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Sammanfattning    

Allt fler patienter i livets slutskede väljer att vårdas i det egna hemmet och vården är mer 

komplex än tidigare. Detta ställer krav på att det finns rätt kompetens, resurser och tid 

hos sjuksköterskor i hemsjukvården. Vården är ojämlik och vilken vård som erbjuds 

varierar från kommun till kommun. Tidigare forskning visade att sjuksköterskor anser sig 

ha god kunskap men önskade regelbunden utbildning om vård i livets slutskede. De 

upplevde brist på tid, personal, utrustning och aktuell information om patienten. De tyckte 

också att samarbetet mellan olika organisationer behövde förbättras. Syftet var att belysa 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede i deras hem. En 

kvalitativ empiriskt studie gjordes för att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda palliativa patienter i hemmet. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade 

intervjuer som analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Det blev fyra kategorier 

och åtta subkategorier där huvudfynden var att sjuksköterskorna upplevde att deras 

kunskap var god och kom genom erfarenhet och inte utbildning. De önskade ändå 

regelbunden utbildning och att grundutbildningen handlade mer om palliativ vård. 

Samverkan med andra vårdaktörer upplevdes fungera väl och var en viktig förutsättning. 

Vård i livets slutskede var givande och en stor del av sjuksköterskornas arbete i 

hemsjukvården. Studien bekräftade tidigare forskning att sjuksköterskorna hade god 

kunskap men önskade mer utbildning. Däremot upplevde sjuksköterskorna att samarbetet 

med andra vårdaktörer för det mesta fungerade bra och de upplevde inga problem med 

tillgång till tid, personal och utrustning.  

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, vård i livets slutskede, upplevelser, hemsjukvård 
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INLEDNING 

Allt mer avancerad vård bedrivs i patientens hem vilket medför stora utmaningar för 

sjuksköterskor i hemsjukvården (Andersson, Lindholm, Pettersson & Jonasson 2017). 

Verschuur, Groot och van der Sande (2014) beskriver att det ställs stora krav på 

sjuksköterskor att vårda patienter i livets slutskede i hemmet. Sjuksköterskan ska kunna 

göra egna bedömningar, fatta självständiga beslut och ha en bra kommunikationsförmåga. 

 

Eftersom båda författarna har erfarenhet av att arbeta med patienter i livets slutskede inom 

slutenvården och på korttidsboende väcktes intresse för att studera detta ämne. I somras 

arbetade vi som sjuksköterskeassistenter i hemsjukvården och det gav en inblick i hur det 

är att vårda palliativa patienter i hemmet. Vissa problem som lätt kunnat lösas inom 

slutenvården var mer komplext i hemmet. En sådan enkel sak som att ge patienten en filt 

när hen fryser var inte självklart inom hemsjukvården, om inte patienten har tillgång till 

det i hemmet. Därför anser vi att det är relevant att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

att vårda palliativa patienter i livets slutskede i hemmet. 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård  

Socialstyrelsens (2018) tolkning av palliativ vård är hälso- och sjukvård med avsikt att 

lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med obotlig sjukdom. Palliativ vård i 

livets slutskede ges till alla oavsett diagnos och ålder under sista tiden i livet och 

kännetecknas av ett holistiskt synsätt som ska stödja individen att leva med välbefinnande 

och värdighet till livets slutskede. Enligt WHO (2019) innebär palliativ vård att förbättra 

livskvaliteten för patienter och deras familj med livshotande sjukdom. Detta görs genom 

att lindra lidande samt att bedöma och behandla fysiska, psykosociala och andliga 

problem. Enligt Arman (2015, ss. 38–40) är den vårdvetenskapliga basen att hälsan måste 

förenas med lidandet för att förbli en helhet. Lidande och hälsa hör ihop med väsentliga 

förutsättningar för livet. Lidandet är inte alltid möjligt att radera men kan lindras genom 

stöd ifrån andra och göras tolerabel. Lidandet kan förstås som en emotionell smärta och 

kan bland annat uppkomma av fysiskt smärta. Lidande är med andra ord inte bara 

kroppslig smärta och bör enligt vårdvetenskapen förstås som ett grundbegrepp.   

 

Drygt 90 000 personer avlider årligen i Sverige, 80 % av dessa har behov av palliativ 

vård. Tidigare studier så väl svenska som internationella indikerar att de flesta vill dö i 

sitt eget hem. Döende och svårt sjuka patienter vårdas allt mer i det egna hemmet istället 

för på sjukhus. Tillgången till den palliativa vården är idag inte jämställd med stora 

differenser i landsting, regioner och kommuner. Den palliativa vården har förbättrats och 

utvecklats men vilken palliativ vård som erbjuds avgörs av bostadsort. En förutsättning 

för palliativ vård av god kvalitet är att dygnet runt ha tillgång till läkare med erfarenhet 

av palliativ vård (Socialstyrelsen 2013). 

 

När patienten inte förväntas överleva mer än några dagar till någon vecka eller har kort 

tid kvar att leva men fortfarande har ett ganska aktivt liv går vården över till palliativ vård 

i livets slutskede. Det görs ett medicinskt ställningstagande utifrån prognosen och är en 
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viktig brytpunkt. Denna brytpunkt ses som en förutsättning för att kunna tillgodose 

patientens och de anhörigas behov och önskemål (Socialstyrelsen 2016). 

De 6 S: n 

Regionala cancercentrum (2016a) skriver om en modell som används inom palliativ vård, 

de 6 S: n. Den innebär att arbeta personcentrerat och utgå från patienten. Det gör att 

patienten kan få det så bra som möjligt sin sista tid i livet. De 6 S:n är självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. För 

att kunna bevara en positiv självbild måste personalen utgå från patientens enskilda behov 

och vad som är viktigt för hen. Att göra patienten delaktig i vården och respektera rätten 

till självbestämmande är viktigt. I sociala relationer ingår stöd till närstående och att 

hjälpa patienten att bevara de relationer som är viktiga resten av livet. Patientens enskilda 

behov är centrum för att få en bra symtomlindring. För att få en känsla av sammanhang 

är det viktigt att veta vad som har varit viktigt i patientens liv. Med strategier menas att 

patienten får möjlighet att prata om sina känslor om döden och eventuellt planera sin 

begravning. 

Värdegrund 

Enligt regionala cancercentrum (2016c) är närhet, helhet, kunskap och empati 

värdegrunden i palliativ vård. Patienter och närstående vill oftast inte vara ensamma i 

livets slutskede, därför krävs det närhet från sjuksköterskan. Helhet innebär att se 

patienter och närståendes fysiska, psykologiska, sociala och existentiella behov. Kunskap 

behövs för att kunna ge vård av god kvalitet och för att patienten ska ernå optimal 

livskvalitet. Detta uppnås genom att personal får utbildning och fortbildning. Empati 

innebär att personalen behåller sin professionalitet samtidigt som de visar omtanke och 

känner in situationen. Ekebergh (2015, ss. 18–19) menar att det krävs ett samspel mellan 

patient och vårdare för att få ett helhetsperspektiv. Teorin om livsvärlden är en bra grund 

att arbeta efter när det finns behov av en helhetssyn och delaktighet. Livsvärlden innebär 

att förstå vad hälsa, sjukdom och lidande betyder för patienten. Patienten är expert på sig 

själv och genom att ta del av patientens erfarenheter, upplevelser och känslor får 

sjuksköterskan en bild av dennes livsvärld. Livsvärlden är unik för alla. Den levda 

kroppen är ett centralt begrepp inom den livsvärldsorienterade vårdvetenskapen och 

innebär att kroppen inte bara är biologisk utan även subjektiv. Den är fysiskt, psykiskt 

och existentiell på en och samma gång och är mittpunkten i människans existens.  

