjänst så sju stycken samordnare återstod. Samordnarna har enskilt intervjuats och 

det insamlade datamaterialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

 

Författarna har ingen tidigare erfarenhet av att göra intervjuer men en provintervju 

gjordes där båda författarna deltog och efter renskriven text granskades den av vår 

handledare som gav oss råd och justeringar av frågorna gjordes, då vår upplevelse efter 

denna intervju var att vissa frågor ej svarade upp mot syftet, samt att det var frågor vi 

efteråt ångrade att vi inte hade ställt. Efter detta genomfördes resterande intervjuer. De 

återstående gjordes av endast en intervjuare. Provintervjun användes även i analysen.   

Alla intervjuer skrevs sedan ut ordagrant av författarna själva vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är viktigt då utskriftsprocessen påverkar trovärdigheten. 

 

Efter att frågeguiden justerats innehöll den 47 frågor, trots det stora antalet frågor är vår 

upplevelse att det blev bra samtal mellan intervjuare och informanter, där inte alla 

frågor behövde ställas då informanterna var berättande. 

 

Av bristande erfarenhet har författarna lagt märke till fel som gjorts bland annat kan vi 

ha använt för få antal intervjuer vilket kan leda till att tillförlitligheten minskar. Men 

författarna känner trots detta att de är nöjda med arbetet.  Det har uppmuntrat och 

sporrat oss i vårt fortsatta arbete i kommunal hemsjukvård. Genom hela arbetets gång 

har vi haft tillgång till handledning där vi fått vägledning och hjälp. 

  

Resultatdiskussion 
 

Vår diskussion kommer att handla om de tre huvudkategorierna. 

– Samverkan 

– Nätverksgrupperna arbete 

– Palliativ vård inom kommunal hemsjukvård 

 

Arbetet inom de palliativa nätverken har som syfte att genom samverkan utveckla den 

palliativa vården inom varje kommundel. Inom detta arbete kan vi se att det finns en 

risk att den enskilde patienten kommer bort, då arbetet och diskussionerna inom 

nätverken i viss mån har hamnat på en nivå där de som är aktiva inom nätverken 

befinner sig på avstånd till patienten och dess närstående. Av de nätverkssamordnare 

som ingår i studien så är det enbart ett par stycken som är aktiva i vårdandet. Övriga har 

mer administrativa tjänster, och befinner sig automatiskt genom detta på ett större 

avstånd från patienternas livssituation. 

 

 

Samverkan där tre parter ingår innebär naturligt svårigheter av skiftande slag. I 

resultatet visar det sig på olika vis. Det som sticker ut är att det verkar som om det inte 

finns några tydliga mål för verksamheten. Resultatet visar att det inom de olika 

kommundelarna pågått ett aktivt arbete då de arbetat fram de lokala handlingsplanerna 

samt då de i vissa fall arbetat med att implementera dessa ute på arbetsplatserna. Då har 

grupperna haft mål, vilket gjort att deras samverkan fungerat. Därefter har arbetet med 

att fortsatt utveckla den palliativa hemsjukvården varit mer sporadisk. Möten och träffar 
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har genomförts men ej med klart fokus på vad de velat uträtta. Om det redan innan detta 

funnits tydliga mål och riktlinjer för verksamheten hade förutsättningarna sett 

annorlunda ut. Detta resultat stöds av Junger mfl (2007) som i sin studie beskriver just 

detta, att om palliativt arbete som utförs i samverkan skall kännas meningsfullt måste 

det finnas tydliga målsättningar och riktlinjer för det gemensamma arbetet. 

 

Som en viktig faktor för att nätverken skall fungera optimalt nämns att det beror på ett 

personligt intresse för palliativ vård samt att samarbetet är så gott på grund av att man 

har goda relationer till varandra. Detta kan ju även vara en fara eller svaghet i 

nätverken, då detta bygger på att det är personer som samverkar, vilket innebär att 

nätverket blir sårbart om personer slutar eller byter arbete. Något som nätverken 

fortsättningsvis behöver arbeta vidare med är detta hur de håller arbetet levande utan att 

det hänger på att de personer som är aktiva inom nätverken ensamma strävar på, då det 

idag tenderar att vara så att arbetet inom de palliativa nätverken är organiserade så att 

mycket arbete ligger på några få personer. Att något så viktigt som palliativ vård är 

beroende av att några är eldsjälar och som mer eller mindre egen hand orkar driva 

arbetet framåt anser vi vara mycket märkligt och oroväckande. Palliativ vård är 

vårdform som enligt Hälso och sjukvårdslagen (1982) skall vara prioriterad och att detta 

är viktigt är det säkert många som håller med om, men varför är det då så svårt att få till 

strukturer som håller över tid och personalbyten?  En informant nämner att hon har en 

önskan om att det palliativa arbetet skulle bedrivas med särskilda projektpengar för att 

få en annan uppmärksamhet och andra ekonomiska förutsättningar. Är det verkligen så 

det skall se ut i vårdens Sverige 2010, att för att vi skall kunna erbjuda en god palliativ 

vård med en värdig död så skall det behövas särskilda stimulanspengar eller dylikt? 

