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Sammanfattning   

  

Syftet var att belysa distriktssköterskans upplevelse av att förmedla trygghet till patienten vid 

vård i livets slutskede. Patienterna som vårdas i livets slutskede bor i ordinärt boende. I 

hemsjukvård ingår vård vid livets slutskede där symtomlindring är den vård som eftersträvas. 

Distriktssköterskan har en central roll i hemsjukvården där både patient och hens närstående 

ingår. Det behövs mer studier hur distriktssköterskan kan arbeta för att skapa en känsla av 

trygghet hos patienten och hens närstående i livets slutskede. Metoden som använts är 

inspirerad av en narrativ intervjumetod som innebär att berättelsen används, berättelsen är ett 

grundläggande mänskligt sätt att kommunicera på. Författarna har intervjuat 

åtta distriktssköterskor där informanterna har en distriktssköterskeutbildning eller har påbörjat 

en vidareutbildning till distriktssköterskor eller specialistsköterskor inom palliativ vård. 

Resultatet visar att informanterna upplever att det är av vikt att ha en tydlig, rak och ärlig 

kommunikation till både patient och hens närstående med information om sjukdomen och vad 

för symtom som förväntas uppstå. När det finns en kontinuitet där tydliga strategier och en god 

vårdrelation ingår så skapar det en trygghet till patienten och hens närstående. Genom en god 

vårdrelation finns också någon att prata med om frågor eller funderingar uppstår då kan en 

trygghet skapas hos patienten och hens närstående. Det som framkommit i studien är att 

distriktssköterskorna upplever att de kan ge en god vård till patienten i livets slutskede, 

distriktssköterskorna är trygga i sin profession och upplever att de har en goda förutsättningar 

för att kunna erbjuda symtomlindring hos patienten samt ge stöd till närstående. 

 

Nyckelord:  Patient, trygghet, livets slutskede, distriktssköterska, hemsjukvård, närstående 
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INLEDNING 

I Sverige avled drygt 91 000 personer 2016 (Socialstyrelsen 2017, s.1). Av dessa beräknas   80 

% att ha varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen 2013, s. 56). Den palliativa vården är 

komplex och ställer stora krav på distriktssköterskans arbete som hen utför i hemmet. 

Distriktssköterskans breda kompetens gör det möjligt att se patientens behov i ett 

helhetsperspektiv där hen kan påverka patientens känsla av trygghet, delaktighet och 

självförtroende. Det krävs kunskap och engagemang för att distriktssköterskan ska kunna 

förmedla trygghet hos patienter i livet slut skede. Att arbeta som distriktssköterska i 

kommunens hemsjukvård hos patienter som är behov av palliativ vård i hemmet innebär ett 

självständigt arbete där det är viktigt att kunna ta egna beslut och göra egna bedömningar som 

grundas på evidensbaserad kunskap. Båda författarna har tidigare erfarenheter av att arbeta som 

sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård. Detta väckte författarnas intresse med att lyfta fram 

distriktssköterskans upplevelser av god palliativ vård och förmåga att skapa trygghet inom 

kommunens hemsjukvård. 

 

BAKGRUND 

 

Vård vid livet slutskede 

 

Palliativ vård 

  
Namnet palliativ kommer från latinets ord pallium som betyder mantel där betydelsen läggs på 

beskydd, att ge en kärleksfull och varm omvårdnad. Genom att arbeta med ett palliativt 

förhållningssätt uppmärksammas patientens fyra olika dimensioner: den fysiska, den psykiska, 

den sociala och den existentiella (Strang & Beck-Friis, 2012, s 31–34). WHO:s definition av 

palliativ vård beskrivs även av Nationella rådet som en vård där målet är att ge en god livskvalité 

för den döende och dess närstående. Genom förebyggande vård och lindring av symtom syftar 

palliativ vård varken på att skynda eller skjuta upp döden utan avser vara ett stöd för människans 

värdighet och välbefinnande till livets slut (World Health Organization 2002). 

 

Palliativ vård innebär att patienten har en obotlig sjukdom och bygger på ett förhållningssätt 

som syftar till att öka livskvaliteten hos både patient och närstående. Denna vård erbjuds med 

ett flerdimensionellt fokus på fysiska, psykosociala och existentiella behov (Regionala 

cancercentrum, 2016). En god palliativ vård innehåller fyra hörnstenar, det är att lindra svåra 

symtom såsom illamående, smärta och oro hos den sjuke. Detta görs på ett sätt som beaktar 

patientens integritet och autonomi. Nästa hörnsten påvisar betydelsen av ett multiprofessionellt 

samarbete där patientens behov styr samarbetet. I den näst sista hörnstenen tas vikten av en bra 

kommunikation mellan vårdpersonal, närstående och den sjuke upp samt vikten av kontinuitet 

hos den sjuke. Den sista hörnstenen tar upp vikten av att ge närstående stöd och ge dem 

utrymme att deltaga i vården under sjukdomstiden men även stöd efter dödsfallet. I denna 

hörnsten tas även upp vikten av att respektera olika seder eller religiösa traditioner där det finns 

en annan kulturell bakgrund (Socialstyrelsen 2013, s 17). 
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Den palliativa processen delas i en tidig och sen fas. Övergången mellan dessa är sällan tydlig 

och skillnaden mellan faserna är främst målet med vården samt längden på dem. Den tidiga 

fasen är en lång som kan omfatta månader och år och har syfte att ge livsförlängande behandling 

som är lämplig ur patientens perspektiv. Syftet i den tidiga fasen är att minska obehag och svåra 

symtom som kan hjälpa den sjuke att leva normalt så länge som möjligt. Den sena fasen kan 

vara kort och målet med vården är att lindra lidande och att främja livskvaliteten för både patient 

och närstående. Det är den sena palliativa fasen som definieras som vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen 2013, ss. 18–19). Att få palliativ vård kräver att en ansvarig läkare gör en 

medicinsk bedömning om vart i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. Därefter utför 

läkaren ett brytpunktssamtal som sker i samråd med patient och närstående. Brytpunktsamtal 

innebär att både patient och närstående får ta del av informationen om att all behandling 

hädanefter bedrivs i lindrande syfte (Regionala cancercentrum, 2019). 

 

Om man ser globalt är det ca 20 miljoner människor som behöver palliativ vård och framöver 

de närmaste 20–30 åren så kommer det förväntade behovet av palliativ vård öka kraftigt då 

befolkningen ökar i antal samt att människor blir allt äldre. Vård i livet slut skede blir allt mer 

avancerad vilket innebär att människor överlever många sjukdomar som tidigare har lett till 

dödsfall (Fitch, Fliedner, & O`Connor 2015). Tyvärr händer det allt för ofta att vårdpersonal 

väntar för länge innan de påbörjar palliativ vård och den döende kanske redan befinner sig i 

livet slut skede när den palliativa vården påbörjas. Detta kan leda till att den döende och 

närstående har/haft en dålig livskvalité och de symtom som uppstått hade kanske kunnat lindras 

betydligt tidigare. Att vårdpersonal startar den palliativa vården i rätt tid är i allra högsta grad 

av stor betydelse för att det skall bli en god palliativ vård för den döende och närstående 

(Wilson, Avalos, & Dowling 2016).  

 

 

Upplevelse av trygghet i hemsjukvård 

 

Trygghet är ett begrepp som uppfattas olika från individ till individ. Begreppet kan beskrivas i 

tre huvuddimensioner. Den första är trygghetskänslan som är mycket central och något som 

högt eftersträvas och ses som ett visst mått av livskvalitet. Den andra dimensionen är inre 

trygghet som är ett inre tillstånd där den har en stark koppling till upplevelser under barndomen. 