Palliativa team 

Specialiserade palliativa team kan vara inkopplade när patienter har specifika behov eller 

svåra symtom. Beroende på vart patienten bor kan den specialiserade vården ha 

varierande namn och möjligheten till specialiserad vård skiftar. Somliga städer saknar 

specialiserad palliativ vård (1177 vårdguiden 2018). Enligt regionala cancercentrum 

(2016b) består palliativa team av läkare, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och 

fysioterapeut. Om det behövs kan teamet söka upp andra yrkeskategorier. Det palliativa 

teamet bör vara skickliga inom kommunikation, närståendestöd, teamarbete och 

symtomlindring för att behärska sin uppgift. Teamet kan arbeta som en konsult utan att 

ha något patientansvar. Teamets uppgift är också att stötta anhöriga och patienten. 

Uppföljande samtal och stöd är något de erbjuder till de efterlevande.  
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Läkarens ansvar 

När läkaren bestämmer att vården övergår från botade till lindrande är det viktigt att ha 

ett brytpunktsamtal med patienten och anhörig. Ett brytpunktsamtal görs av läkare när 

vården övergår till palliativ vård och all bromsande och botande behandling avslutas. En 

medicinsk bedömning åligger läkaren att göra för att avgöra var patienten befinner sig i 

sitt sjukdomsförlopp. I samtalet ska vården diskuteras från patientens önskemål, tillstånd 

och behov (Regionala cancercentrum 2019). Det är läkarens ansvar att se till att 

ordinationer finns och att bedöma om patienten är i livets slutskede (Regionala 

cancercentrum 2017). Socialstyrelsen (2019) skriver att genom en klinisk undersökning 

är det en läkare som fastställer ett dödsfall. Om dödsfallet är förväntat kan den kliniska 

undersökningen göras av en sjuksköterska. Medicinskt tillstånd, aktuella och relevanta 

uppgifter om den avlidna patienten behöver läkaren få tillgång till för att sedan kunna 

fastställa dödsfallet. 

Sjuksköterskan i hemsjukvården 

Hemsjukvård är hälso-och sjukvård som bedrivs i hemmet. En vård- och 

omsorgsplanering sker innan åtgärder och insatser ges. Hemsjukvård bedrivs under 

dygnets alla timmar i hemmet. Resurser och organisation för hemsjukvården bestäms av 

politikerna. Utgångspunkten i hemsjukvården bör alltid vara vårdtagarens behov för att 

alla ska få god vård på lika villkor (Josefsson & Ljung 2017 ss.20–22).  

 

I hemsjukvården arbetar både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor, det 

behövs då vården idag blir allt mer avancerad. Sjuksköterskans arbete innefattar ett etiskt 

förhållningssätt och en helhetssyn. Detta kräver kompetens och yrkeskunnande. 

Sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga ohälsa, ansvara för omvårdnadsbehoven, 

organisera och leda patientnära omvårdnadsarbete och delta i teamarbete. Att informera 

vårdtagaren och anhöriga samt prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i 

teamet är också sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskan behöver uppdatera sin kompetens 

och vara flexibel eftersom behoven och yrkeskraven förändras över tid. En viktig uppgift 

för sjuksköterskan i hemsjukvården är att självständigt bedöma, utvärdera, genomföra 

och planera åtgärder som främjar fysiskt, psykiskt och social hälsa hos vårdtagaren. Det 

krävs fortbildning för att sjuksköterskan kontinuerligt får utveckla sin kompetens för att 

klara av sina arbetsuppgifter. Att utöva omvårdnad i hemmet innebär att sjuksköterskan 

är en gäst i vårdtagarens hem och måste därmed inse vad hemmet symboliserar för ägaren 

(Josefsson & Ljung 2017 ss. 25–28, 31).  

 

För att patienter ska kunna leva i sina hem måste sjuksköterskor kunna tillgodose deras 

medicinska behov och omvårdnadsbehov. Eftersom vården och behandlingen måste 

anpassas till patienternas personliga hälsobehov i deras hem måste sjuksköterskan kunna 

arbeta självständigt och flexibelt. Det krävs kompetens i medicin och omvårdnad då 

bedömningar och besluttagande ingår i det dagliga arbetet. Utmaningar som 

sjuksköterskan möter kan vara dålig arbetsmiljö, stor arbetsbelastning och brist på 

kompetens (Andersson et al. 2017). 

  

Tidigare forskning 

Sjuksköterskorna ansåg att de hade bra kunskap men att de ändå hade behov av 

regelbunden utbildning för att få ny kunskap och öka sin kompetens (Sand, Rosland & 
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Førland 2018). Det var även viktigt att sjuksköterskorna hade kunskap, kompetens och 

erfarenhet för att kunna utföra komplex vård i hemmet (De Vliegher et al. 2015). Även 

Karlsson och Berggren (2011) fann att sjuksköterskorna upplevde att de behövde mer 

kunskap om palliativ vård. Enligt Josefsson, Bomberg och Krans (2018) ingick det i 

sjuksköterskans arbete att utbilda personal i hemtjänsten om palliativ vård så att alla fick 

samma information och arbetade mot samma mål. Att reflektera över svåra saker 

tillsammans med kollegor underlättade arbetet. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att de inte fick tillräckligt med stöd för att utföra sitt arbete med 

god kvalitet i patientens hem. De upplevde brist på tid, personal, utrustning och aktuell 

information vilket ingav känslor av maktlöshet (Penz & Duggleby 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde att det saknades tillräcklig arbetskraft för att uppfylla de krav 

som finns för att vårda patienter i hemmet. De upplevde att samarbetet och 

kommunikationen mellan olika organisationer behövde förbättras (De Vliegher et al. 

2015). Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren och Söderlund (2013) menar att 

de etiska dilemman som även kunde uppstå för sjuksköterskorna påverkade dem 

känslomässigt. De kunde känna sig obekväma och osäkra när de inte fick det stöd de 

behövde från läkare. Brist på samarbete och sjuksköterskornas osäkerhet ledde till att de 

upplevde att de inte hade kontroll över situationen.  

 

Karlsson och Berggren (2011) menade att det var komplext för sjuksköterskan att vårda 

döende patienter i deras hem. För att vårdandet skulle bli bra måste sjuksköterskan skapa 

en bra relation till patienten och dennes närstående. För detta krävdes tid vilket 

sjuksköterskor ofta upplevde att de hade brist på. För att minska oro för närstående var 

det viktigt att sjuksköterskan var kompetent, tillgänglig och hade ett bra bemötande. 

