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Sammanfattning    
Smärtlindring i livets slutskede är rekommenderad och högt prioriterad av 
socialstyrelsen för en god vård i livets slutskede. Bristande smärtlindring kan leda till 
minskat välbefinnande då smärtan påverkar hela människan. Distriktssköterskor har en 
betydelsefull roll för patienter i livets slutskede genom att utföra smärtskattning och 
vidta åtgärder som patienten är i behov av. Därför är det viktigt att distriktssköterskor 
har kunskap om smärta och hur smärtlindring påverkar patienter. Studiens syfte var att 
beskriva distriktssköterskans upplevelse av smärtlindring i hemmet hos patienter som 
befinner sig i livets slutskede. För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ design 
med induktiv ansats. Åtta intervjuer inkluderades i resultatet. Studiens resultat visar att 
distriktssköterskorna upplever att en god relation och en god kontakt med andra 
professioner och befattningar ökar möjligheten för en god smärtlindring för patienter. 
Distriktssköterskorna upplever att smärtskattning är ett redskap som underlättar arbetet 
för att kunna bedöma smärtan hos varje individ och därmed ge individanpassad 
smärtlindring till patienter i livets slutskede. Författarna vill belysa att 
distriktssköterskorna upplever att det är viktigt att arbeta aktivt med smärtlindring i 
livets slutskede så att utvecklingen går i rätt riktning och för att distriktssköterskorna 
ska kunna erbjuda en god vård till patienter i livets slutskede.   

 

Nyckelord: Smärtlindring, livets slutskede, individanpassad, närstående, 
distriktssköterskeperspektiv, smärtmätning 
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INLEDNING 
Under författarnas tid som yrkesverksamma har vi träffat på patienter i livets slutskede 
med både psykisk och fysisk smärta. Tankar har väckts om hur distriktssköterskor 
upplever smärtlindring av patienter i livets slutskede i hemmet då andra förutsättningar 
föreligger än vid vård vid hospice eller på sjukhus. Intresset för ämnet väcktes då 
författarna upplevde att smärtlindring i livets slutskede utgör en stor del av arbetet som 
distriktssköterskor. 
 
 

BAKGRUND 
I bakgrunden belyser författarna kortfattat de olika begreppen, vård i livets slutskede 
och vad en värdig död innebär för patienter som befinner sig i livets slutskede. 
Författarna beskriver även distriktssköterskors roll och vad hemsjukvård innebär. 
Slutligen beskrivs hur distriktssköterskor identifierar och lindrar smärta och hur lidandet 
påverkas.   

 

Vård i livets slutskede  
Ungefär 90 000 människor dör varje år i Sverige (Socialstyrelsen 2019a). Ungefär 80% 
av dessa människor beräknas vara i behov av vård i livets slutskede. Detta innebär att vi 
måste lägga ner all kraft på att öka livskvaliteten hos patienter och dess närstående då 
livet hotas av sjukdom (World Health Organisation (WHO) 2019). Vården i livets 
slutskede övergår från kurativ till att lindra symtom som har uppkommit till följd av 
sjukdomen (Regionala cancercentrum i samverkan 2016, s. 26). Statens offentliga 
utredningar (SOU) (2001:6) menar att vård i livets slutskede ska erbjudas till alla 
människor och på lika villkor. Enligt socialstyrelsen (2013) bygger vården på en 
helhetssyn på människan där det genom stöttning av människan gör det möjligt att med 
största möjliga välbefinnande och värdighet leva livet till dess slut. Målet med vård i 
livets slutskede är att identifiera symtom och att lindra lidandet. Vården bygger på en 
helhetssyn och inkluderar både fysiska och psykiska symtom (SOU 2001:6).  

 

Vården i livets slutskede delas vanligen in i två faser. Den första fasen är en fas som 
vanligen är lång och kommer i inledningen och avser att bevaka att den behandling som 
ges är lämplig ur ett patientperspektiv dels att bejaka den sjukes möjligheter till god 
livskvalitet (Socialstyrelsen 2013, s. 18). Den andra fasen kallas den sena fasen och är 
vanligen kort, från några dagar upp till någon vecka eller någon månad (SOU 2001:6) 
Den sena fasen inträder när döden finns inom en överskådlig framtid och vården inriktas 
på att lindra lidande och att främja livskvaliteten för patienter och dess närstående. 
Övergången mellan tidig och sen fas är ofta flytande då det kan vara svårt att bedöma 
när vården ska övergå från att förlänga livet till att lindra lidande (Socialstyrelsen 2013, 
s. 18). Enligt Socialstyrelsen (2018) är det dock viktigt att försöka markera övergången 
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då det kan vara av vikt för den sjuke och dess närstående att kunna förbereda sig för att 
livet går mot sitt slut. Finns insikten hos den sjuke att livet närmar sig slutet så har 
denne en möjlighet att ta vara på sin sista tid. Genom att ha så kallat brytpunktssamtal 
där ansvarig läkare, patient och om möjligt dess närstående deltar kan den sista tiden i 
livet bli så som den sjuke önskar. 

 

Värdig död  
Vård i livets slutskede syftar till att alla ska få en så trygg och värdig död som möjligt. 
Enligt socialstyrelsen (2013) bör de som lämnar livet få samma uppmärksamhet och 
kärleksfulla vård som nyfödda. Med detta menas att den döende blir bekräftad, sedd och 
får hjälp. Genom att vården innefattar existentiella, fysiska, psykiska och sociala 
aspekter kan döden bli värdig. Upplevelsen av vad som är värdigt är upp till den 
enskilde individen och kan variera över tid. SOU (2001:6) menar att en värdig död kan 
främjas genom att den sjukes önskemål, om hur den sista tiden i livet ska spenderas, blir 
tillgodosedda så långt som det är möjligt. Socialstyrelsen (2013) beskriver att tiden är 
värdefull för den sjuke och dess närstående. Det är patienterna själva som vet vad en 
“god död” är genom att ha en bevarad självbild och integritet, vara självbestämmande 
och bevara sina sociala relationer samt uppleva en god smärtlindring. 

 
 
Hemsjukvård  
Det finns ingen egentlig definition av hemsjukvård men enligt Socialstyrelsen innebär 
hemsjukvård den hälso- och sjukvård som ges i patienternas hem eller motsvarande och 
där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. De åtgärder 
som sätts in ska ha beslutats om vid en gemensam vård-och omsorgsplanering där 
patienten blivit inskriven som hemsjukvårdspatient (Björkenor 2009, s. 8). 
Hemsjukvård kan sägas vara den vård som bedrivs innanför hemmets väggar under alla 
tider på dygnet. Distriktssköterskor är de som leder grundläggande hemsjukvård där 
personal finns tillgänglig under dagtid (Josefsson & Ljung 2017, s. 20). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) har vården av svårt sjuka äldre samt personer i livets 
slutskede successivt övergått från sjukhus till hemmet. Allt fler personer i livets 
slutskede önskar att få sluta sitt liv i hemmet. 

 

Hemsjukvård är i de flesta kommuner något som drivs av kommunerna efter 
överenskommelser med regioner och landsting. Det är primärvården som är ansvarig för 
bland annat den grundläggande medicinska behandlingen som inte kräver de 
medicintekniska resurser eller kompetenser som finns på sjukhuset. Kommunen är 
ansvarig för insatser i hemmet av bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter (Socialstyrelsen 2019b). 
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Att arbeta som distriktssköterska inom vård i livets slutskede 
Distriktssköterskor har en central roll för patienter i livets slutskede. Att hjälpa den 
döende att få en värdig död är en viktig del av den vården (Brown, Johnson & Östlund 
2011). Distriktssköterskor har även en önskan om att ge den döende lindring (Howes 
2015; Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö 2014). Distriktssköterskor besitter 
kunskaper om den behandling som patienterna har och om omvårdnaden som 
patienterna är i behov av. I den palliativa vården är distriktssköterskors roll att bygga 
samman patientens döende värld med omvärlden. Då distriktssköterskor har kunskap 
om både omvårdnaden och behandlingen av patienten handlar distriktssköterskor så 
som det förväntas av dem. Då distriktssköterskor har kunskapen att se de problem som 
finns ur patientens synvinkel kan patienten lättare låta distriktssköterskor få vara en del i 
slutskedet (Law 2009). Law (2009) menar även att distriktssköterskor då kan erbjuda 
det emotionella stöd som patienten behöver genom att samtala om sina känslor, attityder 
och handlingar. 