Den tredje dimensionen är yttre trygghet till det liv man lever, till interaktionen med omvärlden 

(Segesten 1994, ss. 3–21). Den amerikanska psykologen Maslow (1943, ss. 372–376) 

framhäver individens grundläggande behov där begreppet trygghet är behov för alla och menar 

att barndomens trygghet eller otrygghet påverkar hur vuxna personer handlar i olika 

krissituationer. Trygghet anses även viktigt i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) där 

det står att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård, 

vilket innebär att vården ska vara av särskilt god kvalitet och tillgodose personer behovet av 

trygghet i vård och behandling.  

 

Petersson & Blomqvist (2011) beskriver att den äldre personen som bor i eget boende och får 

hemsjukvård upplever trygghet i att få vara i sin välkända hemmiljö. Tempot i vården påverkar 

känslan av trygghet. Det är lättare för individer att uppleva trygghet i sin hemmiljö där det finns 

hemsjukvård jämfört med att vårdas på sjukhus (Josefsson 2010, ss. 3).  Vården ska bygga på 

respekt och vårdpersonal ska ha förmåga till att skapa en god relation så att känslan av trygghet 

stärks hos patienten. Att känna sig sedd, respekterad och litad på, ger en känsla av trygghet 

(James, Ardeman-Merten & Kihlgren, 2014).  
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God kontinuitet av vårdpersonal i vården leder till att patienten upplever en trygghetskänsla i 

vårdsituationen (Östman et al. 2015). Patienten känner trygghet om hen får veta att det finns 

någon som har övergripande kontroll över vårdsituationen. Vården och behandlingen ska utgå 

från patienten och närstående ska erbjudas delaktighet i vården. För att främja en god vård krävs 

det god kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvårdens personal (Socialstyrelsen 

2013, ss 34). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) beskriver att en god vård innebär att 

vården ska var lättillgänglig för patienten, tillgodose patientens behov av både trygghet och 

kontinuitet samt främja goda förhållanden mellan vårdpersonal och patient (SFS, 1982:763).  

 

 

Vårdrelation 

 

Vårdrelation är ett begrepp som betyder att det är en relation mellan minst två individer där 

vårdandet sker. En god vårdrelation skapas i ett samspel mellan patient och vårdare där 

vårdrelationen bygger på ömsesidighet. Detta för att underlätta kommunikationen mellan 

vårdaren, närstående och patient. Vidare skriver Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-

Johansson (2013) att kärnan i vårdrelationen bygger på god kommunikation, kunskap, 

lyhördhet och tillit.  

 

Vårdrelationen kännetecknas av ett professionellt engagemang från vårdaren där vårdaren 

eftersträvar att bevara patientens integritet (Wiklund 2003, ss 157–158). Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

samt att främja goda kontakter mellan patienten och sjukvårdspersonalen. 

Distriktssköterskan spelar en central roll i vårdandet eftersom hen ska agera kreativt till 

patienten, dess närstående och den aktuella situationen. För att kunna möta patienter med behov 

av palliativ vård ska distriktssköterskan ha självkännedom om att möta varje patient utifrån 

dennes livsvärld (Wiklund 2003, ss 157–158). Vidare skriver författarna Dahlberg & Segesten 

(2010, ss 190–191) om en naturlig relation som kännetecknas av ett naturligt förhållningssätt 

där ingen förståelse krävs eftersom den bygger på “tyst kunskap”. I den naturliga relationen 

krävs en större öppenhet mellan vårdaren och patienten.  

 

Vårdlidande kan uppstå på grund av olika saker men framför allt en dålig relation mellan 

vårdare och patient. Det kan även uppstå när patienten känner sig utlämnad, maktlös och inte 

bli sedd eller hörd av vårdaren samt vid dåligt bemötande i samband med vård och behandling. 

Vissa hävdar att tidsbristen är ett allvarligt hinder för att kunna skapa en god relation (Dahlberg 

& Segesten 2010, ss 214–215). 

 

 

Hemsjukvård 

 

Den vård som har givits i hemmet i många århundraden bedrevs oftast förr av närstående, under 

mer modern tid så ges vården oftast av vårdpersonal. Det finns dock fortfarande kulturer och 

länder där traditionen att vårda den sjuke sker från närstående utan hjälp eller stöd av 

vårdpersonal (Beck-Friis & Jakobsson, 2012 s, 169).  

Hemsjukvårdens definition enligt Socialstyrelsen (2014, ss. 12–14) är en hälso- och sjukvård 

som ges till patienten i ordinärt boende eller på särskilt boende. Det handlar om insatser som 

utförs i hemmet av personal för de personerna med behov av avancerad medicinsk hjälp i 

hemmet, habilitering, rehabilitering och omvårdnadsuppgifter. Legitimerad vårdpersonal inom 
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hemsjukvården följer Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och övrig 

omvårdnadspersonal arbetar enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Målet med hemsjukvård 

är att erbjuda en god och säker medicinsk behandling, rehabilitering och omvårdnad (Josefsson, 

2010, ss 2).                                                                                                             

En studie har visat att det upplevs värdefullt för patienten som befinner sig i livet slut skede att 

få dö i sitt hem. Patienter som befann sig i sin hemmiljö upplevde trygghet och kontroll som 

förknippades med att ha närstående närvarande. Närstående kan uppleva olika former av stress, 

rädsla, oro och otrygghet med att hantera sjukdomsförloppet, men trots otryggheten så 

upplevdes det som en slags trygghet för både patienten och närstående att befinna sig i 

hemmiljön. Närstående hade en stödjande roll för att uppfylla patientens slutliga önskan och 

prioriterade den istället för ovannämnda egna oron. Rätt tid och tydlig kommunikation hjälper 

närstående att möta svåra situationen. Sjuksköterskan har en betydande roll för att 

främja närståendes förmåga att hantera sorgeprocessen (Hutchinson & Van Wissen, 2017).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982) har kommunen och landstinget ansvaret för att erbjuda 

en god vård i hemmet (SFS 1982:763). Hemsjukvård ser olika ut i olika landsting och 

kommuner framförallt tillgängligheten (Socialstyrelsen 2011, ss 8). Kommuner som ansvarar 

för hemsjukvården har olika möjligheter till att erbjuda mer avancerade behandlingar i hemmet. 

Den kommunala hemsjukvården ger service under alla dygnets timmar, året runt. I 

hemsjukvården arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och undersköterskor i team runt patienten och hemsjukvården bemannas 

dygnet runt (Socialstyrelsen 2008, s 81). Teamarbete med kvalificerad kompetens bidrar till 

kontinuitet och säker vård i hemsjukvården (Josefsson, 2010, ss 6).   

 

 

Distriktssköterskans roll i palliativ hemsjukvård   
 

Distriktssköterskan har en central roll i hemsjukvården. Arbetet inom hemsjukvården kräver 

bred kompetens för att kunna möta patienternas skiftande behov och i distriktssköterskans 

kompetens framgår det fyra ansvarsområden, främjande av hälsa, förebyggande av sjukdom, 

återställande hälsa och lindra lidandet. Distriktssköterskans arbete skall utgå från 

omvårdnad/vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och 

beteendevetenskap/inriktning vårdpedagogik (Distriktssköterskeföreningen 2008, ss. 7–

12). De huvudsakliga uppgifterna är att bedöma patientens hälsotillstånd, fatta beslut och sätta 

upp mål, följa upp, handleda och informera utifrån patientens behov (Mager & Lange 2016). 

Arbetet innebär också att samarbeta med olika yrkeskategorier, organisationer och myndigheter 

samt stödja patienten och närstående i livets slutskede, för att kunna hantera och acceptera 

situationen (Sekse Tveit, Hunskår & Ellingsen 2018).  

