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Sammanfattning    

 

Bakgrund och problemformulering: Palliativ vård innebär ett förhållningssätt där 

vården har som syfte att förbättra livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdom 

och för deras närstående. I samband med Ädelreformen 1992 då ålderdomshemmen 

lades ner fick kommunen ökat ansvar över hemsjukvården. Hemsjukvård är den hälso- 

och sjukvård som ges i hemmet och där vården är sammanhängande över tiden. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar för arbetet inom hemsjukvård. Förutom att leda 

teamet ska sjuksköterskan även tillgodose patienten och närståendes olika behov såsom 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Inom hemsjukvård kan det utvecklas 

djupa relationer mellan sjuksköterskan och patienten samt närstående då det ofta skapas 

en kontinuitet i vården. Detta kan leda till att sjuksköterskan upplever vården i livets 

slutskede som krävande. 

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelse att vårda palliativa patienter i 

deras hemmiljö. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar har analyserats enligt 

Fribergs modell. I analysen identifierades tre huvudteman och tio underteman.  

Resultat: Resultatet presenteras i tre övergripande huvudteman och tio underteman. 

Huvudteman som identifierades var; Relationer, Arbetets utmaningar och Emotionell 

påverkan. 

Slutsats: Sjuksköterskorna belyste vikten av goda relationer med patienter och anhöriga 

samt bra samarbeten med kollegor och andra aktörer inom vården. Arbetet som 

sjuksköterska inom hemsjukvården upplevdes utmanande eftersom vårdandet var 

komplext. Erfarenhet och kompetens var betydelsefullt för att sjuksköterskorna skulle 

känna trygghet i vårdandet. Sjuksköterskorna påverkades emotionellt, i vårdandet av 

patienter i livets slutskede, vilket kunde bearbetas genom reflektion.  

Nyckelord: Sjuksköterska, palliativ vård, livets slut, hemvård och erfarenhet 
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INLEDNING 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning har den legitimerade sjuksköterskan ett 

ansvar för att patienten ska uppleva bästa möjliga välbefinnande och livskvalité fram till 

sin död. Detta är ett arbete som kräver kunskap och att sjuksköterskan är trygg i sin 

profession. I hemsjukvården arbetar ofta sjuksköterskan självständigt och ställs inför 

olika utmaningar, som ibland kan vara svåra. Dessutom vårdas palliativa patienter vilket 

kan skapa en emotionell påverkan. Alla dessa faktorer bidrar till att sjuksköterskans 

arbete i hemsjukvården upplevs komplex. 

 

Vi kommer som nyexaminerade sjuksköterskor att börja arbeta i hemsjukvården och 

mötas av denna komplexitet vilket skapar en viss osäkerhet och otrygghet. Samtidigt ser 

vi fram emot att få skapa vårdrelationer med patienter och närstående. Dessa aspekter 

gör att vi vill studera sjuksköterskors upplevelse av att vårda den palliativa patienten i 

hemmet.  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2002) innebär palliativ vård att vårdpersonal 

intar ett förhållningssätt med syfte att förbättra livskvaliteten för patienter och deras 

närstående i livets slutskede. Detta kan ske genom att förebygga och lindra lidandet till 

följd av en tidig upptäckt samt oklanderlig bedömning och behandling av smärta och 

andra psykosociala, fysiska och andliga problem som kan utvecklas i och med obotlig 

sjukdom. Vården ska se döendet som en normal process och varken skjuta upp eller 

skynda på döden. Palliativ vård ger ett stöd för att patienten ska kunna leva så aktivt 

som möjligt samt ger stöd för närstående under sjukdomsförloppet (ibid.).  

 

I en statlig utredning Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut (Kommittén om 

vård i livets slutskede 2001) formulerades fyra hörnstenar som ofta används inom 

palliativ vård. Dessa har sin utgångspunkt från människovärdesprincipen och WHO:s 

definition av palliativ vård. Hörnstenarna handlar om symtomlindring, samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående (ibid.). Första hörnstenen, 

symtomlindring, omfattar både fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov. Andra 

hörnstenen, samarbete, innebär att den palliativa vården ska omfatta professioner ur 

flera olika yrkeskategorier. Professioner som kan ingå i vårdteamet kring patienten är 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor men även sjukgymnaster, kuratorer och 

dietister. Tredje hörnstenen, kommunikation och relation, innebär att det ska finnas en 

god kommunikation i och mellan de olika professionerna men också mellan patienten 

och de närstående. Fjärde hörnstenen, stöd till närstående, handlar om att erbjuda dem 

att vara delaktiga i vården samt att de ska få ett stöd både under sjukdomsperioden och 

efter dödsfallet (Socialstyrelsen 2013). 