Enligt Josefsson, Bomberg och Krans (2018) var det viktigt att sjuksköterskan 

respekterade patientens önskningar även när de gick emot hennes egna åsikter. För att 

kunna veta vad patienten och närstående önskade var det viktigt med samtal. För att 

patienten och närstående skulle känna sig trygga var det viktigt att skapa en relation 

genom dialog och det krävde tid.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Allt fler palliativa patienter väljer att vårdas i det egna hemmet och vården är mer 

komplex än tidigare. Detta ställer krav på att det finns rätt kompetens, resurser och tid 

hos sjuksköterskor i hemsjukvården. Kvaliteten på den palliativa vården är ojämlik över 

landet och det kan vara ett problem att sjuksköterskor inte har samma förutsättningar. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor i hemsjukvården känner att de inte har den 

utbildning, tid, utrustning och aktuell information som krävs för att kunna utföra ett bra 

jobb. Det mesta av forskningen är utförd i andra länder än Sverige och hemsjukvårdens 

uppbyggnad skiljer sig från land till land. De svenska studier som gjorts belyser 

distriktsjuksköterskornas upplevelser. Det finns därför en kunskapslucka i hur 

sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården i Sverige upplever det att vårda patienter i 

livets slutskede i hemmet. Genom att undersöka sjuksköterskornas upplevelser kan det 

leda till ökad kunskap och förståelse om vård i livets slutskede i Sverige.  
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SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede i 

hemmet. 

 

METOD 

Design 

En kvalitativ empirisk studie gjordes för att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter i livets slutskede i hemmet. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade 

intervjuer som analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Urval och kontext 

För att hitta informanter till studien kontaktades först en enhetschef vid hemsjukvården i 

södra Sverige för godkännande av studien. Enhetschefen ansvarade för två enheter och 

gav sitt godkännande. Hon informerade sina sjuksköterskor om studien och de som ville 

delta i studien kontaktades. De valdes ut efter kön, ålder och erfarenhet för att få så stor 

spridning som möjligt i resultatet. Inklusionskriterier var legitimerade sjuksköterskor som 

vårdat minst två patienter i livets slutskede i hemmet och var anställda inom 

hemsjukvården. Det blev totalt sex informanter, tre män, tre kvinnor och tre från varje 

enhet i åldrarna 30–48 år som arbetat som sjuksköterskor i 4–18 år varav 1–10 år inom 

hemsjukvården. Staden där studien genomfördes hade tillgång till ett palliativt team. 

Vilket innebar att båda enheterna hade möjlighet att vända sig till detta team gällande 

patienter som remitterats dit. Den ena enheten ansvarade för ett tätbebyggt område och 

hade en sjuksköterska som var utbildad i palliativ vård. När de behövde kontakta läkare 

fick de vända sig till den vårdcentral som patienten tillhörde. Den andra enheten 

ansvarade för ett glesbebyggt område där avstånden kunde vara långa. De hade möjlighet 

att ronda med läkare från områdets vårdcentral en viss tid dagligen. De kunde även vända 

sig dit vid behov.  

Datainsamling 

Båda författarna närvarade vid de sex intervjuerna. Den ena författaren ledde tre av 

intervjuerna på den ena enheten medan den andre författaren förde anteckningar. Vid 

intervjuerna på den andra enheten bytte författarna roller. Alla intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplats i ett enskilt rum. Innan intervjuerna informerades 

informanterna muntligt och skriftligt om studien och att deras deltagande var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Intervjuerna spelades in med en 

av författarnas mobiltelefon och varade mellan 5–15 minuter. Materialet transkriberades 

direkt efter intervjuerna av den ena författaren. 

 

En kvalitativ forskningsintervju ska vara öppen och balansera mellan att vara 

ostrukturerad och strukturerad. Intervjun kan vara strukturerad genom att forskaren i 

förväg valt ut specifika frågor som ställs. Det som gör att intervjun inte är strukturerad är 

att forskaren ställer sina frågor utefter svaren (Dahlberg 1997 ss. 99–100). Intervjuerna 

utfördes på ett semistrukturerat sätt, informanterna fick ett antal förbestämda frågor som 

följdes upp med frågor som varierade beroende på informanternas svar (se bilaga 1).  
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Dataanalys 

Innehållsanalys är en metod som analyserar kvalitativa data. Den används för att beskriva 

ett problem på ett konsekvent och objektiv sätt. Syftet är att åstadkomma en kondenserad 

och vid skildring av fenomenet.  Orden i texten delas in i kategorier och subkategorier 

(Elo & Kyngäs 2008). Det transkriberade materialet analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Intervjuerna lästes och lyssnades igenom flera gånger av båda författarna 

enskilt och tillsammans. Meningsbärande enheter, meningar i texterna som hade liknande 

innehåll och var relevanta togs ut. Sedan kondenserades de för att bli kortare utan att 

ändra innehållet. De kodades och grupperades i kategorier. Materialet i kategorierna 

lästes igenom och delades upp i subkategorier. Kategorierna och subkategorierna 

samanställdes i tabellform. Under arbetes gång omarbetades kategorierna och 

subkategorierna flera gånger för att i så hög grad som möjligt svara an på syftet.  

 

Tabell 1 Exempel på hur analysen gått till 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag upplever 

att med 

erfarenhet 

kommer 

mycket 

kunskap och 

att man 

behöver vart 

med några år. 

Med 

erfarenhet 

kommer 

mycket 

kunskap. 

Kunskap och 

erfarenhet. 

Erfarenhetsbaserad 

kunskap 

 

Kompetens 

Etiska överväganden 

Vinsterna ska vara större än riskerna och forskningen ska generera kunskap som är viktig 

och väl underbyggd. Forskningen ska utföras med respekt för människovärdet och de 

mänskliga rättigheterna ska beaktas (Olsson & Sörensen 2011 s.86).  Eftersom denna 

studie inte granskades av en etisk kommitté har noggranna etiska överväganden gjorts 

innan och under studien. Studien innebär inga tydliga risker vad författarna kunde se utan 

kan vara av nytta för att få kunskap om hur sjuksköterskor upplevde det att vårda patienter 

i livets slutskede i hemmet. 

 

Det finns fyra grundläggande krav på forskningen, dessa är samtyckeskravet, 

nyttjandekravet, informationskravet och konfidentiaitetskravet. Dessa krav skulle 

genomgående uppfyllas under forskningen. Samtyckeskravet innebär i kort att den som 

deltar i undersökningen när som helst har rätt att avbryta sin medverkan utan negativ 

verkan. Nyttjandekravet innebär att den information forskaren fick från deltagaren endast 

fick brukas för forskningsändamål. Informationskravet innebär att forskaren skulle både 

skriftligt och muntligt berätta för den medverkande vad syftet med undersökningen var. 

Konfidentiaitetskravet betyder att personuppgifterna som forskarna fick ta del av från 
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deltagarna inte skulle komma ut så att främmande personer kunde ta del av dem 

(Vetenskapsrådet 2017).  

 

En enhetschef kontaktades och informerades om studien och gav tillåtelse att genomföra 

studien på de två enheter hon ansvarar för. Skriftligt och muntligt godkännande 

inhämtades från enhetschefen (se bilaga 2). Informanterna delgavs muntlig och skriftlig 

information om studien och syftet med att göra den. I den skriftliga informationen ingick 

fakta om examensarbetet, att deltagandet är frivilligt, vad som händer med deras uppgifter 

och att det datamaterial som samlades in skulle förstöras när examensarbetet var godkänt 

(se bilaga 3). Intervjuerna avidentifierades inför uppsatsen och de som deltog 

garanterades anonymitet. Inspelningarna och de utskrivna texterna förvarades så att 

obehöriga inte kunde ta del av dem.  

 

RESULTAT 

Kategorier och subkategorier 

Tabell 2. Redovisning av funna kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Relationens betydelse • Vårdande relation med patienten 

• Relationen med anhöriga 

Samverkan • Stöd vid palliativ vård 

• Samarbetet med hemtjänsten 

Organisering av arbetet 

 

 

• Riktlinjer och resurser 

• Planering av arbetet 

Betydelsen av kunskap och kompetens • Erfarenhetsbaserad kunskap 

• Behov av utbildning 

Relationens betydelse 

Denna kategori sammanfattar sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter i livets 

slutskede och möten med patienter och anhöriga.  