 

Omvårdnads kompetensen inom hemsjukvården bör enligt Josefsson (2010, ss 8) präglas av ett 

etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som bygger på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Josefsson (2010, ss.2–3) skriver att den vård som utförs i hemmet kräver 

kvalificerad kompetens för att kunna skapa trygghet. Det finns olika faktorer som påverkar 

upplevelsen av trygghet hos den äldre personen. Genom ett gott och professionellt bemötande, 

kontinuerlig kontakt med vården och tillgänglighet till läkare och sjuksköterska dygnet runt är 

en förutsättning för en god och kvalificerad omvårdnad som vilar på en värdegrund.  

 

Distriktssköterskan möter patienter som väljer att vårdas hemma den sista tiden, där det är 

viktigt att distriktssköterskan se till att skapa relation med både patient och dess närstående 
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(Berterö 2012).  Att skapa en god relation mellan distriktssköterskan och patient karaktäriserar 

av jämlikhet och ömsesidighet (Offen 2015). Likaså beskriver Pusa et al. (2015) om vikten med 

att involvera de närstående i vården och de beslut som fattas. Socialstyrelsen (2013, ss 28–29) 

förklarar att syftet med stöd för närstående är att förebygga ohälsa samt främja närståendes 

förmåga att hantera svåra situationer under tiden som den palliativa patienten vårdas och efter 

dödsfallet har inträffat.    

 

Det är viktigt att distriktssköterskan håller sig uppdaterad och får mer kunskap i pedagogik och 

kommunikation för att kunna möta de krav och behov som patienterna har (Karlsson, Moberg 

& Lagerström 2006). Inom palliativ vård används medicinteknisk utrustning vilket bland annat 

ger en större frihet till patienten då vården kan bedrivas i hemmet (Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2011). Hälso - och sjukvård ska bygga på att stödja patienter till en hälsosam 

livsstil, en del av distriktssköterskans ansvar och arbete för hållbar utveckling i samhället 

(Dahlberg och Segesten, 2013, s. 222–223). Sjuksköterskan ska tillgodose dagens behov och 

även dom kommande generationers behov samt främja hälsosam livsmiljö. Det ingår i 

sjuksköterskans profession att arbeta både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samt att 

bidra till en hållbar utveckling (Anåker & Elf, 2014). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det som distriktsjuksköterskan strävar efter är att kunna erbjuda en god vård för både patienten 

och dess närstående vid vård i livets slutskede.  Det är allt fler patienter som vårdas i hemmet i 

livets slut skede vilket bland annat innebär att allt mer avancerad vård flyttas ut i hemmet och 

genom detta krävs kompetens samt fördjupad kunskap hos både distriktssköterskan och 

omvårdnadspersonalen som vårdar patienter i livets slutskede. Det främsta målet med vård i 

livets slutskede är att främja livskvalitén hos patienten och dennes närstående samt att lindra 

lidandet. Detta sker genom exempelvis de läkemedel som kan användas som bl.a smärtlindrar, 

som stöttande samtal till patient och dess närstående. Genom att patienten och dess närstående 

vet att de kan få hjälp när de behöver så skapar det en trygghet. För att det ska fungera krävs 

det att distriktssköterskan har ett bra och fungerande samarbete med omvårdnadspersonal, 

läkare med flera. Distriktssköterskan har ett ansvar i den palliativa vården som kan vara 

krävande och kräver ofta en djupare kunskap om vård i livets slutskede samt ett stort 

engagemang. Det upplevs värdefullt av patient och närstående när distriktssköterskan kan 

uppfylla patientens önskan om att få dö hemma.  

 

  

SYFTE  
 

Syftet var att belysa distriktssköterskans upplevelse av att förmedla trygghet till patienten vid 

vård i livets slutskede i det egna hemmet. 
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METOD 

Vetenskaplig ansats 

 

Till denna studie valdes en kvalitativ ansats inspirerad av en narrativ intervjumetod (Trost, 

2010). En narrativ intervjumetod innebär att en berättelse används och berättelsen ses som ett 

grundläggande mänskligt sätt att kommunicera på (Graneheim & Hällgren-Lundberg 2008).   

 

Genom berättelserna skapas en mening och en betydelse för de människor som möts (Jonsson, 

Heuchemer & Josephsson, 2008). Genom åren har berättandeformen utvecklats och är nu en 

kvalitativ forskningsmetod som kallas narrativ metod eller narrativitet. Denna metod har en 

historia som sträcker sig långt bak i tiden och den lägger fokus på kunskapen som berättelser 

konstruerar och förvaltar, i nutid identifieras berättarformer i narrativa teorier som ett 

sammanhang samt ett sätt att skapa mening. Den narrativa metoden användes för att få en 

djupare förståelse för informanternas upplevelser. Något som är viktigt att tänka på vid en 

intervju är att informanten är medveten om det som sägs kommer att granskas (Jonsson et. al 

2008; Skott, 2004).  

 

Berättelser från vårdpersonal, närstående och patienter har haft en central roll i vårdandet, dessa 

berättelser har gett en ökad kunskap om hur olika individer upplever sin hälsa eller ohälsa, sin 

vård och sitt lidande. Dessa berättelser innefattar en beskrivning av individens liv och hur 

vardagen ter sig (Friberg, 2006). Vidare beskrivs det hur en berättelse är en av människans 

grundläggande former för uttryck (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström 2008).  

 

Vid forskning där individens kunskap, upplevelse och meningsskapande är i fokus så lämpar 

sig den narrativa metoden för en relevant forskningsansats (Skott, 2004) därför har författarna 

valt att inspireras av denna metod till sin studie. 

                                                                                         

Deltagare  

Alla deltagare i intervjuerna benämns i texten som informanter, detta för att klargöra när 

distriktssköterskorna eller sjuksköterskorna som deltagit i studien benämns. Inklusionskriterier 

var sjuksköterskor som startat en vidareutbildning eller distriktssköterskor med minst fyra års 

yrkeserfarenhet av kommunal hemsjukvård samt erfarenhet av palliativ vård. Informanterna 

söktes för intervjuer i flera kommuner i västra Sverige. Verksamhetschefer tillfrågades via mejl, 

se bilaga 1. De informanter som motsvarade inklusionskriterierna tillfrågades därefter via mejl, 

se bilaga 2. Totalt har tjugotvå tillfrågats där nio var intresserade och åtta har intervjuats. 

Informanterna har ett åldersspann på 30–58 år med en erfarenhet inom hemsjukvård på mellan 

fyra och tjugo år. Alla informanter har en vidareutbildning eller har påbörjat en. Av de som 

påbörjat en vidareutbildning läser två till distriktssköterska och en till specialistsjuksköterska 

inom palliativ vård, de andra fem informanterna var distriktssköterskor. Informanterna var sju 

kvinnor och en man.  
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Datainsamling 
 

Intervjuerna har gjorts under hösten 2019 i västra Sverige. Författarna delade upp intervjuerna 

och gjorde fyra intervjuer var i olika kommuner. Alla intervjuer gjordes på informantens 

arbetsplats i ett enskilt rum där intervjun kunde utföras ostört. Dag och tid bestämdes 

tillsammans med informanterna. Innan intervjuerna startade informerades informanterna igen 

om att medverkan var frivillig samt att materialet från intervjun behandlas konfidentiellt och 

kasseras efter att studien är klar. Om informanten skulle vilja avbryta under intervjun var det 

bara att säga till. Intervjuerna spelades vilket enligt Kvale & Brinkmann (2014) för att inte 

förlora pauser eller tonfall samt författaren kunde fokusera på berättelsen. Vid alla intervjuer 

ställdes två huvudfrågor för att få en berättelse:  

“Kan du berätta hur din uppfattning av vad en god palliativ vård är i ordinärt boende?” 