 

Relationen mellan patienten och distriktssköterskan är det centrala i den vård som 
distriktssköterskor ger (Offen 2015; Walshe & Luker 2010). Då relationen är en central 
del i vården är önskan från distriktssköterskor att de får kontakt med patienten innan 
sjukdomen har gått för långt. Denna önskan föreligger för att dels kunna bygga en 
relation med patienten för att kunna ge patienten bästa möjliga vård i livets slutskede 
dels för att kunna förutse problem som kan uppstå. Patienten och dess närstående får 
både praktiskt och psykiskt stöd av distriktssköterskor (Offen 2015).  För att kunna 
behålla patientens värdighet menar Brown, Johnston och Östlund (2011) att kontinuitet 
är viktigt och den relation som distriktssköterskor har byggt upp med patienten kan leda 
till att värdigheten vid livets slut kan bevaras. En bra relation mellan patienter, 
närstående och distriktssköterskor är en viktig del vid vården i livets slutskede. 

 

De Witt Jansen et al. (2017) skriver att smärtlindring under de sista veckorna i livet kan 
vara en utmaning och denna kan påverkas av flera olika faktorer. Faktorer som påverkar 
smärtlindringen är bland annat organisationen och distriktssköterskorna. I studien 
beskrivs att distriktssköterskorna upplever att det kan vara svårt med administrering av 
smärtlindrande läkemedel antingen beroende på att patienter inte ville ta emot 
behandling eller att vissa administreringssätt, så som subkutan injektion, kan orsaka 
patienten smärta. Valet av administreringssätt föll istället då på plåster eller 
suppositorier. Distriktssköterskorna kunde även uppleva att smärta som symtom var 
stressande (Howes 2015). Brorson et al. (2014) och Baille et al. (2018) menar att 
distriktssköterskorna även kan vara försiktiga med administrering av smärtlindrande 
läkemedel för att de är rädda för en överdosering. Vid smärtlindring med opioider kan 
distriktssköterskorna ha etiska betänkligheter om att smärtlindringen leder till att 
patienten inte är vaken men helt smärtlindrad (Cheon, Coyle, Wiegand & Welsh 2015).  

 

Identifiera smärta 
För patienter i livets slutskede har många sjukdomstillstånd smärta som ett vanligt 
symtom. Prevalensen kan vid vissa sjukdomstillstånd vara så hög som 100%. 
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Smärtskattning gör det möjligt att bedöma effekten av smärtlindring på ett enhetligt sätt. 
Detta innebär att patienten i livets slutskede har en minskad risk för otillräcklig 
smärtlindring. Ett smärtskattningsinstrument som kan användas hos patienter i livets 
slutskede där verbal kommunikation saknas är Abbey Pain Scale. Ett annat instrument 
för smärtskattning som även kan användas för andra symtom till exempel ångest är 
Edmonton Symptom Assesment Scale (ESAS) (Regionala cancercentrum i samverkan, 
ss. 128-130). En annan skala som har använts i andra sammanhang är Behaviour Rating 
Scale  (Wennberg et al.(2019). 

 

 

Definitionen av smärta är enligt International assocation for the study of pain (IASP) 
(2017) en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som är förenad med en verklig 
vävnadsskada eller om ett hot om en sådan skada föreligger. Enligt regionala 
cancercentrum i samverkan (2016, s. 128) är smärta det som individen uttrycker och 
detta är individuellt. 

 

Vid vård i livets slutskede förekommer smärta ofta som ett av flertal symtom. Det är 
därför viktigt att lindra smärtan men att även se smärta i ett helhetsperspektiv 
(Läkemedelsverket 2010). Smärtan kan upplevas på andra sätt än bara den fysiska 
upplevelsen, den inkluderar även psykisk, social och existentiell smärta. Det handlar om 
en helhetssyn på patienten som inte ska begränsas till endast den fysiska 
smärtupplevelsen. Den fysiska smärtan påverkas och förstärks av både oro och ångest 
vilket kan medföra en ökad smärtupplevelse. När alla dessa aspekter av smärta 
kombineras talas det om “Total Pain”, ett uttryck som myntades av Dame Cecily 
Saunders. “Total Pain” inkluderar även lidande och för den döendes alla symtom in i 
vårdandet (Regionala cancercentrum i samverkan 2016, s. 127).  
 
 

Lindring av smärta i livets slut 
Smärtfrihet vid livets slut är den viktigaste faktorn. Livskvaliteten för patienten i livets 
slutskede ökar om smärtan är korrekt bedömd och behandlad (Brorson et al. 2014). En 
god smärtlindring till patienten i livet slutskede ska baseras på en smärtanalys vilket 
innebär en analys av patientens symtom. För att smärtlindringen ska bli god måste även 
patientens subjektiva smärtskattning respekteras. Risk finns att patienter skattar sin 
smärta högre än vad distriktssköterskorna gör. Om en smärtanalys genomförs minskar 
risken för att distriktssköterskorna underskattar patienters smärta. En vanlig orsak till 
underbehandling av smärta är att vårdpersonal tolkar smärta. Vid en smärtanalys kan 
risken för underskattning av patientens smärta minska. Smärtanalys innebär att smärtan 
bedöms utifrån dess intensitet, lokalisation, varaktighet och karaktär utifrån patientens 
beskrivning. En smärtanalys är även till god hjälp för att kunna individualisera 
smärtbehandlingen. Genom en individuell smärtbehandling finns goda förutsättningar 
för en god smärtlindring (Regionala cancercentrum i samverkan 2016, ss. 127-138). 
Minskad smärta kan även uppnås genom att använda icke farmakologisk behandling 
(Brorson et al. 2014).  



 5 

Enligt Bowers och Redsell (2017) är smärtlindring en viktig del i symtomlindring vid 
livet slutskede. Det symtom som patienter i livets slutskede är mest rädda för är just 
obehandlad smärta. Obehandlad smärta kan för den döende patienten vara ett 
existentiellt hot (Regionala cancercentrum i samverkan 2016, s. 12). För att kunna ge 
adekvat smärtlindring i livet slut menar Howes (2015) att sjuksköterskor upplever att de 
saknar viss kunskap om symtom. Upplevelse av maktlöshet och hjälplöshet kan även 
förekomma hos sjuksköterskor då de inte kan ge den behandling som patienten behöver 
för att vara symtomfri. 

 

Vid smärta i livets slutskede är patientens och dess närståendes livskvalitet viktig och 
smärtlindringen blir en viktig del för att patienten skall kunna kommunicerar med sina 
närstående så länge som det är möjligt (Regionala cancercentrum i samverkan 2016, s. 
127). Då symtomen förvärras och smärtan ökar så är risken för en för tidig död större än 
om smärtan är välbehandlad. Då patienten är korrekt smärtlindrad kan livet förlängas 
(Sutradhar et al. 2014). Effektiv smärtlindring, behandling mot smärta inom ett rimligt 
tidsintervall och att behandlingen är säker och att potentiella risker med biverkningar 
har reducerats är målet med smärtlindring. Vid behandling av smärta, och andra 
symtom, har distriktssköterskor en viktig roll. Underbehandling av smärta är även något 
som distriktssköterskor kan hjälpa till att minska (Paice, Battista, Drick & Schreiner 
2018). Coyne, Mulvenon och Paice (2018) menar att det är viktigt att distriktssköterskor 
besitter kunskap och kännedom om de hinder som finns som kan påverka 
smärtskattning och smärtlindring. De hinder som finns inom sjukvården är bland annat 
otillräcklig smärtbedömning och brist på kunskap om att smärta inte bara inkluderar 
fysisk smärta utan även andlig och psykisk smärta. Om det föreligger hinder för 
smärtlindring påverkas ofta patienten då den inte erhåller den smärtlindring som 
behövs. Brorson et al. (2014) menar att distriktssköterskor anser att det i livets slut är 
bättre att överbehandla smärtan än att patienten i livets slutskede ska behöva lida. 