 

Vårdande relation med patienten 

De flesta sjuksköterskorna upplever att det är varierande och givande att arbeta med 

patienter i livets slutskede. Informanterna berättar också att det aldrig är sig likt utan olika 

från gång till gång beroende på hur patienten mår. Men det är ett roligt arbete där 

sjuksköterskorna känner sig behövda, de vill att det ska bli så bra som möjligt för 

patienten och anhöriga och tycker det är bra att de som vill vara kvar i hemmet har 

möjlighet att vara det. Några av informanterna beskriver att de upplever sig generade över 

att de upplever vård i livets slutskede som roligt och bland det bästa som finns att arbeta 

med. Patienter i livets slutskede är en patientgrupp där sjukskötskorna kan göra små saker 

som betyder mycket för patienten och anhöriga, vilket upplevs som givande.  
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”Det finns få vårdtillfällen som kan vara, med risk att låta morbid och bisarr, så fina som 

vård i livets slutskede där man verkligen kan göra så stor skillnad med så små medel”. 

(Informant 3) 

 

Informanterna berättar att det ibland kan vara tungt på ett personligt plan att jobba med 

patienter i livets slutskede, detta för att patienten inte kommer att bli bättre utan kommer 

att dö. En annan sak som sjuksköterskorna upplever som jobbigt är när det inte finns de 

förutsättningar som behövs som brytpunktsamtal och trygghetsordinationer, det ger en 

känsla av otillräcklighet när de vårdar patienten. Sjuksköterskorna upplever att patienter 

i livets slutskede är viktiga och de prioriteras först. Informanterna upplever att det är ett 

komplext och individuellt arbete då alla patienter är olika. Sjuksköterskorna erfar att 

patienterna känner sig tryggare och säkrare hemma och därför tycker sjuksköterskorna att 

det är bra att det finns möjlighet för dem att få vård i hemmet. Känslan är att patienterna 

blir tryggare om de i tidigt skede får information om vad hemsjukvården kan erbjuda, 

många är rädda att de ska ligga hemma och ha ont och vara oroliga. Därför upplever 

sjuksköterskorna att det är viktigt att samtala med patienten om detta. 

  

Sjuksköterskorna uttrycker också att det känns bättre om de har möjlighet att lära känna 

patienterna innan de blir sämre. Då kan patienterna göras delaktiga och de kan samtala 

om hur de vill ha det den sista tiden och det finns tid att bygga upp en relation. Det är 

viktigt att ha en helhetssyn av patienten och information om vad den vill ha för vård. Det 

känns lättare att ge en god vård när de känner patienten. De gånger sjuksköterskorna får 

ansvar för patienter som från början är dåliga och bara har dagar eller timmar kvar att leva 

är upplevelsen att vården inte blir lika bra. Detta gör att sjuksköterskorna inte alltid känner 

sig tillfreds med det arbete de utför.  

 

”Sen är det ju fördel om man har träffat patienten innan. Ibland får vi ju dåliga patienter 

som kommer som vi inte känner”. (Informant 4) 

 

Relationen med anhöriga 

Sjuksköterskorna upplever att en stor del av vårdandet handlar om anhöriga och att skapa 

en bra kontakt med dem. Anhöriga är en stor del i patientens liv och att vara ett stöd för 

dem upplevs som viktigt.  Det är viktigt att se och möta anhöriga, ibland behövs det 

många samtal som kan ge en känsla av att all energi läggs på detta.  Men om anhöriga 

känner sig trygga kan de vara delaktiga i vården på ett annat sätt och vara en resurs vilket 

sjuksköterskorna känner underlättar deras vårdande. En sjuksköterska känner att den sista 

tiden är oftast den som anhöriga kommer ihåg och fokuserar på när patienten har gått bort. 

Därför är det viktigt att ge anhöriga en bra bild av sista tiden av patientens liv. 

 

”En viktig del är att skapa en bra kontakt med anhöriga och se till att de känner sig 

någorlunda trygga i det de upplever också. De kan ju ha en mamma eller en älskare som 

håller på att gå bort, man är ju ett stöd för dem också och det tycker jag är rätt givande 

som sjuksköterska”. (Informant 5) 

 

Sjuksköterskorna berättar att alla anhöriga är olika och befinner sig i olika stadier i livet. 

Sjuksköterskorna upplever att det därför kan vara utmanade att möta dem. Det är 

betungande när de inte kan vara en tillgång utan istället en belastning. Ibland vill anhöriga 



 9 

inte inse att patienten är sjuk och befinner sig i livets slutskede, då upplever 

sjuksköterskan att det kan bli tungt att jobba. Sjuksköterskorna kan känna frustration när 

anhöriga vägrar att ta emot hjälp och hjälpmedel för att de vill att patienten ska klara av 

det självständigt. Detta för att sjuksköterskorna av erfarenhet vet att det oftast slutar med 

att patienten måste åka in till sjukhus eftersom hemsituationen är ohållbar.  

 

”När det är svårt att få med anhöriga då saknas den otroligt viktiga delen och då finns 

inte förutsättningarna att bedriva god vård”. (Informant 3) 

Samverkan 

Denna kategori sammanfattar hur sjuksköterskorna upplever samarbetet med olika 

instanser och hur det påverkar förutsättningarna att bedriva god vård i livets slutskede. 

 

Stöd vid palliativ vård  

De flesta av sjuksköterskorna nämner palliativa teamet som en resurs. Sjuksköterskorna 

upplever att de läkare, sjuksköterskor och kuratorer som arbetar där är till en stor hjälp. 

Sjuksköterskorna känner sig trygga eftersom teamet skriver alla underlag och förbereder 

allting och att allt är tydligt. 

 

”Med palliativa teamet får du verkligen alla förutsättningar att ge en jättegod vård i 

livets slutskede, inte minst kuratorn för patientens skull så att patienten kan få stöd i sin 

upplevelse av att veta att jag kommer dö”. (Informant 3) 

 

 Att de bara jobbar med palliativ vård och är experter på det området skapar också en 

känsla av trygghet hos sjuksköterskorna. Att läkaren kan göra hembesök och lättare 

undersökningar leder ofta till att patienten inte behöver åka in till sjukhus vilket 

sjuksköterskorna upplever som positivt. Sjuksköterskorna berättar att de gillar att läkarna 

vågar ta svåra beslut och är duktiga att tänka på helhetsperspektivet eftersom vården då 

blir bästa möjliga för patienten. Det är uppskattat och tryggt att ha en 

kontaktsjuksköterska som sjuksköterskan kan kontakta vid behov. En annan positiv sak 

som upplevs är att om patienten blir dålig så har de ”öppen retur” till den palliativa 

vårdavdelningen. Det innebär att det alltid finns en plats där och patienten kan åka direkt 

dit utan att behöva ta omväg via akuten, det upplevs göra arbetet enklare.  

 

När sjuksköterskorna berättar om samarbetet med läkare från primärvården och 

landstinget är upplevelserna både positiva och negativa. Sjuksköterskorna upplever att 

det oftast fungera bra att samarbeta med primärvården. Det är något som primärvården 

prioriterar, de jobbar åt samma mål. Sjuksköterskorna tycker att de har bra kontakt med 

vårdcentralen och får underlag och ordinationer i god tid. De upplever även att det är lätt 

att få en akutläkare för akuta bedömningar under dagen och under helg och kvällar finns 

det en jourläkare att kontakta.  