“Kan du berätta om situationer där du skapat en känsla av trygghet hos patienter i livets 

slutskede i ordinärt boende?” 

Under intervjun ställdes därefter följdfrågor för att få mer information från informantens 

berättelse såsom Hur tänkte du då? Kan du berätta mer? Kan du ge exempel? Följdfrågorna var 

inte fasta utan ställdes utefter berättelsen från informanten. Varje intervju varade mellan 15 - 

20 minuter. Efter avslut frågade författaren om informanten hade något som hen ville 

tillägga. De inspelade intervjuerna sparades i nummerordning från ett till åtta för att 

avidentifiera informanterna.  

 

Dataanalys                                                                                                                         

Det gjordes en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2008). I 

innehållsanalysen beskrivs att alla intervjuer ska transkriberas i sin helhet vilket gjordes i denna 

studie. Intervjuerna transkriberades med alla ord, pauser och känsloyttringar för att få en känsla 

av helhet. Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) beskriver att allt material som transkriberats 

ska läsas ett flertal gånger för att få en helhetsbild. Författarna läste det transkriberade materialet 

ett flertal gånger för att få en känsla av helhet. Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) 

beskriver vidare i innehållsanalysen hur texten ska kondenseras d.v.s. att onödiga ord plockas 

bort, materialet delas sedan upp i huvudkategorier där bärande meningar sedan sorteras in i 

huvudkategorierna där dessa sedan bildar subkategorier. All den data som svarar på syftet ska 

användas (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). Författarna i denna studie har lyft ut de 

meningar eller uttalanden som svarade på studiens syfte och markerat dessa samt de meningar 

som var bärande. Alla meningar kondenserades, vilket innebar att överflödiga ord togs bort. Se 

exempel i tabell 1. De meningar eller uttalanden som inte motsvarade studiens syfte sorterades 

bort. De meningar som var bärande och motsvarade studiens syfte skrevs ned på post-it lappar 

och av dessa meningar framkom det två huvudkategorier. De meningar som framkommit 

tilldelades sedan en av de två huvudkategorier. Det blev då överskådligt med meningar med 

liknande innehåll. Meningarna som delats upp med post-it lappar i huvudkategorierna blev 

subkategorier. Subkategorierna har ändrats under analysprocessen så att de stämmer överens 

med den transkriberade texten och de två huvudkategorierna. Under analysprocessen har ingen 

text uteslutits, allt som motsvarar syftet med studien har lyfts fram och presenterats. 
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Tabell 1 Ett exempel på analysprocess. 

Meningsbärande text Kondenserad 

text  
Kod Subkategori  Kategori 

Det skapar en större 

trygghet hos dom… eh… 

när dom är välinformerade 

och det finns ju många bitar 

som dom behöver 

information om och så. 

Vikten av 

att patient och 

närstående får 

tydlig 

information 

Informera 

för att 

skapa 

trygghet 

Ge tydlig 

information 
Kommunikationens 

betydelse 

 

 

Etiska övervägande  
 

När en studie görs inom ramen för studier på avancerad nivå på en högskola så undantas den 

studien från den lag som innefattar etikprövning vid forskning med människor (SFS 2003:460). 

Vid en kvalitativ uppsats med intervjuer ställs krav på att vissa forskningsetiska riktlinjer 

efterföljs. Forskningsetik grundar sig på fyra grundläggande etiska huvudkrav 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 6). Det första kravet informationskravet innebär att informanterna 

informeras muntligt och skriftligt angående studiens innehåll och syfte samt informeras om att 

deltagande är frivilligt, anonymt och kan avbrytas när som helst utan att ange orsak.  Andra 

kravet är samtyckeskravet innebär att ett samtycke krävs och att informanternas uppgifter 

behandlas konfidentiellt. Författarna skickade informationsbrevet om studien och dess 

förutsättningar via e-post. Informanterna erhöll informationsbrev med samtycke innan intervjun 

påbörjades (Bilaga 2). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att materialet till 

studien behandlas konfidentiellt och ingen informant skall kunna identifieras. Insamlade data 

avkodades och var endast tillgänglig för författarna och handledaren. Den sista är 

nyttjandekravet som innebär att insamlat material förvaras utan åtkomst för andra och används 

endast i denna studie (Vetenskapsrådet 2002 s. 7–14). 

 

 

Förförståelse 
 

Bägge författarna jobbar som sjuksköterskor i hemsjukvården och träffar där patienter i livets 

slutskede. Detta innebär att författarna har en förförståelse för det ämne som studien har som 

fokus. Genom förförståelsen så finns det en risk att studiens resultat påverkas om inte 

förförståelsen medvetandegörs. Författarna har varit medvetna om sin förförståelse under 

processen. Författarna har diskuterat förförståelsen med varandra och det har bidragit till att 

författarna har kunnat sätta sin förförståelse åt sidan så att den inte har styrt analysen eller 

resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). 
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RESULTAT 

Resultatet som framkommit av studien presenteras i löpande text i två huvudkategorier: 

Kommunikationens betydelse och Professionellt förhållningssätt. Dessa huvudkategorier 

beskrivs i fyra underkategorier vilket presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2 Presentation av kategorier samt underkategorier 

 

  

Kategorier 

  

Underkategorier 

Kommunikationens betydelse Ge tydlig information 

Att vara ärlig och lyssna 

Professionellt förhållningssätt Skapa en vårdrelation ch tillgänglighet 

Vara förberedd och tydliga strategier. 

 

Kommunikationens betydelse 

Kommunikation är grundläggande när distriktssköterskan förmedlar trygghet. Det är viktigt 

med en bra kommunikation för att inte missförstånd ska uppstå. Inom vården och som i denna 

studie om vård i livets slutskede är det av största vikt att en god kommunikation finns. Flera 

informanter beskrev vikten av god kommunikation mellan sig själva, patient samt närstående. 

God kommunikation beskrivs även i många av intervjuerna i form av att distriktssköterskan 

lyssnade och tog sig tid. När distriktssköterskan har en god kommunikation med patient och 

närstående så kan distriktssköterskan förmedla en trygghet vid vård i livets slutskede till patient. 
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Ge tydlig information 
 

Att ge tydlig information var en viktig del i hur trygghet förmedlades. Informanterna beskrev 

under intervjuerna hur viktigt det var med en tydlig och klar information till patienten och hens 

närstående, samt all involverad vårdpersonal. Distriktssköterskorna beskrev också att de 

upplevde att det var en förutsättning för att kunna ge patienten en god vård i livets slutskede 

var att patienten hade accepterat sin situation. Där spelade en tydlig information om 

händelseförloppet en stor roll för acceptansen hos patienten och hens närstående. När 

distriktssköterskan gav en god och tydlig information upplevdes det att både patient och 

närstående hade det lättare att ställa frågor vilket i sin tur ledde till minskad oro och 

distriktssköterskan kunde förmedla trygghet till patient och närstående.  

 

                    “Det skapar en större trygghet hos dom… eh… när dom är välinformerade och det 

finns ju många bitar som dom behöver information om och så” 

 

När patienten i vården vid livets slutskede fått och tagit till sig av informationen som givits så 

beskrev informanterna att de kunde förmedla trygghet. Informanterna beskrev hur viktigt det 

var med att även närstående har tagit till sig av den information som har getts om patientens 

tillstånd samt hur den framskrider och att de har fått samma information som patienten. I de fall 

som närstående hade fått en bra och tydlig information så blev de till stöd för både patient och 

distriktssköterska. I de fall som närstående inte tagit till sig av den information som givits så 

kunde de närstående bli en belastning för distriktssköterskan då de inte strävade mot samma 

mål, det vill säga symtomlindring. De närstående kanske trodde mer på en botande vård. 