 

 

Lidande 
All vård och omsorg utgår från att lindra lidande (Arman 2015, s. 41). Lidande är en 
subjektiv helhetsupplevelse. För patienten kan det vara en existentiell, fysisk, 
emotionell och andlig upplevelse som inkluderar oro, smärta och ångest (Arman 2017, 
s. 214).  Sjukdomslidande är ett lidande som kan uppstå då en människa drabbas av 
sjukdom. Detta lidande kan vara förknippat med obehag och smärta men även med 
sjukdomens konsekvenser. Detta lidande innebär även en längtan till hälsa men även 
oro för vad sjukdomen ska innebära. Livslidande är det lidande en människa kan 
uppleva i vården. Livslidande är sammanflätat med människans uppfattning av sig själv, 
sin existens och sin värdighet. Om lidanden är knutet till frånvaro av god vård, benämns 
det vårdlidande. Vårdlidande kan uppstå i möten i vården då mötet kan bidra till ett ökat 
lidande istället för att lidande lindras (Arman 2015, ss. 38-48). 
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Hållbar utveckling 
För att de resurser som finns idag ska räcka till framtida generationer har Förenta 
Nationerna (FN) satt upp 17 globala mål för att detta ska kunna infrias. Avsikten med 
dessa mål är att världens länder tillsammans ska skapa förutsättningar för en 
inkluderande och ekonomisk tillväxt samt att skapa anständiga arbeten för alla utifrån 
de förutsättningar och den kapacitet som finns i respektive land för utveckling 
(Regeringskansliet 2017). 
 
 
God hälsa och välbefinnande är mål tre vilket är riktat mot vården. Målet innebär att 
främja välbefinnande för alla samt att säkerställa hälsosamma liv. För att målet ska 
kunna uppnås ska de tre olika dimensionerna som hållbar utveckling består av, den 
ekonomiska dimensionen, den sociala och den ekologiska, integreras i hela samhället 
(Regeringskansliet 2017). 
 
 
Enligt Porta, Disch & Grumdahl (2019) har distriktssköterskor en viktig del i att nå 
målen för hållbar utveckling. I alla miljöer och under hela människans livslängd svarar 
distriktssköterskor på människors hälsobehov för att kunna nå universell hälsa.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
För patienten som vårdas i livets slutskede är smärta ofta ett vanligt och ofta plågsamt 
symtom. Detta skapar oro och ångest. Vård i livets slutskede innebär en helhetssyn på 
patienten vilket involverar fysiska, psykiska och existentiella behov som måste 
tillfredsställas. Distriktssköterskorna har en ökad förståelse och en ökad kunskap om 
patienter som befinner sig i livets slutskede och har därför möjligheten att minska 
lidandet och öka livskvaliteten för patienten oavsett orsaken till lidandet.  
 
 
SYFTE 
Distriktssköterskans upplevelser av smärtlindring i hemmet hos patienter som befinner 
sig i livets slutskede. 
 
METOD 
 
 

Ansats 
I denna uppsats använde författarna en kvalitativ design med induktiv ansats. Syftet var 
att få en djupare förståelse om distriktssköterskors upplevelse av smärtlindring i livets 
slutskede i hemmet. För att få svar på syftet användes semistrukturerade intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att belysa mönster i 
materialet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 221).  
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Urval 
För att delta i studien var inklusionskriterierna att informanten skulle vara 
vidareutbildad till distriktssköterska, arbeta i hemsjukvården samt ha erfarenhet av 
smärtlindring i livets slutskede.  
  
 
Författarna hade i åtanke under urvalsprocessen att informanterna skulle ha mer än ett 
års erfarenhet av hemsjukvård, ha liknande erfarenheter med arbete inom 
hemsjukvården samt patienter i livets slutskede för att analysen skulle kunna identifiera 
variationer på ett trovärdigt sätt (Lundman och Hällgren Graneheim 2017, s. 227). 
Variation i informanternas ålder och erfarenhet eftersträvades för att få en hög 
representativitet (Rosberg 2017, s. 133). Intervjuerna skedde ostört och i enskilt rum. 
Informanternas ålder varierade från 32 år till 63 år med mellan tre och 25 års erfarenhet 
som distriktssköterska. 
 
 
För att finna informanter kontaktades två enhetschefer inom hemsjukvård i två separata 
kommuner i Södra Sverige. Kontakten skedde via e-mail där det efterfrågades om 
distriktssköterskor som passade inklusionskriterierna var tillgängliga för intervju. 
Författarna fick godkännande att kontakta informanter på arbetsplatsen. Författarna 
kontaktade potentiella informanter i det två kommunerna och totalt gav åtta informanter 
sitt godkännande för att delta i studien. Alla informanter som tillfrågades godkände att 
delta. 
 
 

Datainsamling 
Innan intervjun påbörjades informerades informanterna om studiens syfte och rätten till 
att avbryta intervjun. Varje informant lämnade ett skriftligt samtycke till författarna.  
Innan den semistrukturerade intervjun påbörjades ställdes frågor av demografisk 
karaktär såsom ålder och erfarenhet som distriktssköterska. Därefter påbörjades den 
semistrukturerade intervjun. 
 
 
Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats under våren och hösten 2019. 
Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit & Beck 
(2017) är semistrukturerade intervjuer ett bra hjälpmedel för att undersöka ett visst tema 
där svaren inte kan förutses. Författarna hade vid intervjuerna en intervjuguide. Denna 
guide avsåg att påminna författarna om de teman som önskades svar på. Intervjuerna 
handlade om upplevelser av smärtlindring i livets slutskede i hemmet. För att få 
deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter är det viktigt att intervjun är 
strukturerad. Därför används en intervjuguide men följdfrågor är viktigt för att få en mer 
detaljerad information (Polit & Beck 2017, s. 510).  
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Intervjuerna utfördes enskilt av författarna och samtliga intervjuer spelades in med hjälp 
av författarnas mobiltelefoner. Polit & Beck (2017, s. 508) rekommenderar att 
kvalitativa intervjuer spelas in och transkriberas för att informanternas svar ska vara 
ordagranna. Detta förklaras av att viktig information kan missas om enbart anteckningar 
förs. Författarna transkriberade sina egna intervjuer. Malterud (2014) belyser vikten av 
detta då oklarheter i intervjun kan klargöras och svagheter i materialet kan upptäckas. 
Då intervjuerna transkriberades noterade författarna även hummande, skratt, suckar och 
eventuella pauser. Dessa kan vara av värde för författarna då det kan påverka tolkningen 
av den underliggande meningen i texten (Graneheim & Lundman 2004). 
 
 
Brinkmann och Kvale (2015 s. 140) menar att intervjuerna bör fortskrida tills materialet 
anses svara på syftet. För få intervjuer kan medföra att data kan bli svårt att generalisera 
och ett för stort antal intervjuer gör materialet svårt att analysera. Författarna 
genomförde åtta intervjuer och upplevde att innehållet var rikt och omfattande och 
därför genomfördes inte ytterligare intervjuer.  
 
 

Datanalys 
Författarna valde en induktiv ansats för denna studie. Materialet analyserades utifrån 
Graneheim & Lundman (2004). Analysen är en kvalitativ innehållsanalys som fokuserar 
både på textens manifesta innehåll samt det latenta innehållet.  
 
 
Induktiv ansats kan användas för att beskriva en upplevelse eller uppfattning och 
används ofta i omvårdnadsforskning (Kristensson 2014, s. 116). Denna metod kan 
skönja mönster såsom likheter och skillnader i det insamlade materialet (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2017, s. 221). 
 
 
Analysen innehåller fyra faser där den första fasen innebär att författarna lär känna sitt 
material (Graneheim & Lundman 2004). Författarna läste upprepade gånger igenom 
texten för att bli bekanta med sin text och för att få ett begrepp av helheten. I fas två 
markerade författarna de delar av texten som svarade mot syftet. Författarna hittade 
meningsbärande enheter i texten som fördes in i en tabell (Graneheim & Lundman 
2004). Enligt Granheim och Lundman (2004) påbörjades därefter fas tre där 
meningsbärande enheter kondenserades ner till en mer tydlig text. Författarna 
analyserade varje meningsbärande enhet och kondenserade därefter dessa enheter för 
att bevara kärnan i texten. I fas fyra kodades de kondenserade enheterna enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Författarna läste igenom materialet och kodade det. 
Därefter jämförde de koderna och de med liknande innebörd fördes samman i subteman 
och teman. För att säkerställa att de meningsbärande enheterna och de kondenserade 
enheterna svarade på syftet lästes de igenom ett flertal gånger av båda författarna. De 
teman som framkom har under analysens process omarbetats för att likheter i de 
meningsbärande enheterna ska belysas och framföras. De teman som framkom svarar på 
innebörden av innehållet och skapar en röd tråd (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, 
s. 226). 
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  Tabell 1 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subtema Tema 

Att jag är 
förutseende så att 
doktorn har 
ordinerat rätt 
läkemedel. 