 

”Vi har bra möjligheter för dels har vi ju lätt att få kontakt med läkare för att få de här 

första brytpunktsamtalen och ordinationer”. (Informant 3) 

 

En del sjuksköterskor upplever att det ibland brister i samarbetet med läkaren. Det kan 

vara att det är svårt att få med sig läkaren, att läkaren inte delar deras bedömning eller att 

läkaren inte tar sig tid att göra ett brytpunktsamtal. Det är aldrig roligt när läkaren är 
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tveksam eller att det drar ut på tiden. Sjuksköterskorna vill gärna att allt ska vara klart och 

att ordinationer ska finnas så att allt flyter på. I ett terminalt skede är det svårt att 

symtomlindra ångest på något annat sätt en farmakologiskt upplever informanterna. Det 

upplevs även vara svårare att sätta in vak hos någon när det inte finns ett beslut från läkare 

om palliativ vård. Möjligheterna att bedriva god vård i livets slutskede är bra när det 

fungerar med vårdcentralen och ansvarig läkare så att de har de verktygen som behövs 

upplever sjuksköterskorna. 

 

”Ja men blir han sämre så får vi väl göra det. Nej men vi behöver det nu liksom vi kan 

inte vänta in allting, det måste vara klart och tydligt känner jag. Ibland får man jobba 

lite för det”. (Informant 6) 

 

Några sjuksköterskor nämner problem som kan uppstå från sjukhusets sida. Läkarna kan 

skicka hem patienter där det framgår i epikrisen att personen är jättesjuk och inte har så 

lång tid kvar att leva. Ändå har läkaren inte ens vidrört det här med palliation, inte haft 

ett brytpunktsamtal och det känns som att de inte vill prata om döden. Det upplevs 

tröttsamt att det första sjuksköterskan måste göra när de träffar patienten för första gången 

är att ta upp de här frågorna. Sedan måste de koppla in en läkare från vårdcentralen som 

kanske inte heller har träffat patienten på ett tag och som måste ta ställning till palliativ 

vård. Sjuksköterskorna kan uppleva detta som frustrerande och önskar att läkarna från 

sjukhuset var tydligare om att de inte längre kan bota eller behandla patienten.  

 

Samarbetet med hemtjänsten 

Sjuksköterskorna upplever att de har god kontakt och bra samarbete med hemtjänsten 

vilket underlättar vården. Hemtjänsten sitter vak hos patienten när sjuksköterskan anser 

att det behövs. Omvårdnadspersonalen finns vid patientens sida och gör den absolut 

oumbärliga basala omvårdnaden och det där lilla extra som behövs i livets slutskede av 

att bara finnas där. Omvårdnadspersonalen utför kontinuerlig munvård och observerar 

tecken på oro, ångest, smärta och illamående. Sjuksköterskorna upplever att de fungerar 

som deras förlänga arm och att det inger en känsla av trygghet att någon finns hos 

patienten. Eftersom sjuksköterskorna inte är hos patienten hela tiden måste de förlita sig 

på att omvårdnadspersonal hör av sig om det är något. Ingen av sjuksköterskorna har 

upplevt några problem med att få till vak, det burkar gå fort och smidigt när det är aktuellt, 

det känns tryggt för sjuksköterskorna.  

 

”Att någon finns vid personens sida när den tar sitt sista andetag är minst lika viktigt som 

läkemedel, det är viktigt att inte vara ensam i livets slutskede”. (Informant 3) 

 

Några sjuksköterskor upplever dock att outbildad personal är ett stort hinder i vården. 

Omvårdnadspersonal har då svårt att se symtom och därmed inte hör de inte av sig i tid 

så att sjuksköterskan kan hjälpa patienten att lindra lidandet. Det kan leda till att 

sjuksköterskorna känner sig otrygga. Några andra sjuksköterskor nämner att de planerar 

att utbilda omvårdnadspersonal då det oftast är de som sitter vak hos patienten. Det är 

viktigt att omvårdnadspersonalen ser det som sjuksköterskorna vill att de ska se, 

ansiktsuttryck, om det finns tecken på att patienten har smärta eller är motoriskt orolig. 

Att omvårdnadspersonalen tänker på att utföra munvård ofta, inspektera huden så att det 

inte blir trycksår och ger vätska är viktigt. Detta gör att sjuksköterskorna upplever att 

patienten får god vård i livets slutskede.  
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”Får vi ökat kunskapen ännu bättre med omvårdnadspersonalen så är det ännu mer 

trygghet för oss och veta att de reagerar på allt, alla små tecken som inte är uttalade 

också. Det är bättre då och ger ännu större möjligheter”. (Informant 4) 

Organisering av arbetet 

Denna kategori sammanfattar hur sjuksköterskorna upplever att organisationens 

uppbyggnad påverkar deras arbete. Vad de har för riktlinjer och resurser att tillgå och hur 

det ser ut med tillgänglighet och tid. 

 

Riktlinjer och resurser 

Sjuksköterskorna upplever att kommunen har bra riktlinjer att följa. Det finns även 

lathundar om palliativ vård att följa så att det går att ge en bra vård hemma i livets 

slutskede. Sjuksköterskorna anser också att de har mycket grund att vila mot och det finns 

bra rutiner så att de vet hur de ska göra, det upplevs som en trygghet. Sjuksköterskorna 

uppger att det är viktigt att det finns bra vårdplaner, de ska vara klara och tydliga. Det 

finns en vårdplan som bara gäller i livets slutskede, där skrivs specifikt om vilken 

omvårdad och åtgärder som ska göras. Finns det en tydlighet och en genomförandeplan 

så att alla inblandade har samma information och vet att patienten ligger för döden 

fungerar allt mycket smidigare upplever sjuksköterskorna.  

 

”Om förutsättningarna är så som de ska vara så ser förutsättningarna goda ut. Jag har 

inte varit med om någon gång att det har vart några problem”. (Informant 3) 

 

Sjuksköterskorna upplever att de har bra tillgång till läkemedel, läkemedelstillbehör och 

tekniska hjälpmedel. När läkaren har ordinerat trygghetsläkemedel kan sjuksköterskorna 

ta läkemedel ur ett läkemedelsförråd som region tillhandhåller. Det upplevs underlätta 

arbetet att det inte behövs några recept och att inget behöver hämtas ut på apoteket, allt 

finns tillgängligt. Detta ger sjuksköterskorna bra förutsättningar att bedriva god vård i 

livets slutskede.  

 

”Min upplevelse ändå av det är att det ofta finns bra ordinationer, vi har alla läkemedel 

på plats då när det är precis i slutet så att säga”. (Informant 6) 

 

Planering av arbetet 

Några sjuksköterskor upplever att det ibland är svårt att få till tiden. Inte för att det finns 

för lite tid utan för att det är svårt att lägga besök så tätt hos en patient när det finns så 

många andra patienter att ta hand om. Helst vill de besöka patienten två till tre gånger per 

dag beroende på hur de mår för att de ska känna att de har kontroll över situationen. Det 

är viktigt som sjuksköterska att planera sina besök, att i början av passet ha koll på hur 

patienten mår just då och när den fick smärtlindring senast. I slutet av passet är det viktigt 

att patienten är väl smärtlindrad och att återkoppla allt till kväll och nattsjuksköterskorna. 

Detta upplever sjuksköterskorna underlätta arbetet och att de har kontroll på patienterna. 