 

Den palliativa vården delas upp i en specialiserad och en allmän vård. Patienterna är 

uppdelade utefter vilka behov som ska tillgodoses. De patienter med särskilda behov 

och komplexa symtom vårdas av den specialiserade palliativa verksamheten där 

insatserna utförs av multiprofessionella team med specialistkompetens. Tillgången till 
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specialiserad palliativ vård varierar mellan olika landsting och är organiserad på olika 

sätt beroende på bland annat geografiska skillnader, hur den kommunala verksamheten 

ser ut och befolkningsunderlag. Den allmänna palliativa vården utförs av personal med 

grundläggande kunskaper då denna kompetens räcker för att tillgodose patienternas 

behov. Rekommendationen från Socialstyrelsen är att landsting, regioner och 

kommuner bör erbjuda vidareutbildning till personal som arbetar med palliativ vård. 

Dock är skillnaderna stora i kommunerna vilket medför att personal med bristfällig 

kompetens vårdar patienter i hemmet eller i särskilda boenden. Detta kan leda till en 

osäkerhet hos patient och närstående (Socialstyrelsen 2016). 

 

Den palliativa vården ses i två olika faser. Den tidiga fasen har som syfte att kontrollera 

att en livsförlängande behandling är tillrådlig för patienten samt att utföra insatser som 

stödjer en bättre livskvalitet under behandlingen. Den senare fasen har som mål att 

lindra lidandet samt att främja livskvaliteten för patienten och närstående i livets 

slutskede. Det kan vara komplicerat att fastställa när tidpunkten är inne för att vården 

ska gå från tidig till sen fas, det vill säga från att vården är livsförlängande till att vara 

lindrande, se figur 1 (Socialstyrelsen 2013).  

 

 

Figur 1: Tidig fas med palliativa insatser och en övergång till sen fas med palliativ vård. 

 

 
 
      
    Socialstyrelsen 2013 
 

 

Övergångar mellan faser i en sjukdomsutveckling kallas ofta för brytpunkter och sker 

ofta successivt över en tid. En brytpunkt är vid övergången till palliativ vård vilket sker 

när den behandlande vården ger allvarliga symtom eller biverkningar för patienten eller 

när behandlingen inte längre är meningsfull (Socialstyrelsen 2013). Vid brytpunkten 

mellan dessa olika faser genomförs ett brytpunktssamtal. Samtalet sker mellan 

tjänstgörande eller ansvarig läkare samt patient och dennes närstående (Socialstyrelsens 
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termbank 2012; Socialstyrelsens termbank 2011). När den palliativa vården bedrivs i 

hemmet har patienten vårdinsatser såväl från kommunen som från primärvården och 

från sjukhus. Faktorer som är avgörande för var patienten väljer att vårdas är till 

exempel tillgången till kvalificerad personal, fungerande stöd, närståendes inställning 

och sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen 2013). Enligt Peters och Sellick (2006) har de 

patienter som är hemmaboende och vårdas av palliativt hemsjukvårdsteam en bättre 

mental och fysisk hälsa samt mindre påverkan på sin livskvalité jämfört med de 

patienter som vårdas på sjukhus. 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvården definieras som den hälso- och sjukvård som ges i hemmet och där 

vården är sammanhängande över tiden (Socialstyrelsens termbank 2017). 

Hemsjukvården delas in beroende på vem som har ansvaret för vården. Dels bedrivs 

hemsjukvård inom primärvården, där den kommunala hemsjukvården ingår, samt inom 

den avancerade hälso- och sjukvården som är ansluten till sjukhuset. I den 

grundläggande hemsjukvården ska distriktssjuksköterskor och läkare finnas tillgängliga 

under dagtid till skillnad mot den avancerade hemsjukvården där tillgången till läkare 

och sjuksköterskor ska finnas dygnet runt (Josefsson 2017, ss. 20–21). I hemsjukvården 

finns patienter i alla åldersgrupper men majoriteten består av äldre personer (Ljung 

2017, s. 37). Idag vårdas även människor i livets slutskede i det egna hemmet, till 

skillnad mot förr då patienter med palliativ hemsjukvård i större utsträckning dog på 

sjukhus (Melin-Johansson 2017, s. 255). 

 

I och med Ädelreformen 1992 fick kommunerna ansvar för att tillgodose behoven av 

hälso- och sjukvård i särskilda boenden och ålderdomshemmen försvann (Lidén 2014, s. 