Förutseende 
att det finns 
rätta 
ordinationer 

Ordination Samarbete 
med olika 
professioner 
och 
befattningar 

 
 
 
Organisationens 
betydelse för 
smärtlindring Utrymme för 

palliativa 
patienter…det är 
dessa man ska 
prioritera 

Palliativa 
patienter alltid 
prioriterade 

Prioritera Rutiner  
i arbetet 

 

 
Etiska övervägande 
Den insamlade informationen avses endast att användas till denna studie och inte för 
något kommersiellt syfte. Informanterna informerades innan intervjun om studiens syfte 
och hur intervjun skulle komma att utföras. Information gavs även om att 
informanternas svar skulle komma att behandlas konfidentiellt och anonymt och att alla 
informanter under studiens gång hade rätt att avbryta sitt deltagande. Samtycke 
inhämtades av informanterna innan intervjun startade (World Medical Association 
2013). 
 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra grundläggande krav för att skydda 
informanterna vid studien. Dessa krav är informationskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet och samtyckeskravet. Informationskravet innebär att informanten 
informeras om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att informanten har 
rätt att avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att den transkriberade 
informationen som framkommer i intervjuerna endast kommer att läsas av författarna 
och handledare och att denna kommer att förstöras då uppsatsen är godkänd. Med 
nyttjandekravet avses att den data som framkommer endast kommer att användas till 
studien och inte kommer att spridas vidare i kommersiellt syfte. Samtyckeskravet 
uppfylls genom att informanterna blir informerade om att deltagandet är frivilligt och att 
de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan. 
 
Enligt lagen om etikprövning som innehåller forskning som avser människor (SFS 
2003:460) behöver inte forskning som bedrivs på avancerad nivå genomgå 
etikprövning. För att författarna ska kunna behandla personuppgifterna krävs det att 
deltagarna i studien har gett sitt samtycke. Samtycket bygger på information och på 
frivillig basis och ska dokumenteras. Informationen som deltagaren ska förses med 
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avser syftet med forskningen, hur forskningen kommer att gå till, vilka följder och 
risker som forskningen kan medföra och att deltagandet är frivilligt och att det när som 
helst under studiens går bra att avbryta sitt deltagande (SFS 203: 460). 

Om deltagandet inte sker frivilligt kan en beroendeställning till författarna uppstå och 
svaren på frågorna kan bli felaktiga. För att säkerställa denna etiska aspekt är författarna 
angelägna om att under intervjun ha ett vänligt och öppet bemötande och att alla 
deltagare ska mötas med respekt så att informanterna känner tillit till författarna (Polit 
& Beck 2017, s. 507) Intervjuerna skedde därför med största försiktighet. 

 
RESULTAT 
Analysen resulterade i 3 teman med 7 subteman. 
 
Tabell 2 
Subtema Tema 
Samarbete med olika professioner och 
befattningar 
Rutiner i arbetet 

Organisationens betydelse för 
smärtlindring 

Bedöma och utvärdera smärta 
Att lindra smärta 

Smärtlindring är en process 

Information 
Tillitsfull vårdrelation 
Närståendes medverkan 

Patienternas och närståendes delaktighet 
vid smärtlindring 

 
 

Organisationens betydelse för smärtlindring 
I detta tema belyser författarna distriktssköterskans upplevelse av hur förutsättningar 
skapas för att kunna erbjuda patienten i livets slutskede en god smärtlindring. Som 
subtema finns samarbete med olika professioner och befattningar samt rutiner i arbetet. 
I samarbete med olika professioner och befattningar belyses distriktssköterskors 
upplevelse av vikten av samarbete för att kunna ge en god smärtlindring. I subtemat 
rutiner i arbetet belyser författarna att rutiner kan hjälpa distriktssköterskorna att ge lika 
vård till alla. 

 

 

Samarbete med olika professioner och befattningar 
Subtemat belyser distriktssköterskans upplevelse av vikten av samarbete mellan olika 
befattningar såsom läkare, arbetsterapeut och hemtjänstpersonal för att främja god 
smärtlindring. Enligt distriktssköterskorna är god smärtlindring att patienten i livets 
slutskede kan hantera sin smärta samt vara delaktig i vardagen. 
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I resultatet ses att distriktssköterskorna upplever att läkarens kunskap och kännedom om 
smärtlindring i livets slutskede underlättar arbetet för distriktssköterskorna då bättre 
förutsättningar för smärtlindring föreligger. 
 
(...)vad vi har för läkare, hur duktiga de är på att veta vad man kan göra.-Informant 8 
 
 
I resultatet ses att distriktssköterskorna upplever att en god kontakt och en god relation 
med läkaren är viktig för att öka möjligheten för en god smärtlindring till patienter i 
livets slutskede. Kontakten är viktig för att distriktssköterskan ska få de ordinationer 
som patienten i livets slutskede behöver för att kunna erhålla en god smärtlindring. 
 
(...)jag försöker vara förutseende, att jag pratat med doktorn innan så han har ordinerat 
och ser till att mediciner är på plats(...)-informant 5 
 
 
Smärtlindringen innefattar rätt stående ordinationer samt att det finns 
trygghetsordinationer som kan användas vid smärtgenombrott eller vid ökad smärta. 
Med trygghetsordination avses vid behovs ordinationer. Trygghetsordinationer upplever 
distriktssköterskan vara en viktig del då dessa ordinationer möjliggör smärtlindring om 
förutsättningarna ändras. 
 
Förutom samarbetet med läkare är även samarbetet med andra instanser så som 
smärtenhet eller palliativ enhet en viktig del i att underlätta smärtlindringen. Genom 
detta samarbete kan till exempel en smärtpump erbjudas för smärtlindring om de 
insatser som distriktssköterskan gör ej har fullgod effekt. 
 
 
Distriktssköterskan upplever även att ett gott samarbete mellan ledningen i hemsjukvård 
och enhetschefer inom hemtjänst främjar en god smärtlindring. Smärtlindringen 
underlättas om kontakten mellan hemtjänstpersonal och distriktssköterskan är god då 
samarbetet underlättas och personal inom hemtjänst kan vara behjälplig med bland 
annat vid behovs ordinationer av läkemedel och vara behjälplig för patienten i alla 
situationer som kräver stöttning. Hemtjänstpersonal har tätare besök hos patienten än 
vad distriktssköterskan har och därmed främjar detta patienten om samarbetet är bra 
eftersom patienten då kan få smärtlindringen fortare.  
 
(...)förberett sprutor så personalen kan ge antingen med tidsintervall eller när patienten i 
livets slutskede behöver det[…]så de inte är beroende på att jag kan hinna vara där.-
Informant 5 
 
Distriktssköterskorna upplevde att rutinen kring att delegera hemtjänstpersonal för att 
kunna ge till exempel förfyllda injektioner var fördelaktigt för att smärtan hos patienten 
i livets slutskede därigenom kunde lindras snabbare. Distriktssköterskorna upplever att 
tiden inte alltid finns till för att finnas till hands för patienten i livets slutskede och då 
upplevs denna rutin vara viktig för att kunna ge patienten i livets slutskede den 
smärtlindring som behövs.  
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Rutiner i arbetet 
Detta subtema belyser distriktssköterskornas upplevelse av att rutiner kan vara till hjälp 
för att smärtlindra patienter i livets slutskede. 

 

Distriktssköterskornas upplever att rutiner kring patienter i livet slutskede är en fördel. 
Dessa rutiner kan hjälpa till att strukturera vården och smärtlindringen och leda till att 
vården blir lika för alla.  