(Hälso-och sjukvårdslagen 1982) 

 

Vår studie visar att det krävs mycket av den personal som skall arbeta med palliativ 

vård då vårdandet kräver specifik kompetens. Resultatet visar att en mycket viktig 

faktor för att den patient som befinner sig i ett palliativt skede skall få en optimalt god 

vård är den trygghet som personalen utgör. Erfarenhet i kombination med de personliga 

egenskaper som krävs, samt en arbetsledning som inser att palliativ vård är vård som 

måste prioriteras anser vi vara viktigt för personal skall kunna beredas möjlighet att 

utföra goda vårdhandlingar, detta oavsett profession eller arbetsplats. 

 

 

Att handlingsplanerna gjort att personalen nu upplever en ökad trygghet och fått en 

bättre handlingsberedskap genom att de kan använda dessa dokument som uppslagsverk 

eller informationsbank är en upplevelse som tydligt framkommer i resultatet.  Detta 

bekräftas av Beck-Friis & Strang (2005) som i sin forskning visat att det är en viktig 

faktor att berörd personal får den handledning och utbildning som krävs för att kunna 

driva det palliativa arbetet framåt, och att då lokalt arbeta fram handlingsplaner som är 

direkt anpassade efter de förhållanden som råder på den arbetsplats man arbetar på 

innebär sannolikt att detta dokument blir användbart och inte blir ett dokument som bara 

blir en främmande skrivbordsprodukt. Detta arbetssätt anser vi vara ett framgångsrikt 

sätt att arbeta på som även kan appliceras på andra områden inom vården. Då den lokala 

aspekten är viktig för att få kunna uppleva att det är möjligt att verklighetsförankra 
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arbetet, och genom detta ökar kvaliteten och förhoppningsvis ger arbetssätt som kan öka 

patientens välbefinnande. 

 

Resultatet visar vidare att det inom grupperna finns olika sätt att organisera arbetet, då 

främst gällande hemtjänst. Trots att det handlar om ett begränsat geografiskt område så 

är det olika hur man valt att arbeta gällande särskild personal vid palliativ vård eller ej. 

Någon kommundel har särskild personal för att därigenom säkerställa att kompetensen 

finns, medan några andra valt att ej göra detta då de ansåg att detta riskerar att bli mer 

sårbart. 

 

 

Framtida arbete. 

 
Under arbetet med studien uppstår naturligt frågor och funderingar kring vad som kan 

förbättras ytterligare. En undran är hur framtiden blir då Lagen om valfrihet samt det 

fria vårdvalet gällande vårdcentral eventuellt får genomslagskraft? Att det redan idag är 

svårt att upprätthålla kompetens och kontinuitet är allmänt känt men vems ansvar är det 

att säkerställa detta då verkligheten blir att det inom hemtjänst och särskilda boenden 

kan bli många aktörer?  

 

Vi som blivande distriktssköterskor är också oroade över att det är så skiftande inom de 

olika utbildningarna gällande palliativ vård. Detta inkluderar alla yrkeskategorier såväl 

undersköterska, sjuksköterska, distriktssköterska och läkare. Det sägs vara en vård som 

skall vara prioriterad, men hur märks detta i verkligheten? 

 

 

Vårt förslag på fortsatt forskning är: 

Kan de existentiella och andliga behoven bättre tillgodoses genom att kyrkans resurser 

tas tillvara inom vården? 

  

Har den palliativa vården förbättrats sedan vårdprogram och lokala handlingsplaner 

implementerats? 

 

Hur kan vårdprogrammet som riktar sig till de närstående implementeras och göras 

känt? 
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Bilaga 1 

 

 

 

Samtyckesformulär 

 
Samverkan i det lokala vårdprogrammet mellan kommun, primärvård och  kyrkan inom 

Borås stads olika kommundelar 

 

Jag har tagit del av informationen kring intervjustudien 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

 

Informationsbrev – samverkan i det palliativa vårdprogramet 
 

 

Vi är två studenter som heter Gunilla Jonsson och Ulrika Hägg Johansson som läser 

specialistutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i Borås. I utbildningen ingår ett 

examensarbete i form av en magisteruppsats. 

 

Vi arbetar båda två själva inom kommunal hemsjukvård i närliggande kommuner, där vi 

kommer i kontakt med palliativ hemsjukvård vilket bidragit till vårat intresse för detta 

ämne. 

 

Under våren 2004 började en implementering av vårdprogrammet ”Palliativ vård i 

livets slut” att spridas inom hälso- och sjukvården inom Reko Sjuhärad. 

Vi har fått till oss att Borås olika kommundelar har arbetat fram lokala 

handlingsprogram i samarbete med primärvården och kyrkan.  Vi har som uppgift att ta 

reda på hur denna samverkan har utvecklats. Som del i denna uppgift 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 hur samverkan har fungerat och hur man har upplevt 

samarbetet.  