144).  Ädelreformen har resulterat i att hälften av de personer över 65 år eller äldre har 

befunnit sig utanför sjukhus när de avlidit. Tidigare avled cirka en fjärdedel av denna 

målgrupp utanför sjukhus (Socialstyrelsen 2013). Dessutom har vården för de som lider 

av psykisk ohälsa flyttats från mentalsjukhusen till det egna hemmet. Kommunen har 

även ansvar för insatser och åtgärder hos dessa patienter. I och med dessa förändringar 

har hemsjukvården blivit en växande verksamhet (Lidén 2014, s. 144). Problem kring 

ansvars- och uppgiftsfördelning mellan kommuner och landsting gällande vård och 

omsorg låg bakom genomförandet av Ädelreformen. Syftet med reformen var att 

tydliggöra gränsytor och samverkan mellan aktörer ansvariga för insatser och åtgärder 

för äldre (Socialdepartementet 2003). 

 

För att bli berättigad till hemsjukvård måste vissa kriterier uppfyllas. Ett kriterium är att 

vården i hemmet ska kunna bedrivas tryggt och säkert. Ett annat kriterium som måste 

uppfyllas är att patienten inte kan ta sig till vårdcentralen för vård utan att påfrestningen 

blir för stor. Detta kallas för tröskelprincipen (Bökberg & Drevenhorn 2017, s. 60). I 

samverkan mellan landsting och kommun har den behandlande läkaren på sjukhus ett 

ansvar att bedöma patientens behov av stöd från kommunens omsorg, kommunal hälso- 

och sjukvård eller landstingets primärvård. Läkaren är ansvarig för att initiera en 

samordnad vårdplanering vilket ska ske inför inskrivning i hemsjukvård (Blomqvist & 

Petersson 2014, ss. 183–184). Vid vårdplaneringen är det av vikt att företrädare för 

kommunens hälso- och sjukvård, slutenvården, primärvården samt socialtjänsten deltar. 

Syftet med vårdplaneringen är att säkerställa att patientens behov av insatser blir 
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tillgodosedda.  I vårdplaneringen ska respektive yrkesgrupps uppgifter och ansvar 

framgå. Hemsjukvård innefattar att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga ohälsa, 

lindra lidande, trösta, rehabilitera, habilitera och bidra till att patienten får en fridfull 

död (En nationell samordnare för hemsjukvård 2011). 

 

Team med personal som samverkar och har kvalificerad kompetens är en förutsättning 

för att uppnå en god och säker hemsjukvård. Samarbete i team är en kärnkompetens i 

utbildningar för personal inom hälso- och sjukvård (Josefsson 2010). Yrkeskategorier 

som ingår i teamet är vårdpersonal med gymnasial utbildning, sjuksköterskor, 

specialistutbildad sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, enhetschef och 

biståndshandläggare. All legitimerad personal gör bedömningar och sjukvårdsinsatser 

enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och all övrig personal arbetar enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Samarbetet bidrar till en kontinuitet i vården vilket 

medverkar till att behov kan upptäckas i tid, särskilt då de äldre kan ha sammansatta och 

varierande behov, vara sköra eller befinna sig i ett palliativt skede (Josefsson 2010). 

Kontinuitet med välbekant personal som utför vården kan bidra till att patienten känner 

sig tryggare. Tillgängligheten till vård dygnet runt har visat sig vara en avgörande faktor 

för patient och närstående vid val av vårdplats (Josefsson, Bomberg & Krans 2018). 

Hemmet som vårdplats gynnar patientens autonomi, komfort samt genom att patienten 

upplever en känsla av tillhörighet. Platsen som patienten vårdas på kan också ha en 

positiv inverkan på hälsan (Carolan, Andrews & Hodnett 2006). Inom hemsjukvård har 

sjuksköterskan den högsta medicinska kompetensen då inga läkare finns anställda inom 

verksamheten (Bökberg & Drevenhorn 2017, s. 61). Sjuksköterskan är medveten om att 

vara väl förberedd inför patientmöten i hemmet, då oförutsedda händelser kan inträffa 

och de självständigt måste kunna ta snabba beslut (Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu 

2017). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll i hemsjukvård är att leda, prioritera, fördela och koordinera arbetet 

i teamet kring patienten. Sjuksköterskans ansvar innefattar också att identifiera behov 

och samordna lämpliga omvårdnadsåtgärder (Josefsson 2010). Bland annat ska 

sjuksköterskan bedöma om arbetsuppgifter kan och ska delegeras till annan 

vårdpersonal samt bedöma när läkare behöver kontaktas. Eftersom sjuksköterskan i 

hemsjukvård har den högsta medicinska kompetensen innebär det att självständigt 

kunna hantera komplexa vårdsituationer (Bökberg & Drevenhorn 2017, s. 61). En fördel 

med det självständiga arbetet är att sjuksköterskan måste ta ett ansvar för beslut. Detta 

genererar en tro på sin egen kunskap och sjuksköterskan utvecklas professionellt 

(Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson 2014). För att öka kvaliteten i omvårdnaden 

ska sjuksköterskan vara lugn och trygg i sin yrkesroll (Fitch, Dasgupta & Ford 2016). 