För att kunna ge läkemedel mot smärta och oro innan det bryter ut så upplever 

sjuksköterskorna att det i regel krävs ganska täta besök hemma hos patienten. Därför är 

oftast alla sjuksköterskor i teamet involverade i de palliativa patienterna så att de kan dela 

upp besöken. Sjuksköterskorna upplever att de har ett bra samarbete och att det känns 

tryggt att alla hjälps åt.  
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”I regel blir det väldigt täta besök när patienten är i livets slutskede, det är bättre att 

planera för täta besök än för få”. (Informant 4) 

 

För att sjuksköterskan inte ska känna att det skapas orimliga förväntningar behöver 

patienten och anhöriga få kunskap om att även om de är prioriterade och sjuksköterskorna 

ska komma ut snabbt kan det ibland dröja innan de kommer. Det kan bero på att 

sjuksköterskan står upptagen med en såromläggning och kan då inte släppa allt och rusa 

iväg. På kvällen och natten kan det också dröja då de sjuksköterskor som arbetar har ett 

stort upptagningsområde och kan befinna sig på andra sidan stan. I hemsjukvården kan 

det ibland vara långa avstånd och då kan patienten få vänta på sin smärtlindring eller 

ångestdämpning längre tid i hemmet än på sjukhus. På vintertid när patienterna bor 

otillgängligt kan det vara svårt att ta sig dit. Med små skogsvägar som inte är plogade kan 

det hända det ena och det andra. Sjuksköterskan kan uppleva det som stressande att de 

inte kan vara på plats tillräckligt fort när det behövs. 

 

”Vi har ju ganska stort upptagningsområde med så det kan vara patienter som bor väldigt 

långt bort då tar det en stund att ta sig dit även om det skulle vara något”. (Informant 2) 

Betydelsen av kunskap och kompetens 

Denna kategori sammanfattar hur sjuksköterskorna upplever att deras kunskap är och 

betydelsen av erfarenhet samt behovet av utbildning.  

 

Erfarenhetsbaserad kunskap 

Sjuksköterskorna upplever att de har god kunskap om att vårda patienter i livets slutskede. 

Den mesta kunskapen kommer av erfarenhet och inte utbildning. Sjuksköterskorna får 

utföra vård i livets slutskede ofta, det gör att de inte glömmer av det utan snarare hela 

tiden blir bättre och bättre på det. 

 

”Jag upplever att med erfarenhet kommer mycket kunskap, och så att man behöver vart 

med några år man behöver ha sett det”. (Informant 4) 

 

 Några informanter upplever att det känns tryggt att de har en sjuksköterska som är 

palliativ ansvarig i teamet som de kan vända sig till när de behöver stöd. 

Läkemedelsordinationerna är ofta ganska öppna och med erfarenhet upplever 

sjuksköterskorna att de lär sig vad de ska ge. Sjuksköterskan erfar inga problem när det 

gäller det tekniska och ordinationer, det är inte svårt att hitta information om hur de ska 

göra. Några sjuksköterskor berättar att i början kan det kännas konstigt att lämna patienten 

efter läkemedel är givna utan att stanna kvar och vänta ut effekten. Erfarenhet ger en 

trygghet att våga gå därifrån och kunna förlita sig på att personalen eller anhöriga hör av 

sig till sjuksköterskan. Att som sjuksköterska våga släppa kontrollen upplevs komma med 

erfarenhet. Några informanter berättar att det är viktigt att inte vara rädd i de här 

situationerna, vård i livets slutskede. Att våga samtala med anhöriga och den som faktiskt 

ska dö och våga stanna kvar i samtalet är en viktig egenskap anser sjuksköterskorna. 

Några sjuksköterskor upplever att det kan vara svårt utan erfarenhet Med erfarenhet och 

trygghet är det även lättare att ringa det fruktansvärda samtalet när patienten dör upplever 

sjuksköterskorna. Men även med god kunskap och erfarenhet upplever sjuksköterskorna 

att detta aldrig är något som är lätt att göra därför att det berör en på ett emotionellt plan. 
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”Den dagen man inte tycker att det är ett jobbigt samtal att ringa då är det nog dags att 

byta jobb”. (Informant 3) 

 

Behov av utbildning 

Alla sjuksköterskor önskar få mer utbildning inom palliativ vård, de vill lära sig mer. 

Sjuksköterskorna upplever att de inte har fått någon utbildning under tiden de har arbetat 

i kommunen. Även om sjuksköterskorna tycker att deras kunskap är god så anser de att 

utbildning är något de inte kan få för mycket av. För att få en helhet, repetition och 

uppdateringar om nya läkemedel är det viktigt med kontinuerlig utbildning. Vård i livets 

slutskede är ett ämne som behöver belysas och pratas om och det behövs alltid mer 

utbildning är upplevelsen från de flesta av sjuksköterskorna. Det finns utbildning att få 

men det är inte alla som får det vilket sjuksköterskorna anser är synd. De flesta 

sjuksköterskorna är också överens om att de upplever att det pratas för lite om vård i livets 

slutskede i grundutbildningen. Några informanter minns inte ens om det togs upp alls 

under utbildningen. Några sjuksköterskor berättar att kommunen just nu satsar på 

utbildning om munhälsobedömning, det är inte specifikt om vård i livets slutskede. 

Sjuksköterskan anser dock att det är en viktig del att ha kunskap om när patienter vårdas 

i livets slutskede. 

 

”Palliativ vård är en stor del av yrket. Jag har ingen specialutbildning eller har inte gått 

någon kurs i det, så det hade jag absolut gjort om jag fick chansen”. (Informant 5) 

 

DISKUSSION 

Denna studie resulterade i fyra kategorier och åtta subkategorier. Huvudfynden var att 

sjuksköterskorna ansåg sig ha god kunskap men önskade ändå mer regelbunden 

utbildning om vård i livets slutskede. Det var även viktigt att omvårdnadspersonalen var 

utbildade. Samverkan med andra instanser var viktigt för att få rätt förutsättningar för att 

bedriva god vård i livets slutskede i patienternas hem. Sjuksköterskornas upplevelser var 

i det stora hela positiva och de ansåg sig ha bra möjligheter att bedriva god vård. 

Metoddiskussion  

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede 

i hemmet. En kvalitativ intervjustudie valdes då litteratursökningen inte gav nog med 

underlag. Därför ansågs syftet bäst besvaras utifrån en kvalitativ intervjustudie. Urvalet 

skedde från två enheter i en kommun i en medelstor stad i södra Sverige. Två enheter 

valdes för att alla enheter i Sverige har olika förutsättningar. Det lades stor vikt vid att 

sjuksköterskorna skulle vara i olika åldrar och ha arbetat olika länge i hemsjukvården 

samt att det skulle vara både män och kvinnor. Detta för att resultatet skulle kunna vara 

överförbart till andra sjuksköterskor i hemsjukvården. Eftersom hemsjukvården i Sverige 

skiljer sig åt från kommun till kommun anser författarna att överförbarheten ändå blir låg. 

För att resultatet skulle vara mer tillförlitligt och överförbart skulle fler intervjuer av 

sjuksköterskor från andra kommuner med större geografisk spridning gjorts. Detta var 

dock inte möjligt på grund av tidsramen och riktlinjerna som rekommenderade sex till 

åtta intervjuer. De sex intervjuer som genomfördes gav dock tillräckligt med data för att 

besvara syftet. Elo och Kyngäs (2008) menar på att överförbarheten beror på hur tydligt 

forskaren beskriver urvalet, datainsamlingen och analysprocessen. Autentiska citat gör 
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studien mer pålitlig. Innehållets validitet kan stärkas av att en expertpanel används. 