 

I resultatet visas även att distriktssköterskorna upplever att det skapas rutiner i deras 
team för att göra prioriteringen av patienter i livets slutskede möjlig. Verksamheten 
möjliggör detta trots att ingen skriven rutin finns. Vid vissa besök hos patienter i livets 
slutskede är det ibland en fördel att besöka patienten gemensamt. Distriktssköterskorna 
upplever att de skapar egna rutiner för att möjliggöra besök till patienter i livets 
slutskede tillsammans. Gemensamma besök är en fördel för då kan distriktssköterskorna 
vid behov finnas till hands för både patienten och dess närstående. 

Att verksamheten tillåter att man får ta den tid det tar att vara hos patienten, att de 
palliativa patienterna alltid är prioriterade. Att de ska gå i första hand vad som än 
händer.- Informant 8 

 

I resultatet ses att distriktssköterskor upplever att rutinen med patientansvarig 
sjuksköterska (PAS) är något som främjar smärtlindringen. Enligt resultatet är 
distriktssköterskan i egenskap av PAS ytterst ansvarig för patienten och är den som 
utför kontinuerliga besök och lär känna patienten och dess närstående. 
Distriktssköterskorna menar att rollen som patientansvarig sjuksköterska gagnar 
patienten då de har god kännedom om patienten och dess smärta.  

Väldigt bra att det finns PAS ansvar så inte olika sköterskor hela tiden(...)- Informant 8 

 
Smärtlindring är en process 
Detta tema belyser distriktssköterskornas upplevelse av vikten av att ha en helhetssyn 
gällande smärtlindringen då upplevelsen är att smärtan inte är statisk utan en process 
vilket innebär att smärtans intensitet kan variera över dygnet. Distriktssköterskor 
behöver vara förberedda på att smärtan kan variera och att agera på variationerna. Som 
subtema finns dels ”bedöma och utvärdera smärtan”samt dels ”förutsättningar att 
lindra smärta”. 

 

Bedöma och utvärdera smärta 
I detta subtema belyser resultatet distriktssköterskornas upplevelser av vikten att 
bedöma och utvärdera smärtan.  
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Distriktssköterskorna upplever att smärtskattning är ett redskap för att kunna bedöma 
smärtan hos varje individ. Distriktssköterskornas erfarenhet och bedömning upplevs 
vara till god hjälp för att bedöma smärtan hos patienter i livets slut. Smärtlindringen ska 
enligt distriktssköterskorna utgå från individen samt vilken typ av smärta det är och hur 
den ska behandlas. Därför är smärtskattning viktigt då det hjälper distriktssköterskan att 
utvärdera patientens smärta.  
 
(...)är det bra kartlagt är det lätt att se. Då vet doktorn vad den ska sätta in[…]är vi bara 
luddiga och säger det är bara ont, ont hela tiden är det väldigt svårt att agera för en 
läkare(...)- Informant 6 
 
 
Intervjuerna visade att de olika smärtskattningsinstrument som används upplevs vara 
bra för bedömning av smärtan hos patienter i livets slutskede , detta oavsett om de kan 
föra sin talan eller inte. 
 
(...)smärtskattning, om ingen kan se att de har ont är det svårt att ge en adekvat 
smärtlindring. -Informant 1 
 
 
I resultatet framkom vikten av att anpassa smärtlindringen utifrån individen och utförd 
smärtskattning. Enligt distriktssköterskorna är smärtskattning viktigt för att även 
bedöma den existentiella smärtan, inte bara den fysiska då det många gånger finns 
inslag av båda typer av smärta som behöver lindras. Distriktssköterskorna belyser även 
att det är individens behov som avgör och att utvärdering av givet läkemedel är viktigt 
för att kunna utvärdera effekten och bedöma eventuella biverkningar samt för att 
säkerställa god smärtlindring. Utvärderingen ger möjlighet att anpassa smärtlindringen 
samt att eventuellt testa olika alternativ om behovet finns. 
 
(...)det är sällan smärtan är statisk utan över en period då kan man optimera, är det 
utvärdering, utvärdering, utvärdering(...)- Informant 6 
 
(...)att öka upp smärtlindringen om det behövs eller trappa ner om det behövs(...)- 
Informant 1  
 
 
Distriktssköterskorna upplever att anpassning av smärtlindringen är viktig för att 
doseringen av smärtlindringen är individuell och för att minska risken för biverkningar. 
I resultatet visas att distriktssköterskorna upplever att utvärdering av biverkningarna är 
viktigt för att patienten i livets slutskede ska vara smärtlindrade men inte somnolenta. 
En distriktssköterska upplevde att hon aldrig kunde ge för mycket smärtlindrande 
läkemedel i livets slutskede då biverkningarna var underordnade smärtlindringen. 
 
(...)man kan aldrig ge för mycket är man liksom tveksam är det bättre att ge än att man 
inte ger finns ju inte så mycket att spara på man ska inte ha ont.-Informant 7  
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Att lindra smärta 
I detta subtema belyser författarna distriktssköterskornas upplevelse av vilka 
förutsättningar som finns för att lindra smärta. 

 

Distriktssköterskorna upplever att smärtlindring är viktigt för patienter i livets slutskede 
och det gör skillnad för både patienten och dess närstående då lidandet minskar. Alla 
distriktssköterskor uppgav att patienter i livet slutskede ska vara smärtlindrade vid livets 
slut. 

Samstämt i intervjuerna var att det inte alltid var smärtlindring i form av mediciner som 
var bästa smärtlindringen. Distriktssköterskorna upplevde att lindring av smärta kan ske 
med hjälp av alternativa metoder. De olika metoderna som framkom för alternativ 
smärtlindring var taktil massage, närvaro samt beröring. Att vara öppen för alternativ 
som passar patienterna upplevde distriktssköterskorna som en viktig del i att smärtlindra 
patienter. Smärtlindringen kan även handla om att vara närvarande eller genom att ändra 
läge i sängen. 

 

För att livet slut ska bli smärtfritt upplevde distriktssköterskorna att det är viktigt att alla 
delar i smärtan beaktas inte bara den fysiska smärtan utan även den existentiella 
smärtan.  Distriktssköterskorna upplevde att det inte är ovanligt att ångest kan ta sig 
uttryck som fysisk smärta. Det kan enligt distriktssköterskorna vara svårare att 
smärtlindra patienter som är ensamma då de oftare önskar besök för smärtlindring 
eftersom deras psykiska mående påverkas negativt av ensamheten. 
Distriktssköterskorna upplevde att den fysiska smärtan lättare kan behandlas om det 
psykiska måendet är stabilt. 

(...) mår de någorlunda själsligt bra är smärtan lättare att hantera(...)-informant 5 

 

Distriktssköterskorna visar i resultatet att de alla har olika uppfattningar om hur 
ångesten bäst lindras. Distriktssköterskorna upplever att allt från samtal, skattningar, 
beröring, närvaro och läkemedel kan lindra ångest och oro hos patienter i livets 
slutskede. Distriktssköterskorna upplevde att många patienter i livets slutskede upplever 
god effekt av taktil massage mot ångest och smärta. Distriktssköterskorna upplevde att 
taktil massage gav en lugnare och mindre orolig patient och att den traditionella 
smärtlindringen då gav bättre effekt. 

Taktil massage[…] nästan gjorde underverk kanske inte smärta men existentiell smärta 
och ångest(...) -Informant 6. 

 

En distriktssköterska upplever att patienter i livets slutskede kan bli bäst smärtlindrade 
genom att de får hjälp att göra det som de vill, att hjälpa det sociala livet såsom att gå på 
teater, bio eller konsert vid ett speciellt tillfälle. 
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Ibland så kanske det är att faktiskt kunna hjälpa patienten att göra det den verkligen vill 
som är den bästa smärtlindringen fast det egentligen inte handlar om ge mediciner utan 
att se till att vi gör att patienten mår bra(...)-informant 8 

 

 

Patienter och närståendes delaktighet vid smärtlindring 
Detta tema handlar om att göra patienten i livets slutskede och dess närstående delaktig 
för att kunna ge rätt smärtlindring. Som subtema finns information, tillitsfull 
vårdrelation och närståendes medverkan.  

 

 

Information 
Detta subtema handlar om att patienten i livet slutskede och dess närstående genom 
information görs delaktiga. 