 

I egenskap av nätverksamordnare tillfrågas du härmed att delta i denna intervjustudie 

som kommer att äga rum i början hösten 2009. Vi har fått ditt namn av Diakon Marie 

Fritzon 

Intervjuerna kommer att hållas på din arbetsplats och beräknas att ta ungefär 1 timme. 

Vi kommer att göra en band inspelad intervju.  

Intervjumaterialet behandlas så att ingen obehörig får 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. 

 

 

Studenter som genomför studien: 

 

Dsk student Gunilla Jonsson xxxx xxxxxx e-mail xxxxxxx xxxxxx  

Dsk student Ulrika Hägg Johansson   xxxx xxxxxx e-mail xxxxxxx 

 

Handledare 

Inga-Lill Nilsson 

Högskolan i Borås 

Institutionen för Vårdvetenskap 
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Frågor till informanter 

 

1. Har du några frågor angående informationsbrevet? 

2. Vilken befattning har du och vad innefattar det? 

3. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

4. Hur gammal är du? 

5. Följer uppgiften som nätverksamordnare din befattning? 

6. När blev du samordnare? 

7. Hur blev du utvald till samordnare? 

8. Hur länge har du varit samordnare? 

9. Hur tänker du gällande diagnoser? Inbegriper palliativ vård speciella 

diagnoser? 

10. Hur är er erfarenhet här, gällande olika åldrar av patienter? 

11. Hur är den palliativa hemsjukvården i er kommundel organiserad? 

12. Beskriv hur du definierar begreppet palliativ vård. 

13. Hur är ert nätverk organiserat? 

14. Vilka professioner ingår? 

15. Hur väljs de ut som ska ingå i nätverket? 

16. Hur går ni tillväga om någon i nätverket slutar eller byter arbetsuppgifter? 

17. Hur ofta träffas nätverket? 

18. Hur många träffar har du deltagit i? 

19. Hur lång tid är avsatt för varje träff 

20. Finns det i nätverksgruppen minimigräns för hur många som ska delta för att 

en träff ska bli av? 

21. Är du sammankallande i nätverket? 

22. Vilka mål har samverkansgruppen för den palliativa vården i livets 

slutskede? 

23. Hur upplever du att samverkan mellan kommun, svenska kyrkan och 

primärvården fungerar? 

24. Vad upplever du vara de tre parternas olika ansvarsområden 

25. Hur upplever du de tre samverkansparternas delaktighet. 

26. Vad upplever du vara styrkor respektive svagheter i er samverkansgrupp? 

27. Vilka åtgärder vidtas för att korrigera eventuella svagheter? 

28. Hur agerar du som samordnare om någon samverkanspart återkommande 

uteblir? 

 

29. Känner du till de fyra hörnstenarna som det palliativa vårdprogrammet 

bygger på? Symtomlindring, teamarbete, relation och kommunikation samt 

närstående stöd. Och upplever du att det finns områden som prioriteras mer 

än andra? 

 

30. Hur ser du på REKO:s övergripande vårdprogram? 

 

31. Beskriv hur ert nätverk använder ert lokala handlingsprogram. 



 

32. Känner du dig själv förtrogen med ert lokala handlingsprogram? 

33. Hur upplever du att det lokala handlingsprogrammet är förankrat hos dina 

medarbetare? Vilka medarbetare avser du då? 

34. Hur är arbetet organiserat gällande uppdatering/revidering av ert lokala 

handlingsprogram? 

35. Upplever du att det lokala handlingsprogrammet fungerar som ett stöd för 

vårdarna? Kan du beskriva/exemplifiera hur detta går till 

36. Upplever du att det lokala handlingsprogrammet kommer patienten och 

närstående till godo? Kan du ge ett exempell 

37. Finns det några upparbetade rutiner för hur man tar hand om den 

vårdpersonal som arbetar med palliativ vård. Då detta kan vara ett ganska 

krävande arbete. 

38. Finns det upparbetade rutiner för att ta hand om de som vårdar och finns det 

tillgång till professionell handledning? Om inte har du någon uppfattning om 

detta är något som efterfrågas? 

39. Har man någon form av handledning/spegling 

40. Finns det särskild personal som tas in när ni har en palliativ patient? Extra 

utbildad eller något resursteam.  

41. Har ni svårt att få till resurser? 

42. Upplever du att det finns något som är extra svårt? 

43. Vilka förändringar i den palliativa hemsjukvården kan du se sen det lokala 

handlingsprogrammet infördes? 

44. Hur är den palliativa vården organiserad?  

45. Får patienten och närstående en vård som ser till hela deras livssituation? 

46. Upplever du att de stora existentiella frågorna sparas tills diakonen kommer 

eller vågar personalen ta upp detta med patienten? 

47. Om du ser till du fyra hörnstenarna symtomlindring, teamarbete. Relation 

och kommunikation samt närståendestöd, är alla lika viktiga eller upplever 

du att någon prioriteras?   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