Författarna hade inte möjlighet att använda sig av en expertpanel vilket gav studien lägre 

validitet. Validiteten stärktes dock av att båda författarna analyserade materialet. I studien 

används citat för att göra den pålitlig. Urvalet, datainsamlingen och analysprocessen har 

beskrivits noggrant så att de som läser ska kunna värdera studiens trovärdighet.   

 

Semistrukturerade intervjuer användes för att få beskrivningarna av upplevelserna att 

svara an mot syftet samtidigt som det gav informanterna möjlighet att prata fritt. Att båda 

författarna var oerfarna av att genomföra kvalitativa intervjustudier och därmed kanske 

inte ställde rätt följdfrågor kan ha påverkat resultatet. Längden på intervjuerna varierade 

mellan fem till femton minuter vilket var kortare än förväntat. Även detta kan bero på 

författarnas oerfarenhet. Författarna hade båda erfarenhet av vård vid livets slutskede 

sedan tidigare och hade därför tankar om vad informanterna skulle svara. Eftersom 

författarna var medvetna om sin förförståelse var det viktigt att ha förberedda frågor så 

att inte resultatet påverkades. För att förhindra att frågorna bara riktades åt ett håll 

efterfrågades både möjligheter och hinder. Frågan om kunskap ställdes eftersom 

författarna upplevde detta som ett återkommande problem i tidigare forskning. Eftersom 

resultatet inte blev vad författarna hade förväntat sig anses frågorna vara korrekt ställda 

och att författarna inte påverkade informanterna under intervjuerna. Båda författarna 

deltog vid intervjuerna och materialet transkriberades direkt efter av den ena författaren.  

Det är svårt att se om resultatet av studien skulle kunna tillämpas på andra enheter i 

Sverige eftersom förutsättningarna skiljer sig åt från kommun till kommun. Resultatet 

gav dock indikationer om vad som behövdes för att bedriva god vård och det kan 

användas till grund för vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visade att det fanns en samstämmighet hos alla informanter att deras 

kunskap om att vårda patienter i livets slutskede var god. Deras kunskap hade de fått 

genom erfarenhet och inte utbildning. Erfarenheten gjorde att de kände sig trygga i sin 

roll och vågade samtala om döden och stanna kvar i samtalet. Under intervjuerna 

framkom det att det var viktigt att som sjuksköterska kunna släppa kontrollen och inte 

vara rädd och detta var något som kom med erfarenhet. Detta stämde överens med Sand, 

Rosland och Førland (2018) studie som fann att för sjuksköterskorna skulle kunna arbeta 

patientsäkert krävdes det klinisk expertis och erfarenhet. Även Karlsson och Berggren 

(2011) fann att patienten och anhöriga kände sig tryggare när sjuksköterskan var trygg 

och säker i sin roll. Att sjuksköterskan hade rätt kompetens och mod för att utföra god 

vård i livets slutskede. 

Trots att sjuksköterskorna var nöjda med sin kompetens önskade de mer utbildning om 

vård i livets slutskede. De flesta sjuksköterskorna ansåg även att vård i livets slutskede 

berördes för lite under grundutbildningen. Nya läkemedel, ny forskning samt repetition 

för att upprätthålla sin kompetens trodde sjuksköterskorna att utbildning kunde bidra med. 

Enligt Moir, Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) fanns det behov hos alla 

sjuksköterskor att utbildas inom vård i livets slut för att bli tryggare och öka sin 

kompetens när de vårdade patienter i livets slutskede. Sand, Rosland och Førland  (2018) 

beskrev att oavsett kompetens och erfarenhet uttryckte sjuksköterskorna ett behov att få 

ny kunskap genom kurser och därmed öka sin kompetens. Vår studie fann också att 

outbildad personal inom hemtjänsten kunde upplevas som ett hinder för sjuksköterskorna. 

https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-018-0350-0#auth-4
https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-018-0350-0#auth-4
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De behövde kunna förlita sig på att omvårdnadspersonalen hade den kunskap som 

behövdes för att veta när de skulle kontakta sjuksköterskan. Eftersom sjuksköterskorna 

hade ett tätt samarbete med hemtjänsten och det var de som satt vak hos patienten var det 

en trygghet om de visste att omvårdnadspersonalen hade rätt kompetens. Enligt 

Socialstyrelsens (2016) rapport var det endast 40 procent av kommunerna som erbjöd 

årlig utbildning om vård i livets slutskede till sjuksköterskor. Endast 20–24 procent av 

övrig personal hade erbjudits utbildning av kommunen En förutsättning för personalen 

att kunna utföra god vård i livets slutskede är utbildning. Utbildningen behövs för att 

kunna lindra symtom, främja livskvalitet och möta patienters olika behov av stöd på ett 

bra sätt. För att personer i livets slutskede ska få det stöd och den symtomlindring som 

behövs är det grundläggande att all personal har goda kunskaper i detta ämne. 

Utbildningen är ojämlik i landet och mer personal behöver erbjudas utbildning för att 

förbättra vården i livets slutskede.  

Studiens resultat visade att sjuksköterskorna tyckte att de fått för lite utbildning i vård i 

livets slutskede under grundutbildningen. Detta trots att palliativ vård ingår i 

utbildningsplanen för sjuksköterskor. Resultatet tyder möjligen på att ämnet behöver 

belysas mer i utbildningen.  Det är också möjligt att en stor del av personalen i 

hemtjänsten inte är utbildade undersköterskor, vilket skulle kunna förklara varför 

deltagarna i denna studie upplevde att de är i behov av utbildning om vård i livets 

slutskede. Detta talar för att utbildning från kommunerna blir ännu viktigare för ett 

patientsäkert vårdande.  

En förutsättning för att sjuksköterskorna skulle kunna utföra god vård i livets slutskede 

var att samarbetet med andra instanser fungerade bra. Palliativa teamet sågs som en stor 

resurs av alla sjuksköterskor och deras expertis underlättade arbetet. Ingen av 

sjuksköterskorna hade någon erfarenhet av att det varit några problem när palliativa 

teamet var inblandade. Samarbetet med vårdcentralen fungerade för det mesta bra men 

ibland kunde de dröja innan sjuksköterskorna fick de underlag som var nödvändiga för 

att kunna utföra säker och god vård. Socialstyrelsen (2016) fann att många verksamheter 

saknade rutiner för samverkan. Rutiner för hur samverkan mellan landsting, region och 

kommun ska ske behövs för att få en jämlik palliativ vård. Enligt Karlsson och Berggren 

(2011) var det nödvändigt att sjuksköterskorna hade rätt underlag från läkare för att kunna 

lindra patientens symtom. Studiens resultat tyder på att det är viktigt att alla enheter har 

tillgång till ett palliativ team eller framförallt tillgång till läkare med kunskap om palliativ 

vård. Detta eftersom sjuksköterskorna är beroende av ett fungerande samarbete med 

läkare för att kunna bedriva en god och säker vård. En sådan tillgång skulle kunna göra 

vården mer jämlik över hela landet.  