 

I resultatet ses att distriktssköterskorna upplever att det är viktigt att 
distriktssköterskorna tillsammans med läkare har informerat om de läkemedel som ges 
och hur patienterna kommer att påverkas då de får läkemedlet. Distriktssköterskorna 
upplever att denna information skapar ett förtroende genom att patienter i livets 
slutskede och deras närstående får möjlighet att själva ta ställning till om de vill ta 
medicinen eller inte. Distriktssköterskorna uppger även i resultatet att det är viktigt att 
informationen är anpassad för individen och att den ges kontinuerligt för att kunna 
skapa delaktighet för patienten och dess närstående i livets slutskede.  

Att de får bra information att de vet vad det är och vad de får och hur de kan känna sig 
och biverkningar och att man informerar hela tiden vad man gör(...)-informant 2 

 

Även praktisk information upplever distriktssköterskan vara viktig för patienten i livets 
slutskede och dess närstående för att de ska känna sig delaktiga och för att de ska känna 
att distriktssköterskorna kan vara behjälpliga. Den praktiska informationen kan vara allt 
från när de kommer på nästa planerade besök till information om att 
distriktssköterskorna kan ha långa avstånd till patienten så det kan ta en stund innan de 
är på plats så det är bättre att kontakt tas i god tid så distriktssköterskorna hinner i tid 
innan smärtan har blivit för påfrestande. 

(...) att ni ringer när ni känner att det börjar komma smärta[…]ring hellre tidigt än för 
sent(...) -informant 6 
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Tillitsfull vårdrelation 
Detta subtema belyser distriktssköterskornas upplevelse av att både patienter i livets 
slutskede och dess närstående känner sig trygga och har tillit till distriktssköterskan ökar 
möjligheten för en god smärtlindring. När en tillitsfull vårdrelation finns skapas 
delaktighet för patienten i livets slutskede. 

 

 

I resultatet ses att distriktssköterskorna upplever att en relation till patienter och dess 
närstående skapar tillit. Relationen skapas enligt distriktssköterskorna genom 
kontinuitet och att samtala med patienten och dess närstående. När patienten i livets 
slutskede har tillit till distriktssköterskorna kan smärtlindringen påverkas positivt då 
patienten då kan ge uttryck för sin smärta. 

(...)när jag kommer så har patienten alltid ont men när det kommer någon annan så: nej, 
jag har inte ont(...)- Informant 8. 

 

Distriktssköterskorna upplever även att det är viktigt att patienten i livets slutskede 
känner att distriktssköterskorna är lyhörda och verkligen lyssnar till dem och deras 
behov. Genom att distriktssköterskan hör patienten kan en tillit skapas då patienten i 
livet slutskede vet att de får hjälp då den behöver det. När patienten i livets slutskede 
känner tillit till distriktssköterskorna kan smärtlindringen optimeras. 

Att de känner att man lyssnar på dem[...] och att de kan lita på att när de säger till att de 
får smärtlindring(...)-informant 5 

I resultatet ses även att det är viktigt att distriktssköterskorna bygger tillit till patienten i 
livets slutskede men att det är viktigt att de inte utnyttjar denna tillit och övertar 
kontrollen från patienten i livets slutskede. 

De bestämmer själva de är inte omyndigförklarade[...]viktigt att de känner att de har 
kontrollen(...)-informant 5 

 
 

Närståendes medverkan 
 
I detta subtema belyses hur närstående kan påverka smärtlindringen för patienten . 

 

I resultatet ses att distriktssköterskan upplever att det är viktigt att närstående är 
delaktiga för att smärtlindringen ska bli god för patienten i livets slutskede. 
Distriktssköterskorna menar att skapa en relation även med närstående är viktigt för att 
det ska bli en god smärtlindring. Närstående kan utgöra ett hinder för god smärtlindring 
då de kan vara rädda för de effekter medicinen har och hur patienten i livets slutskede 
reagerar på dem och vill därför inte alltid att patienten ska ta den. 
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Anhöriga vill inte att patienten ska ha den där drogen för de tycker att patienten inte blir 
sig lik(...) -Informant 5  

 

Distriktssköterskorna upplever också att närstående som inte är involverade har lättare 
för att ”ta över” smärtlindringen. Detta genom att säga att patienten i livets slutskede 
inte vill ha för de närstående är rädda för att patienten i livet slutskede inte är ”som 
vanligt”. Distriktssköterskorna upplever även att närstående påverkar smärtlindringen 
genom att efterfråga smärtstillande när patienten i livets slut visar tecken på smärta. 
Dessa tecken kanske inte distriktssköterskorna hade tolkat som smärta enligt deras 
bedömning men för att tillfredsställa närstående ges smärtlindringen ändå. 

(…)kan ge lite extra när anhöriga ser att de ojar sig(…)-Informant 4 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna studie syftade till att belysa distriktssköterskans upplevelser av smärtlindring i 
hemmet hos patienter som befinner sig i livets slutskede. Författarna anser att svar på 
syftet har erhållits. 

 

Författarna valde att intervjua verksamma distriktssköterskor från hemsjukvården i två 
olika kommuner i södra Sverige. Valet av två kommuner beror på författarnas hemstad. 
Polit och Beck (2017, s. 493) beskriver att variation och bredd i valet av informanter 
kan ge viktig information till studien. Samtliga som deltog i studien var kvinnor och 
distriktssköterskor. Polit och Beck (2017, s. 491) belyser att det är viktigt att 
informanterna uppfyller inklusionskriterierna då det är ett fenomen som författarna 
avser att undersöka och därför spelar könstillhörighet inte någon roll. Där intervjuerna 
ägde rum fanns ingen manlig distriktssköterska anställd så informanterna kan anses 
representativa för målgruppen eftersom det finns så få manliga distriktssköterskor . 
Enligt socialstyrelsen (2017) finns det knappt 500 yrkesverksamma manliga och 
ungefär 15 600 kvinnliga distriktssköterskor i Sverige. 

 

I författarnas uppsats genomfördes totalt åtta intervjuer. Två intervjuer genomfördes 
våren 2019 och resterande sex intervjuer genomfördes hösten 2019. Intervjuerna varade 
olika lång tid från 8 minuter till totalt 26 minuter. Enligt Lundman & Hällgren 
Graneheim (2017, s. 231) ska data finnas för att få svar på syftet medan antalet 
informanter är mindre viktigt eftersom det är kvaliteten på data som avgör snarare än 
antalet informanter. Polit & Beck (2017) menar att intervjuer ska ske med goda 
möjligheter till inspelning samt att de ska ske enskilt. Författarna valde därför att utföra 
intervjuerna på deras arbetsplats i ostörda rum där ljudinspelning var möjlig. Författarna 
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valde att intervjua informanterna enskilt. Om båda författarna hade deltagit vid 
intervjuerna hade samma följdfrågor ställts men då författarna valde att utföra 
intervjuerna enskilt kan möjligheterna att fånga upp variationer öka (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2017, s. 231). För båda författarna var det första gången som de 
utförde intervjuer vilket kan ha påverkat kvaliteten. De första intervjuerna hade färre 
inslag av följdfrågor då författarna var ovana. Polit & Beck (2017, s. 516) säger att 
lämpliga följdfrågor kan uppkomma först då författarna verkligen tar in informationen 
som informanterna förmedlar. 

Författarna använde en semistrukturerad intervjuguide som omarbetades efter de 2 
första genomförda intervjuerna. I materialet från de första intervjuerna ses författarnas 
brist på erfarenhet då relevanta följdfrågor saknas. Svar på syftet erhölls men ett 
innehållsrikare material önskades. Intervjuguiden omarbetades genom tillägg av frågor 
samt genom omformulering av frågor. Rosberg (2017, s. 136) beskriver att forskarens 
förståelse successivt utvecklas. Författarna upplevde att de sista sex intervjuerna gav ett 
innehållsrikare material då författarna hade erhållit en ökad kunskap och förståelse för 
intervjuerna. Intervjuerna innehöll därför fler relevanta följdfrågor. 

Studien genomfördes med en induktiv ansats vilket enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017, s. 221) innebär att författarna förutsättningslöst kan analysera 
intervjuerna för att kunna finna det abstrakta i innehållet. För att finna det abstrakta 
analyserades intervjuerna med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004). Författarna valde att gemensamt läsa samtliga intervjuer och att 
gemensamt genomför analysen. Enligt (Lundman och Hällgren Graneheim 2017) ökar 
resultatets tillförlitlighet när båda författarna känner materialet och gemensamt utför 
analysen. Under arbetets gång reflekterade och diskuterade författarna de olika 
tolkningarna och de olika abstraktionerna för att förstå innehållet i materialet. Efter 
diskussion enades författarna om tre olika teman med sju subteman, se tabell 2. Under 
arbetets gång revideras teman och subteman ett flertal gånger efter diskussioner med 
varandra samt med handledare. 