Informanterna beskrev även vikten av att all vårdpersonal som kommer i kontakt med patient 

och hens närstående har fått samma information.  

 

 

 “Det är så viktigt att alla har fått en bra information…. är alla inblandade välinformerade och 

vet vad som kommer hända är det så mycket lättare att skapa en trygghet” 

 

Informanterna beskrev hur viktigt det är med tydlig information om sjukdomstillståndet och 

vad som förväntas hända under den sista tiden i livet. Informanterna beskrev också att de 

upplevde att patienterna upplevde trygghet när de visste sjukdomsförloppet och kunde 

förbereda sig. Patienter och närstående som har fått ett eller flera samtal med de professioner 

som är inblandade i vården såsom läkare, distriktssköterskor och omvårdnadspersonal har en 

bra inblick i hur den sista tiden kan komma att se ut för patienten vilket innebär att både patient 

och hens närstående känner sig lugnare och upplever mindre oro. Närstående är mer förberedda 

när symtom uppstår såsom mer smärta eller rosslighet hos patienten och är tryggare med den 

symtomlindring som erbjuds till patienten. När patient och närstående är mer förberedda så är 

det lättare för distriktssköterskan att förmedla trygghet.  

    

  

    

              “Det är så skönt när alla ordinationer är klara…. Oh man slipper att jaga en 

läkare      för att få dem. Lättare och förmedla en trygghet när allt är tydligt o klart o 

kommunikationen har fungerat som den ska mellan mej o läkaren så ordinationer på 

symtomlindring finns” 
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Att vara ärlig och lyssna 
 

När distriktssköterskan svarade ärligt och lyssnade på patient och närstående så 

kunde distriktssköterskan förmedla trygghet till patient och närstående. I många av intervjuerna 

med informanterna beskrev de hur viktigt det var att vara lyhörd för att inte missa någon 

information eller önskan från patienten eller närstående. Även vikten av att vara ärlig beskrevs 

av de flesta informanterna. När närstående eller patienten ställde frågor om sjukdomen eller hur 

symtomen av sjukdomen kunde te sig så var det viktigt att distriktssköterskan svarade ärligt på 

de symtom som kunde komma. De närstående och patienter som fått en rak och ärlig 

information om förväntade symtom upplevdes tryggare då de visste vad som kunde hända eller 

vilka symtom som kunde uppstå under den sista tiden i livet.  

 

 

                 “Att dom är delaktiga i det vi beslutar om och pratar om liksom, att dom får säga 

sitt och komma till tals vad dom önskar så skapar det en trygghet” 

 

Professionellt förhållningssätt 

 

Genom ett professionellt förhållningssätt beskrev informanterna att de kunde förmedla 

trygghet. Den vård som ges i livets slutskede är en del av distriktssköterskans arbetsuppgifter. 

Denna vård ges dygnets alla timmar och när det finns en distriktssköterska tillgänglig dygnet 

runt så är det ett sätt att skapa en trygghet. Patienten och dess närstående vet att när de behöver 

hjälp oavsett vad klockan är finns hjälpen bara ett telefonsamtal bort. Den vissheten gör att 

patienten och hens närstående inte behöver känna en så stor oro eller stress för att behöva vänta 

på den hjälp de behöver. Detta innebär att distriktssköterskan kan förmedla trygghet för 

patienten och hens närstående. Vid vården i livets slutskede är det bra med en professionell 

erfarenhet för att kunna bemöta patienten och hens anhöriga i de situationer som kan uppstå. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor eller distriktssköterskor med kortare erfarenhet kan behöva 

stöd av kollegor.  

Skapa en vårdrelation och tillgänglighet                                                  

En av de viktigaste uppgifter som en distriktssköterska har är att stödja den döende patienten 

och närstående för att kunna förmedla trygghet och skapa en relation. Vid ett samspel och en 

respekt för patientens och närståendes önskemål så skapas en relation mellan distriktssköterska, 

patient och närstående. Genom att distriktssköterskan var tillgänglig dygnet runt gav detta 

trygghet till patienterna och närstående eftersom de visste att om hjälp behövdes, som exempel 

symtomlindring eller annat så kunde vårdpersonal komma. Det var viktigt att ha ett 

telefonnummer för att kunna ringa om hjälp när som helst under dygnet. Flera informanter har 

tagit upp att en relation och tillgänglighet är viktigt för att patienten ska känna sig trygg.  

 

”Det är viktigt med tillgänglighet dygnet runt och att närstående finns med i bilden ger en 

trygghet i den palliativa situationen” 

 

Genom planerade besök kan distriktssköterskan förmedla en trygghet till patient och 

närstående. Det som även har framkommit under intervjuerna med informanterna är att 

distriktssköterskorna behöver ta sig tid och schemalägga fasta besök hos den palliativa 

patienten. När patienten och hens närstående visste att deras distriktssköterska skulle komma 
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på de fasta dagar och tider som bestämts upplevdes det av informanterna som om det minskade 

ångesten och oron och distriktssköterskan kunde förmedla känslan av trygghet till patienten och 

hens närstående.  

 

 

   “Att distriktssköterskor ger tid och tar sig tid för att besöka patienten. Fysisk närvaro…. “ 

 

 

När det fanns hjälp då det behövdes oavsett klockslag berättade många av informanterna om 

att både patienter och dess närstående visade mindre oro och distriktssköterskan kunde 

förmedla trygghet vid livets slutskede i hemmet. Genom att patienten och hens närstående 

visste att det fanns ett team runt dem med olika professioner så fick de den hjälp de behövde 

oavsett tidpunkt och problem eller situation som uppstod.  

  

  

“Att ha en trygg hemsjukvårdsgrupp och att det finns tillgängliga läkare 

och                                  att alla gör sitt då blir det tryggt för patienten”                     

 

Flera av informanterna berättade att genom den goda vårdrelation de fick med patient och 

närstående där de kände att de fick något tillbaka så var det lättare att förmedla en trygghet. När 

distriktssköterskan har skapat en god vårdrelation med patienten och närstående så var det något 

som upplevdes givande och positivt och genom den vårdrelation kände distriktssköterskan att 

hen fick något tillbaka.  

    

 

           “Det är en givande vård för mig som vårdar också… eh… för det ger så 

mycket                          tillbaka även om det är tungt många gånger så får man så mycket tillbaka 

från dom här patienterna för dom är så tacksamma” 

 

 

Många av informanterna beskrev hur viktigt det är att finnas till hands för patienten och 

närstående. När distriktssköterskan känner att hen finns tillhands för patienten och dess 

närstående så är det lättare att förmedla trygghet och en skapa god vårdrelation med patienten 

och närstående. De vet att deras distriktssköterska finns för dom.  

 

              

                   “Ja för mig är det viktigt o faktiskt finnas till hands för patienten” 
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Vara förberedd och tydliga strategier 
 

Tydliga strategier och tydliga begränsningar i vården såsom ingen hjärt och lungräddning på 

patienten hjälper distriktssköterskan att förmedla en trygghet. Informanterna beskrev hur viktigt 

det är med en tydlig och klar strategi när det gäller vård i livets slutskede samt att all 

vårdpersonal är välinformerad om hur vårdplanen ser ut. Varje patient ska ha en utarbetad och 

individuell vårdplan för hur just hens vård ska se ut gällande allt från hur hjälp med ADL 

(allmän daglig livsföring) till vilken symtomlindring som patienten ska ha vid olika symtom. 