 

Sammanfattningsvis visade studien att vård i livets slutskede i patientens hem var ett 

givande men komplext arbete. Sjuksköterskorna i den här kommunen upplevde att de 

hade bra förutsättningar för att bedriva god vård i livets slutskede. Bra riktlinjer, lathundar 

och vårdplaner underlättade arbetet. Att det fungerade bra i samarbetet med kollegorna 

och hemtjänsten var viktigt. Långa avstånd och täta besök kunde vara utmanande men 

sågs ändå inte som ett stort problem. Patienten var i centrum och det var viktigt med en 

helhetssyn i vården där även anhöriga ingår. Anhöriga behövde stöd och när de inte kunde 

vara delaktiga påverkade det vården negativt. Resultatet visade att sjuksköterskornas 

upplevelser var mestadels positiva och att de hade bra förutsättningar för att kunna utföra 
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god vård i livets slutskede. Detta kan bero på bra samverkan med andra team, att 

sjuksköterskorna var trygga och säkra i sina roller eller en kombination av båda. 

Hållbar utveckling 

Ett av de globala målen är hälsa och välbefinnande. Hälsan påverkas av alla tre 

dimensioner inom hållbar utveckling. Det behövs investeringar i hälsan genom insatser 

och modern och effektiv vård. Detta gynnar förutsättningarna för välbefinnande (globala 

målen 2015). Denna studie kan bidra till hållbar utveckling genom att utveckla 

hemsjukvården efter dagens behov och resurser för att säkerställa vård av god kvalitet. 

Den kan också bidra till att öka välbefinnande hos både sjuksköterskor, patienter och 

närstående. Genom att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor kan sjukskrivningar 

och arbetsskador minska. När människor upplever hälsa kan de bidra mer till samhället 

socialt, ekonomiskt och ekologiskt vilket gynnar den hållbara utvecklingen. Att arbeta 

efter de 6 S: n som beskrivs i bakgrunden är något som skulle gynna sjuksköterskor och 

patienter samt bidra till en hållbar utveckling. 

Kliniska implikationer 

Det verkar som att det finns goda möjligheter att bedriva god vård vid livets slutskede. 

Så länge sjuksköterskorna har rätt förutsättningar som ordinationer och underlag från 

läkare, erfaren och kompetent omvårdnadspersonal och bra rutiner och riktlinjer. 

Sjuksköterskorna och omvårdnadspersonalen behöver ha regelbunden utbildning om vård 

i livets slutskede för att vården ska bli bra och patientsäker. Grundutbildningen kan 

behöva ses över och innehålla mer om palliativ vård eftersom detta är en stor del av alla 

sjuksköterskors arbete.  

 

SLUTSATSER 

Kunskap kommer med erfarenhet, detta innebär att det behöver finnas ett stöd för 

sjuksköterskor utan erfarenhet. Eftersom vård i livets slutskede var en stor del av 

sjuksköterskans arbete och att de upplevde behov av mer utbildning bör 

grundutbildningen ses över och belysa detta ämne mer. Det behövs även regelbunden 

utbildning från arbetsgivaren. En fungerande samverkan med andra team var en viktig 

förutsättning för att kunna bedriva god palliativ vård i livets slutskede. Att alla underlag 

och tillgång till läkemedel och teknisk utrustning fanns var också en förutsättning. Det 

fanns bra riktlinjer och rutiner vilket verkade vara viktigt. Sjuksköterskorna tyckte det var 

ett givande arbete och de brann för att patienten och anhöriga skulle få det så bra som 

möjligt sista tiden i livet.  

Förslag till vidare forskning 

Författarna fann att sjuksköterskorna inte fått någon utbildning av sin arbetsgivare och 

tyckte att vård i livets slutskede belystes för lite under grundutbildningen. Därför hade 

det varit intressant med en kvantitativ studie med inriktning på sjuksköterskors kunskap, 

om de fått någon utbildning och om de önskar mer utbildning. Även en studie om hur 

samverkan med andra instanser fungerar vore intressant. Detta var en begränsad studie 

och därför hade en större kvalitativ studie med större geografisk beredd också varit 

intressant. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 
Hur gammal är du? 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur många av de är inom hemsjukvården? 

Vilken utbildning har du? 

 

Huvudfrågan till alla informanter: 

 Skulle du kunna berätta hur det är för dig att vårda patienter i livets slutskede? 

 

Följdfrågor till alla informanter: 

Hur upplever du att din kunskap om att vårda patienter i livet slutskede är? 

Skulle du vilja ha mer utbildning om vård i livet slutskede? 

Hur ser förutsättningarna att vårda vid livet slutskede ut? 

Vad ser du för möjligheter?  

Vad ser du för hinder? 

Har du något mer du vill tillägga? 

 

Ytterligare följdfrågor beroende på informantens svar kan vara ” Kan du berättar mer 

om det…” ” Hur kände du då...?”   (Ställs bara vid behov) 
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Bilaga 2 

 
 

 
INFORMATIONSBREV                                                                                            

 

Till verksamhetschef:  

Förfrågan om tillstånd att genomföra en kvalitativ intervjustudie. 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Isabelle Norinder och Jenny Viitala som studerar på 

sjuksköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i 

Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på grundnivå. Vi planerar 

att genomföra ett examensarbete med syfte att ta reda på sjuksköterskans upplevelse av 

att utföra palliativ vård i hemmet. Vi anhåller om hjälp av er vårdpersonal att vara med 

på en intervju som beräknas ta 30–60 minuter. I examensarbetet kommer vi att samla in 

information från deltagarna. Inga namn, uppgifter eller resultat som kan härledas till 

deltagaren 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 i form av intervjuerna kommer att förstöras när 

examensarbetet är examinerat och godkänt. Vi hoppas att Du kan ge din tillåtelse till att 

genomföra denna studie, vilket du gör genom att skriva under medföljande blankett för 

medgivande och sedan sända den åter till oss i bifogat kuvert. Tveka inte att kontakta oss 

eller vår handledare om du har några frågor. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Isabelle Norinder                                                                                Jenny Viitala 

 

Handledare: Pernilla Karlsson 
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Vi som genomför denna studie är: 

Isabelle Norinder                                                                               Jenny Viitala 

 

Denna studie godkänns av verksamhetschefen 

 

……………………………………………………………………………………… 

Namn                                                                                                              Datum                                                                          
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Bilaga 3 

 
 

 
Information angående examensarbete:  

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (c-uppsats). Vi är två studenter som 

studerar på sjuksköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, 

Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på grundnivå. 

 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Palliativ vård i hemmet är idag mycket komplext. Syftet är att belysa sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede i deras hem. Huvudman för 

examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med huvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Hur går examensarbetet till? 

Detta är en intervjustudie. Intervjun kommer att ta ca 30–60 minuter. Vi kommer att spela 

in intervjun och sedan transkribera allt som sagts. Du kommer att vara anonym i vårt 

arbete. Dina svar kommer inte kunna härledas till sig som person.  

 

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. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du 

kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

 

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. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar 

som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. Det datamaterial som samlats in, intervjuerna, kommer att 

förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt. 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 16–18, 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 eller 
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synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt 

dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har också alltid rätt att klaga 

på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. 

 

Ansvariga för examensarbetet 

Författare: 

Isabelle Norinder                                                          Jenny Viitala 

 

 

Handledare: Pernilla Karlsson 

 

 
Samtyckesformulär 

Jag har informerats om studien och tagit del av den skriftliga informationen. Jag 

samtycker till att delta i forskningsstudien. Deltagandet är frivilligt och jag kan när som 

helst avbryta min medverkan i studien utan att det kommer att påverka mitt arbete. 

 

 

Namn………………………………………………………Datum………………………  

 

Telefon………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