 

Författarna har båda erfarenhet av smärtlindring i livets slutskede och har utifrån denna 
erfarenhet en förförståelse. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 230) menar att 
förförståelsen är den bild som författarna har av de fenomen som studeras och 
inkluderar teoretisk kunskap, förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. 
Förförståelse kan leda till ny kunskap och en djupare förståelse i ämnet. Under 
intervjuerna försökte författarna att hålla sig neutrala och sätta sin förförståelse åt sidan. 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 230) kan detta vara svårt då 
tolkningar ofta görs omedvetet och förförståelsen kan även öppna för en djupare 
förståelse och upptäcka ny kunskap. Författarna har under analysens gång då de har 
blivit osäkra på tolkningen av texten gått tillbaka till intervjuerna för att vara säkra på 
att förförståelsen inte har påverkat resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelser av smärtlindring i 
hemmet hos patienter som befinner sig i livets slutskede. Resultatet visar att 
distriktssköterskorna upplever att det är viktigt att skapa förutsättningar för 
smärtlindring genom att samarbeta med andra befattningar och professioner och att 
skapa rutiner i arbetet. I resultatet syns även att distriktssköterskor upplever att 
smärtlindring är en process och att det är viktigt att bedöma och utvärdera smärtan samt 
att se olika förutsättningar för smärtlindring. I resultatet belyser distriktssköterskorna 
vikten av att göra patienter i livets slutskede delaktiga. Distriktssköterskor upplever att 
för att skapa delaktighet är det viktigt med information, så att patienten i livets slutskede 
samt dess närstående bygger tillit och trygghet till distriktssköterskan. För att patienten i 
livets slutskede ska känna delaktighet är även närståendes medverkan viktig. 

 

För att patienten i livets slutskede ska få bästa möjliga smärtlindring upplever 
distriktssköterskorna att samarbete över professionerna är viktigt. Samarbetet sträcker 
sig från hemtjänstpersonal, till läkare, till palliativa enheter och smärtenheter. Både 
Lees, Mayland, West och Germaine (2014) samt Sarmento, Gysels, Higginson och 
Gomes (2017) skriver att ett väl sammansatt team med olika kompetenser leder till att 
patienten i livets slutskede kan bli smärtlindrad. Lees et al. (2014) menar att olika 
kompetenser bidrar med alternativa metoder för smärtlindring. 

 

För att kunna erbjuda alla lika vård upplever distriktssköterskorna att det är viktigt med 
rutiner. Distriktssköterskorna menar också att de organisationer som de är verksamma i 
ger dem möjlighet att prioritera patienter i livets slutskede trots att det inte finns någon 
skriven rutin för det. Handley et al. (2013) menar att vården och därmed 
smärtlindringen förbättrades när strukturerade bedömningar infördes för patienter i 
livets slutskede. Strukturen ledde även till att kommunikationen förbättrades. Johnston, 
Östlund & Brown (2012) och Lees et al. (2014) skriver att rutiner, genom att vissa 
vårdförlopp följs, är positivt för patienten i livets slutskede, då inkonsekvenser i 
vårdförlopp kan innebära försämring i vården. Tornøe, Danbolt, Kvigne och Sørlie 
(2014) skriver att distriktssköterskor ofta anpassade sin arbetsdag till att prioritera 
patienterna i livets slutskede. Även Reed, Fitzgerald och Bish (2017) menar att 
arbetsdagen anpassas för att patienter i livets slutskede ska vara prioriterade. Dessvärre 
innebär detta att distriktssköterskorna ofta jobbar övertid för att hinna med att ge en god 
vård. 

 

I föreliggande studie framkom att distriktssköterskor upplever att det är deras skyldighet 
att se till att ingen patient i livets slutskede ska behöva dö med smärta, vare sig fysisk 
eller psykisk smärta. Boucher et al. (2010) menar att patienter i livets slutskede som inte 
är smärtlindrande orsakar ångest både för patienter och dess närstående. De Jong och 
Clarke (2009) menar att den död som inträffar när patienten inte är smärtlindrad är en 
ond död. Distriktssköterskorna upplever även att anpassning av smärtlindring utifrån 
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individens behov var viktig för att kunna säkerställa en god smärtlindring. När 
smärtlindringen anpassades för individen kunde även den existentiella smärtan lindras. 
Enligt Tornøe et al. (2014) upplever distriktssköterskor att det är viktigt att även den 
existentiella smärtan behandlas då obehandlad existentiell smärta kan ta sig uttryck som 
ökad fysisk smärta och det blir då svårare att nå en god smärtlindring. Existentiell 
smärta kan  bland annat bero på underbehandling av fysisk smärta samt oro för 
närstående. Genom att behandla den fysiska smärtan kan den existentiella smärtan 
minska och oron kan avhjälpas genom bland annat avspänning (Regionala 
cancercentrum i samverkan 2016, s. 113). 

Som ett led i att anpassa smärtlindringen visade resultatet att distriktssköterskor 
upplever att det är viktigt att använda olika smärtskattningsinstrument. Campling el al. 
(2017) menar att distriktssköterskorna gör en bedömning av smärta för att kunna 
anpassa smärtlindringen för individen. Av resultatet framgår även att deras erfarenhet 
och deras kliniska blick är viktig i bedömning av smärta. Soden et al. (2013) påtalar att 
distriktssköterskors kliniska blick och deras erfarenheter är viktigt för smärtskattning. 
För att kunna smärtlindra patienten i livets slutskede menar Campling et al. (2017) att 
det är viktigt att utvärdera effekten av det givna läkemedlet. I föreliggande studier 
visades att utvärdering är viktigt då distriktssköterskorna menar att smärtan inte är något 
statiskt utan en process. Utvärdering efter given behandling är viktig för att veta hur 
smärtan ändras och för att patienten i livets slutskede ska vara fullt smärtlindrad. I 
resultatet visades även att distriktssköterskorna upplever att det inte bara är medicinsk 
smärtlindring som kan vara till hjälp för patienten i livets slutskede utan även alternativ 
smärtlindring såsom närvaro och beröring kan lindra smärtan. Som alternativ 
smärtlindring kan bland annat taktil massage användas. Andersson, Törnkvist och 
Wändell (2009) menar att uppfattningen av smärtan kan avta med taktil massage och 
även att den generella känslan av välbefinnande kan öka.  

 

Resultatet belyser att distriktssköterskor upplever att kommunikation med patient och 
närstående är viktigt för att skapa en relation. Newell, Smith och Russel (2018) menar 
att en rak och ärlig kommunikation är viktig för att för patienten i livets slutskede ska få 
ett bra slut. I resultatet ses även att distriktssköterskorna upplever att det är viktig att de 
inte tar över kontrollen från patienten utan att de själva får bestämma. De Jong och 
Clark (2009) menar att förlusten av kontroll och av sitt oberoende är en del i att 
patienten i livets slutskede inte får en god död. Även Sveriges hälso-och sjukvårdslag 
säger att vården ska bygga på patientens självbestämmande (HSL 2017:30) Enligt 
Boucher et al. (2010) är kommunikationen även viktig för att närstående ska känna sig 
trygga. Om kommunikationen mellan närstående och distriktssköterskan är dålig känner 
sig anhöriga inte trygga. I artikeln menar de även att om distriktssköterskan misslyckas 
med att skapa en relation till patienten och dess närstående så begränsas 
smärtlindringen. 

Distriktssköterskor upplever att både patienter i livets slutskede och dess närstående blir 
tryggare om de får information om medicinen och dess effekter och biverkningar. Detta 
påstående styrks av Campling et al. (2017). De menar att distriktssköterskan även 
innehar en roll i att utbilda patienter och dess närstående i frågor gällande mediciner. De 
menar även att distriktssköterskan har en roll i att individanpassa informationen för att 
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patienten i livets slutskede ska känna sig delaktig. Detta kan även ses i författarnas 
resultat. 