Den ska innefatta allt som patienten behöver hjälp med exempelvis en såromläggning. Detta 

för att vården ska bli likadan oavsett vilken vårdpersonal som är hos patienten. De ansåg även 

att det var en förutsättning med en fungerande strategi gällande symtomlindring för att en god 

palliativ vård skulle kunna ges. Det centrala målet med symtomlindringen var att patienten 

skulle vara lindrad från ångest, smärta och att de skulle känna sig lugna samt trygga. Målet var 

även att symtomlindra “rossel” eller illamående. Om distriktssköterskan inte kunde uppnå målet 

med symtomlindring upplevdes det som påfrestande eller att distriktssköterskan inte utfört sitt 

arbete till fullo.  

 

 

           “Samma strategier för all personal inom hemsjukvården och att alla ger samma signaler 

och visar tillit och alla pratar samma språk” 

 

Informanterna har tagit upp vikten av att ha god självinsikt så hen vågar stå kvar i “laddade” 

situationer för att kunna förmedla trygghet. En av informanterna har beskrivit en situation där 

det varit en dispyt mellan närstående där inte alla närstående riktigt hade tagit till sig av 

innebörden med vård i livets slutskede. Några av de närstående hade velat att patienten skulle 

åka in till sjukhus när patienten blev sämre. De närstående som tagit till sig av informationen 

och ville att patienten skulle få stanna hemma med symtomlindring påtalade detta. Det slutade 

med att det blev osämja mellan de närstående. I en sådan situation behöver distriktssköterskan 

vara förbered då dessa situationer kan uppstå. Flera informanter beskrev att de var mentalt 

förberedda på att vad som helst kunde hända. I en annan intervju har det framkommit osämja 

mellan patient och närstående där platsen för vården i livets slutskede har skiljt sig åt mellan 

patient och närstående. Patienten har velat stanna hemma medan närstående har velat att 

patienten ska in till sjukhus. I dessa fall har det framkommit under intervjuerna att det är viktigt 

med en tydlig strategi och att distriktssköterskan har kompetens för att kunna stötta och medla 

i de situationer som uppstår för att kunna förmedla trygghet.  

 

          

  “Att man tycker om o jobba med palliativa patienter där man har kommit så långt    med sina 

egna existentiella livsfrågor om man säger så.. eheh..att man inte är rädd för att sitta kvar i 

ångestens rum”  

 

I många av intervjuerna med informanterna beskrev de sig själva som ledare i teamet. De såg 

vad patienten eller hens närstående hade för behov och det var distriktssköterskan som fick ta 

kontakt med de professioner som behövdes. Distriktssköterskorna fick ansvara för att anordna 

möten där alla professioner som patienten hade behov av träffades så vården blev optimal runt 

patienten. De skötte sedan i många fall stort sett all kommunikation mellan vårdgivare och 

patient och närstående. Alla frågor som både patient, närstående och vårdpersonal hade kom 

till distriktssköterskan som förväntades veta svaret eller ta reda på svaret. När alla inblandade 

vände sig till distriktssköterskan kunde hen förmedla en trygghet genom att ta rollen som ledare. 

Informanterna beskrev att de var förberedda på den roll som ledare som förväntades av dem.  
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                “Att vara den som … alltså lite spindeln i nätet kring patienten och råddar lite i det 

som är runt omkring” 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Studien som gjort i detta examensarbete är relevant och viktig. Det finns en hel del studier 

gjorda om palliativ vård samt upplevelser av vård i livets slutskede från distriktssköterskor men 

det behövs mer för att kunna ge patienter och hens närstående så bra vård i livets slutskede som 

möjligt i hemmet. Författarna har valt att inspireras av den narrativa metoden för att få fram 

berättelser då dessa är helt individuella och tillsammans med språket har en benägenhet att 

skapa en meningsfull berättelse och historia. Därför har författarna valt en kvalitativ metod med 

intervjuer som insamlingsmetod inspirerad av en narrativ ansats (Trost, 2010). 

 

Vid en värdering av en studies trovärdighet utgår det från begreppen överförbarhet, delaktighet, 

tillförlitlighet och giltighet (Graneheim och Lundman 2004). Genom att välja ut informanter 

som har erfarenhet av vård i livets slutskede stärkte detta giltigheten samt tillförlitligheten i 

studien. Överförbarheten avgörs av läsaren för studien när hen har läst den i sin helhet. 

Delaktigheten fås av de informanter som har intervjuats till forskningen. Det var två 

huvudfrågor som var bestämda samt följt av följdfrågor för att få fram mer information i 

berättelsen såsom “Hur menar du då”? “Hur kände du då”? “Kan du berätta mer”? I alla 

intervjuer har informanterna berättat om positiva möten och händelser, vilket författarna tolkar 

som att de flesta vårdsituationer fungerar väl inom vård i livets slutskede.  

 

Författarna har valt att inte sätta upp informanterna i någon tabell eller numrera för att hålla 

informanterna konfidentiella. För att få fram informanter mejlades förfrågan om intervju till 

verksamhets eller enhetschefer där totalt 22 informanter tillfrågades. Kravet var att de hade 

minst fyra års erfarenhet samt att de var distriktssköterskor eller påbörjat en vidareutbildning. 

Kravet på minst fyra års erfarenhet valde författarna för att informanterna skulle ha hunnit få 

erfarenhet av vård i livets slutskede. Nio informanter var intresserade och åtta intervjuades då 

antalet intervjuer var förutbestämda till åtta av författarna. Av informanterna var sju stycken 

kvinnor och en man. Antalet informanter i en studie styrs av studiens syfte. Har studien för få 

informanter gör det att resultatet blir svårare att applicera i situationer i vården, är antalet 

informanter för många så blir all information svår att få grepp om. Det som är viktigast när det 

gäller antal informanter är att antalet och den information som författarna får av informanterna 

belyser det fenomen som skall studeras (Polit & Beck 2012)  

 

Ur dessa intervjuer framkom berättelser som skapade ett sammanhang och detta sammanhang 

gav författarna ett underlag och en förståelse för informanternas upplevelse av att förmedla 

trygghet vid vård i livets slutskede till patienten och hens närstående. Alla intervjuer 

transkriberades i sin helhet med pauser och känsloyttringar som Lundman & Hällgren-

Graneheim (2008) beskriver. Därefter läste författarna alla intervjuer ett flertal gånger. Därefter 

lyftes de meningar ut som var bärande och kondenserades d.v.s. att överflödiga ord togs bort. 
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De meningar som var bärande skrevs ned på post-it lappar och av de meningarna framkom 

sedan huvudkategorierna. De bärande meningarna tilldelades sedan en av två huvudkategorier.  

 

Vid en intervjustudie kan inte resultatet ses som oberoende av författarna eftersom det blir ett 

samspel mellan informant och intervjuare. Detta gör att intervjuaren är medskapande av 

berättelserna och texten som blir (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Resultatet som 

framkommit i studien eller under intervjuerna kan ha påverkats eftersom bägge författarna 

arbetar som sjuksköterskor inom hemsjukvården och därigenom träffar patienter i livets 

slutskede. Det gör att författarna har en förförståelse för ämnet som forskningen riktar sig mot 

och detta skulle kunna påverka tolkningen som gjorts och som visas i resultatet. Författarna har 

varit medvetna om sin förförståelse för att inte låta den styra analysen och resultatet som gjorts. 

Trots att författarna var medvetna om sin förförståelse så har författarnas prägel satts på 

analysen (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008).  

 

 

 

Resultatdiskussion 

Studien har visat att informanterna var samstämmiga när det gäller vården i livets slutskede. 

Genom att ha en rak, tydlig och ärlig kommunikation med både patient och hens närstående, 

och att distriktssköterskan var lyhörd för patient och närstående samt att det fanns en bra 

kontinuitet kunde det skapas en god relation. Det fanns en distriktssköterska tillgänglig under 

dygnets alla timmar vilket underlättade för att förmedla trygghet hos patient och hens 

närstående. Det var också viktigt att det fanns en tydlig strategi i vårdplanen hos patienten där 

vård och patientens önskemål var beskrivet. Vårdplanen var uppdaterad för att alla som var i 

kontakt med patienten och hens närstående under dygnets alla timmar kunde ge en likadan vård. 