 

I föreliggande studie visades att det är viktigt för patienten i livets slutskede att 
distriktssköterska skapar tillit. Campling et al. (2017) visar att frekvent kontakt mellan 
distriktssköterska och patient i livets slutskede är en del i arbetet som distriktssköterska 
och att det är viktigt att se patienten i livets slutskede. De Jong och Clarke (2009) samt 
Newell, Smith och Russel (2018) menar att en god relationen mellan distriktssköterskan 
och patienten i livets slutskede och dess närstående gagnar smärtlindringen och att det 
är viktigt med en nyckelperson. I föreliggande studies resultat belyser 
distriktssköterskorna vikten av att skapa en god relation till patienten i livets slutskede 
och dess närstående för att kunna erbjuda ett gott slut för patienten. När en god kontakt 
finns kan distriktssköterskan se patienten i livets slutskedes dagliga värld och ett 
förtroende kan lättare skapas (Reed, Fitzgerald & Bish 2017). Enligt 
distriktssköterskans kompetensbeskrivning (2019) är distriktssköterskan den fasta 
kontakt som skapar trygghet. 
 
 
I resultatet ses det att distriktssköterskorna upplever att närståendes medverkan är en 
viktig del i smärtlindringen för patienter i livets slutskede. Kaarbø (2011) menar att när 
närstående inte får vara delaktiga blir det negativt för patienten i livets slutskede då de 
inte får stötta patienten som de önskar. I föregående studie visas även att det är viktigt 
att informera och göra närstående delaktiga för att närstående också behöver 
distriktssköterskans uppmärksamhet. Jóhannesdóttir och Hjörleifsdóttir (2018) beskriver 
att information är viktigt och påvisar att distriktssköterskorna är duktiga på att förmedla 
information på ett bra sätt.  
 
 
SLUTSATSER 
Distriktssköterskorna upplevde utmaningar med smärtlindring och resultatet belyser att 
smärtbedömningen gjordes med skattningsinstrument och utvärderades av 
distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna upplevde ett gott samarbete med andra 
professioner men också närstående ansågs vara av stor betydelse för smärtlindringen 
hos patienten som vårdas i livets slutskede.  Distriktssköterskorna menar att rutiner är 
viktigt för att kunna erbjuda en lika vård för alla patienter i livets slutskede. 
Smärtlindring är en dynamisk process och inte en statisk. Därmed krävs det att 
distriktssköterskorna utvärderar given smärtlindring. Rätt kunskap om smärtlindring och 
patientens delaktighet bidrar till att distriktssköterskorna kan vara trygg i sin profession. 
Författarna anser att distriktssköterskorna är en utomstående person i hemmet som har 
möjlighet att påverka patienten och dess närstående vid vård i livets slutskede . Studiens 
resultat kan användas vidare för att utveckla kompetensen bland distriktssköterskorna 
som arbetar med smärtlindring i hemmet hos patienter i livets slutskede. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Kontrollfrågor  
1. Hur länge har du jobbat och hur länge har du jobbat som dsk? 

 
2. Hur länge har du jobbat med palliativa pat? 

 
3. Hur ofta har ni pall patienter som är i behov av kontinuerlig smärtlindring? 

 
4. Hur länge i nuvarande arbete? 

 
Intervjufrågor 
1. Vad är din upplevelse av palliativ smärtlindring? 
2. Kan du berätta om möten med palliativa patienter med smärta som du 

smärtlindrade? 
- Ge gärna exempel. Både bra och mindre bra. 

3. Vad upplever du påverkar smärtlindringen inom palliativ vård? 
4. Vilka hinder finns för att kunna ge en adekvat smärtlindring? 
5. Hur arbetar du för att för att kunna ge en god smärtlindring? 
6. Vilka andra metoder för smärtlindring kan du som dsk använda? 

- Ge gärna exempel 
7. Vilket stöd, råd eller information upplever du att patienterna behöver för att känna 

sig trygga med smärtbehandlingen? 
8. På vilka sätt kan verksamheten underlätta palliativ smärtlindring? 

 
- Utbildning? 
 
- Kompetens? 
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Bilaga 2 Informationsbrev till informanter 

Information angående ett examensarbete om palliativ 
smärtlindring. 
Vi vill fråga dig om Du vill delta i vårt examensarbete Distriktssköterskans upplevelse 
av palliativ smärtlindring i hemmet. Vi är två sjuksköterskor, Anna Kristiansson och 
Johanna Lang, som studerar på Distriktssköterskeprogrammet vid Akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
En viktig del i distriktssköterskans kompetensbeskrivning är att lindra lidande och ge 
god vård i livets slutskede för en värdig död. Som distriktssköterska är det därför viktigt 
att ha kännedom och förståelse för smärtlindring i palliativt skede. Detta för att kunna 
ge adekvat smärtlindring och för att ge patienten livskvalitet i livets slut. 
För att utveckla distriktssköterskans kunskap om ämnet tillfrågas Du i egenskap av 
distriktssköterska med erfarenhet av palliativ vård i hemmet. Du tillfrågas eftersom dina 
erfarenheter ger värdefull information. 

Hur går examensarbetet till? 
Studien består av intervjuer av 8 distriktssköterskor i olika kommuner i Södra Sverige. 
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Intervjun kommer att ske vid 
överenskommen tidpunkt och beräknas ta en timma. Intervjuerna planeras att 
genomföras via personligt möte. 
Transkriberingen av intervjun kommer sedan att analyseras och sammanställas.  
Informationen som framkommer under studien kommer att kodas, avidentifieras och 
behandlas konfidentiellt. Endast handledare och författare har tillgång till materialet och 
förvaras utan tillgång för allmänheten. Då uppsatsen är examinerad och godkänd 
kommer materialet att kasseras. Den insamlade informationen avser endast att användas 
i detta magisterarbete. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 
samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se 
nedan].
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Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning.  
Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 
fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 
och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 
första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 
med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Anna Kristiansson 

Johanna Lang  

Handledare Lotta Saarnio Huttu  

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete. 
 
Samtycke om deltagande 
Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten 
till deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt 
ovan. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum och handledares namnteckning 

mailto:dataskydd@hb.se
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 

 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet Distriktssköterskans upplevelse av palliativ 
smärtlindring i hemmet och att uppgifter om mig samlas in och behandlas på det sätt 
som beskrivs i informationen ovan. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
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Bilaga 3 informationsbrev till verksamhetschef 

 
Verksamhetschefens godkännande av datainsamling     
 

Anna Kristiansson och Johanna Lang är två sjuksköterskor som studerar på 

distriktssköterskeprogrammet,  Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 

ett Magisterarbete om palliativ smärtlindring i hemmet. En del i distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning är att lindra lidande och ge en värdig död. För att kunna erbjuda 

patienter i palliativt skede god smärtlindring är det viktigt att ha kännedom och 

förståelse om smärtlindring. Detta för att kunna erbjuda en adekvat smärtlindring och 

för att öka livskvaliteten i livets slutskede. 

 

Vi ber därför om tillstånd genom detta brev att intervjua distriktssköterskor inom 

hemsjukvården i Er verksamhet. Intervjun består av semistrukturerade frågor och 

beräknas ta en timma i anspråk och kommer att ske vid överenskommen tidpunkt. 

Intervjun planeras att genomföras via personligt möte. Samtycke till intervjun kommer 

att inhämtas från varje deltagare. Intervjun kommer att spelas in och därefter 

transkriberas och analyseras. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för 

utomstående och endast författare och handledare har tillgång till materialet. 

Deltagarna kommer att informeras muntligt och skriftligt om studiens syfte och 

genomförande. De informeras även om att deltagandet i studien är frivilligt och 

deltagandet kan avbrytas när som helst. Informationen som insamlas under studien 

kommer avidentifieras, kodas och behandlas konfidentiellt. Informationen kommer 

endast att användas i magisterarbetet. 

 

 

Hälsningar  

Anna Kristiansson Sjuksköterska Johanna Lang Sjuksköterska  

 

 

Handledare: Lotta Saarnio Huttu Lektor 

Institutionen för vårdvetenskap  
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Högskolan i Borås  

E-post: xxx@hb.se 

Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anna Kristiansson och Johanna 
Lang genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
Borås 2019 
 
 
 
_______________________________  
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort  
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