Informanterna var samstämmiga vid vikten av att kunna symtomlindra patienten när det fanns 

ett behov. 

 

Tydlig, rak och ärlig information  
 

Resultatet i studien har visat att distriktssköterskorna som intervjuades upplevde att närstående 

oftast var ett stöd för patienten men i något fall berättade en informant om en situation är 

framförallt närstående var dåligt informerade eller inte tagit till sig informationen kunde de bli 

en belastning för distriktssköterskan. En intervjustudie som gjorts av Benzein, Johansson & 

Saveman, (2004) visade att distriktssköterskors upplevelser av närstående i vården i livets 

slutskede var att närstående kunde vara en börda eller en tillgång. Alla närstående hade fått en 

god information kring den patienten i livets slutskede. De närstående som inte tagit till sig av 

informationen kunde vara en börda för distriktssköterskorna då de kunde försvåra arbetet med 

att skapa trygghet till patienten när de inte strävade mot samma mål som var symtomlindring. 

De närstående som tagit till sig av informationen och kände sig välinformerade var ett gott stöd 

och en tillgång för både distriktssköterskorna och patienten i livets slutskede och det ingav en 

trygghet för alla parter (Benzein, Johansson & Saveman, 2004). 

 

Det framkom också under intervjuerna vikten av att patient och närstående får en tydlig, ärlig 

och rak information om sjukdomen och livets slutskede. Många av informanterna i detta 

examensarbete upplevde att det var en förutsättning att patienten hade accepterat sin situation 

samt var mottaglig för den vård som erbjöds för att kunna ge en god omvårdnad och livets 

slutskede. För att underlätta vården i livets slutskede är det av stor vikt att kommunikationen 
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mellan patient, närstående och distriktssköterskor fungerar väl. En fungerande kommunikation 

som är tydlig, rak och ärlig minskar risken för att missförstånd ska uppstå och patient samt 

närstående kan få svar på sina funderingar och frågor. Jackson et al. (2012) och Wallerstedt & 

Andershed (2007) belyser vikten av en fungerande kommunikation som är tydlig och ärlig 

mellan patienter, närstående och distriktssköterskor i sina studier. En studie om acceptans tog 

upp att när patienten och hens närstående hade accepterat den situation som de befann sig i så 

var själva dödsprocessen betydligt lättare att acceptera, detta gjorde även att livets slutskede 

blev lättare för distriktssköterskorna (Zimmerman 2012). Vidare beskriver en studie av Moir, 

Roberts, Martz, Perry & Tivis (2015) vikten av att patient och anhöriga får tillfälle att få 

stödsamtal samt att få information. De tillfällen som behovet är störst av stödsamtal och 

information till patient och närstående är när vården i livets slutskede just går över till 

symtomlindring och inte längre är kurativ.   

 

 

Kompetens, tydliga strategier och tillgänglighet 
 

Genom intervjuerna i denna studie framkom det att informanterna kände sig trygga i sin 

yrkesroll och sin kompetens vilket gjorde att de hade lättare för att förmedla en trygghet till 

patienter och närstående. Genom tydliga vårdplaner och strategier när det gäller 

symtomlindring kände informanterna sig mer trygga i vården i livets slutskede, de visste att 

läkarordinationer fanns att tillgå, samma information hade både patient och hens närstående. 

Patienter och närstående visste vem deras distriktssköterska var samt hade telefonnummer som 

de kunde ringa dygnets alla timmar när det fanns behov av hjälp. Dessa fynd stärks av 

Wallerstedt och Andershed (2007) som beskriver i sin studie hur omhändertagandet av en 

patient i livets slutskede kräver en planering och tydlig strategi för de ökade vårdinsatser som 

det kräver. Sjuksköterskan är då ledningsansvarig i den omvårdnad som krävs för att patienten 

skall få en god vård i livets slutskede.   

 

Informanterna i studien beskrev hur vården med patienter i livets slutskede samt närstående är 

en av de viktigare arbetsuppgifterna som de har. Det kräver att distriktssköterskorna är trygga i 

sin yrkesroll, att de har erfarenhet samt kompetens. De informanter som författarna har 

intervjuat var alla flexibla och planerade sina dagar. En studie av Moir et al (2015) beskriver 

vikten av att distriktssköterskorna har en arbetslivserfarenhet och en kunskap om vården i livets 

slutskede. Studien visade att de distriktssköterskor som hade vana av vård i livets slutskede var 

de som var mest bekväma med kontakten med patient och närstående gentemot de 

distriktssköterskor som var oerfarna. En annan studie av Eyre (2010) visade att 

distriktssköterskorna som arbetade med patienter och närstående i livets slutskede upplevde att 

de var ett stöd för både patient och närstående.  

 

  

 

 

 

 

Vårdrelationer 
 

I studien har det framkommit vikten av att ha en god vårdrelation med patient och hens 

närstående. Finns det en god vårdrelationmed patienten och hens närstående blir vården 

betydligt lättare att driva i hemmet och distriktssköterskorna kan förmedla och ge dem en 

trygghet som minskar oron hos patient och hens närstående. Detta kan även leda till att ångesten 
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och otryggheten minskar hos patienten i livets slutskede och närstående. Med en god 

vårdrelation till de närstående så blir de en resurs i den palliativa vården i hemmet. Liknande 

resultat ses i studier av Linderholm och Friedrichsen (2010), Morris, King, Turner och Payne 

(2015) och Woodman, Baillie och Sivell (2015) som beskriver vikten av närstående när 

patienten vårdas i hemmet i livets slutskede samt hur de närstående blir en resurs både 

emotionellt samt praktiskt då patienten behöver hjälp även när ingen vårdpersonal är där. Vidare 

beskrivs hur närstående är i stort behov av sjuksköterskors stöd för att orka med. I en annan 

studie av Berterö (2012) beskrivs om vikten av att skapa en förtroendefull relation med 

närstående inom den palliativa vården samt att upplevelsen av att vårda den palliativa patienten 

i hemmet blir mer positiv för patienten och hens närstående om de har en god relation till all 

personal som de kommer i kontakt med.   

 

En studie av Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin (2015) beskriver vikten av att 

distriktssköterskan skapar en relation till patient och närstående som är förtroendefull. Detta 

sker genom att distriktssköterskan låter patient och anhöriga vara delaktiga i vården. På detta 

sätt skapas det goda förutsättningar för att tillgodose patient och anhörigas önskemål om hur 

vården i livets slutskede ska se ut. Vidare beskriver Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin (2015) 

hur distriktssköterskan tyckte att vården vid livets slutskede var känslomässigt krävande men 

samtidigt känslomässigt givande. Informanterna i studien beskrev under intervjuerna att vården 

med patienter och närstående i livets slutskede upplevdes som givande trots att det är vård i 

livets slutskede. Informanterna kände att de fick något tillbaka eftersom patienterna och 

närstående ofta var så tacksamma för den hjälp som de får.    

 

Hållbar social utveckling 

 

Studien kan bidra till en social hållbar utveckling i samhället eftersom vården är utformad efter 

patientens individuella behov och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Studien belyser även 

distriktssköterskans upplevelser av att arbeta med patienter vid livet slutskede i hemmet. 

Studien beskriver vikten med en kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna ge en känsla 

av trygghet till patienter i livets slutskede. Genom att skapa goda förutsättningar och utbildning 

för sjuksköterskan kan hen ge god vård och bidra till hållbar utveckling (United Nations 

Development Programme 2015).  

Genom att ha fasta planerade besök hos patienten vid livets slutskede och närstående så ger det 

en trygghet vilket kan leda till att patienten stannar i hemmet istället för att vara inlagd på ett 

sjukhus. När patienten stannar kvar i hemmet blir det en social vinst om patientens önskan är 

att få vara kvar i hemmet. Det blir även en samhällsekonomisk vinst då kostnaden för 

sjukhusvård blir högre gentemot om patienten kvarstannar i hemmet. Det blir även en ekologisk 

vinst då flera resor med ambulans eller personbil kan undvikas när patienten är kvar i hemmet 

(Anåker & Elf 2014) 

 

 

Framtida forskning 

 

I denna studie hade alla informanter minst fyra års erfarenheter av vård där palliativa patienter 

ingick, de flesta hade minst tio år vilket innebar att de hade en självkännedom och en självkänsla 

om sig själva. Om det skulle göras ny forskning om att kunna förmedla trygghet hos patienter i 

livets slutskede skulle den kunna rikta sig mot mer oerfarna distriktssköterskor eller 
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sjuksköterskor som träffar dessa patienter i hemmet för att kunna specificera de metoder som 

behövs för att klara av den specifika vård som det innebär. Som mer oerfaren distriktsköterska 

har hen inte hunnit att skaffa sig den kunskapen som krävs för att våga stå kvar i situationer 

som kan uppstå.  

I denna studie fick författarna fram allt som var positivt och hur informanterna kunde skapa en 

trygghet hos patienterna och hens närstående, eftersom de frågor som valts just var ute efter 

detta. Genom att kanske ändra frågeställningen till exempelvis “Kan du berätta om situationer 

där det blivit en känsla av trygghet eller en känsla av otrygghet hos patienter i livets slutskede 

i hemmet” så skulle den studien kunna få fram situationer där det även skulle kunna upplevas 

en känsla av otrygghet. Genom en studie där både trygghet och otrygghet efterfrågas så skulle 

det kunna skapa verktyg som skulle kunna användas i vården vid livets slutskede för att 

minimera att just otrygghet skapas.  

 

Slutsatser 

 

Det som framkommit i studien är att distriktssköterskorna upplever att de kan ge en trygg god 

vård till patienten i livets slutskede. För att distriktssköterskan ska kunna skapa en god relation 

är det viktigt att lyssna på patienten och dess närstående och därefter planera utifrån patientens 

behov. Genom att distriktssjuksköterskan avsätter mer tid för patienter i livets slut skede 

kommer det att skapa en känsla av trygghet för både patienten och närstående.  God kontinuitet 

i vården kan även skapa känsla av trygghet ur patientsynpunkt. Distriktssköterskorna i studien 

var säkra på sin kompetens och upplevde att de hade en god förutsättning för att kunna erbjuda 

symtomlindring till patienten samt stöd till närstående. De var också teamledare i det team av 

professioner runt patienten som alla gjorde att förutsättningarna fanns där.  

 

 

 Fördjupad kunskap inom palliativ vård kan bidra till att distriktssjuksköterska blir mer 

trygg i sin roll samt främja tryggheten hos både patienten och dess närstående. 

 Om samarbetet fungerar bra mellan distriktssjuksköterskan och andra professioner kan 

det bidra till bättre vård. 

 Distriktssjuksköterskan ska ta sig tid för att skapa en god vårdrelation.  

 Distriktssköterskan behöver få tid till att göra ett välplanerat arbete, kunna planera en 

strategi och vårdplan så alla professioner kan följa den.  
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Bilaga 1 

 

Till Verksamhetschef ********** 

 

 

Jag heter xxxxxxxxxxx och arbetar som sjuksköterska inom kommunen. Jag studerar 
till distriktssköterska på Borås högskola. I min utbildning ingår en magisteruppsats 
omfattande 15 högskolepoäng, där mitt syfte är att undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av palliativ vård i hemmet. Jag kommer skriva magisteruppsatsen med 
en student som också läser till distriktssköterska på Borås högskola. Jag är 
intresserad av få genomföra intervjuer i din verksamhet. 

 

Om du godkänner att studien genomförs i din organisation, är jag tacksam för din 
underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert eller via 
mejl. Har du några förbehåll vill jag gärna att du anger detta. 

 

 Har du frågor rörande själva undersökningen är du välkommen att kontakta mig. 

 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet 
på DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 
studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att tillämpas och materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär bland annat inga enskilda namn 
eller namn på arbetsplatser kommer att kunna identifieras i det slutliga arbetet. 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar resultatet för dig om du 
önskar. 

  

********* 2019-08-10 

Med vänlig hälsning 

Rana Aboutouk och Maria Gustafsson 
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Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

Syftet: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

Problem: 

Metoden: Författarna har valt att genomföra studien med en kvalitativ design med 
induktiv ansats. En kvalitativ induktiv ansats bedömdes adekvat i denna studie då 
syftet var baserad på distriktssköterskors berättelser av palliativ vård i hemmet. 

 Samtycke: 

·       Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta 
dokument 

·       Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll; 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

·       Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs i min organisation 

  

  

Datum __ / __ 2019 

Namn 
___________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Informationsbrev med förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie för tillsvidareanställda 
sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor i ****** vilka möter patienter i palliativ vård. 

Jag heter xxxxxxxxx och arbetar som sjuksköterska inom kommunen. Jag studerar till 
distriktsjuksköterska i Borås högskola. I min utbildning ingår en magisteruppsats 
omfattande 15 högskolepoäng, där mitt syfte är att undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av palliativ vård i hemmet. Jag kommer skriva magisteruppsatsen ihop 
med en student som också läser till distriktssköterska på Borås högskola. 

Jag önskar genomföra en intervju med dig rörande din upplevelse av palliativ vård i 
hemmet. Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter och vi träffas gärna på din 
arbetsplats. Jag kommer att använda intervjuguide med ledfrågor. 

Intervjun kommer att spelas in för att i arbetet kunna återges ordagrant. Materialet 
kommer endast att användas för denna studies ändamål och raderas när arbetet är 
slutfört. 

Deltagande i studien är frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att tillämpas och 
materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär bland annat inga enskilda 
namn eller namn på arbetsplatser kommer att kunna identifieras i det slutliga arbetet. 
Som deltagare kan du närsomhelst välja att avsluta din medverkan i studien. I 
anslutning till intervjun kommer jag också informera mer utförligt om studien och be 
om underskrift för informerat samtycke till studien. 

Om du under intervjun upplever obehag i samband med någon fråga kan du välja att 
inte svara. Intervjun kan innebära en viss tidsförlust för dig såväl under arbetstid som 
ledig tid. 

Databasen DIVA är en portal för publicering av forskningsrapporter och 
studentarbeten, i vilken studien kommer att läggas ut efter att den godkänts.    

  

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor angående studien. 

  

Med vänlig hälsning 

Rana Aboutouk och Maria Gustafsson  
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Samtycke till deltagande i intervjustudie 

Medgivande: 

·       Jag har tagit del av informationen om studien och är medveten om hur den 
kommer att gå till samt den tid jag måste avsätta. 

·       Jag har fått mina frågor angående studien besvarade och vet vem jag ska 
vända mig till med frågor. 

·       Jag deltar i studien helt frivilligt och har fått information om varför jag blivit 
tillfrågad och vad syftet med deltagande är. 

·       Jag är medveten om att jag närsomhelst under studien kan avbryta mitt 
deltagande utan förklaring. 

·       Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än författarna till studien 
kommer ta del av det insamlade materialet. 

·       Resultatet kommer att publiceras men då så att inga enskilda namn eller namn 
på arbetsplatser kommer att kunna identifieras. 

  

  

****** den __ / __ 2019 

  

Namnteckning 

  

Namnförtydligande: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