Tryggheten förstärks genom reflektion tillsammans med kollegor vilket medför att 

sjuksköterskor upplever sig säkrare i sin profession. En annan faktor som säkerställer 

kvaliteten på omvårdnaden är en tydlig dokumentation, detta leder till att all personal 

kan vårda patientsäkert (Josefsson, Bomberg & Krans 2018). Relationen mellan patient 

och sjuksköterska skapas genom det vårdande mötet. Relationen är ett samspel och 

består av all kommunikation det vill säga en interaktion mellan handlingar, hållning och 

samtal (Arman 2015, s. 180).  
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Relationen med en patient i hemsjukvård skapas genom att sjuksköterskan förstår 

hemmets betydelse för patienten. I patientens hem är sjuksköterskan gäst och måste 

respektera seder och bruk avseende kultur, livsstil och hemmiljö (Josefsson 2017, s. 25). 

Relationen bygger på förtroende och förståelse för patienten (McCormack & McCance 

2006). Sjuksköterskan ska utgå ifrån en personcentrerad vård där både patient och 

närstående ses som unika personer och vårdmötet ska kännetecknas av en öppenhet för 

varandras kunskaper (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskan ska ha ett 

helhetsperspektiv i vården. Genom att se patientens sårbarhet av att vara i en 

beroendeställning i vårdrelationen så kan sjuksköterskan stödja patienten genom att 

främja delaktighet (Ekebergh 2015, s. 18). En viktig uppgift för sjuksköterskan är att 

finnas tillgänglig för samtal då patienten ofta har ett stort behov av att få prata om 

känslor som till exempel sin oro för framtiden, symtomlindring eller rädsla inför döden. 

Det finns även patienter som inte vill prata om sitt innersta vilket gör att sjuksköterskan 

måste ha hög empatisk förmåga vilket då kan lindra patientens lidande (Melin-

Johansson 2017, ss. 261–264). Relationen med närstående bygger på att sjuksköterskan 

är närvarande i mötet vilket skapar en tillit. Sjuksköterskan ska identifiera bland annat 

fysiska, psykiska och existentiella behov hos närstående för att vara ett stöd så de ska 

klara av vardagens rutiner (Leksell 2015, s. 219). Stödet kan vara ett praktiskt och 

emotionellt stöd men det kan även innebära att göra närstående delaktiga i vården 

(Melin-Johansson 2017, s. 261).  

 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården skapar känslor av frustration, otillräcklighet, 

sorg och förlust hos sjuksköterskan då hen konfronteras med döden. Det kan upplevas 

extra betungande vid oväntade dödsfall. Sjuksköterskan kan ibland identifiera sig med 

patienten vilket skapar en speciell närhet och förståelse för vårdsituationen. Detta kan 

göra att sjuksköterskan känslomässigt har svårt att släppa taget om patienten efter 

dödsfallet (Wallerstedt & Andershed 2007). I den palliativa vården vill närstående 

känna förtroende och trygghet för sjuksköterskan. Detta skapas genom att 

sjuksköterskan är öppen, pålitlig, flexibel och ger en ärlig information. Sjuksköterskan 

är även ett viktigt stöd för närstående i sorgearbetet efter dödsfallet (Lundberg, Olsson 

& Fürst 2013). Reflektion tillsammans med kollegor bidrar till sjuksköterskans 

upplevelse av att inte vara ensam i sitt arbete. Att kunna samtala tillsammans om svåra 

situationer gör det lättare att släppa tankarna när arbetsdagen är slut (Josefsson, 

Bomberg & Krans 2018). Genom reflektion ökar även sjuksköterskans medkänsla och 

empati både för patienter och kollegor (Maben et al. 2018).  Flera sjuksköterskor uppger 

att de behövde tid för reflektion men att tiden inte räckte till för detta (Beck, Törnquist, 

Broström & Edberg 2012). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Behovet av hemsjukvård har ökat då det finns möjligheter att få avancerad vård i 

hemmet. Detta har bidragit till att fler människor väljer att leva sin sista tid i den egna 

hemmiljön där de ska kunna få en trygg och säker omvårdnad. Vårdinsatser som utförs 

innebär ibland svåra bedömningar och ställningstaganden vilket skapar krav på att 

sjuksköterskan har nödvändiga kunskaper för att hantera denna komplexa vårdmiljö. 

Inom hemsjukvård utförs ofta vården självständigt och därmed har sjuksköterskorna 

inte tillgång till samma stöd av kollegor i det dagliga arbetet. Resultat i tidigare studier 

visar att sjuksköterskan påverkas emotionellt av att vårda patienter i livets slut vilket 
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leder till att arbetet kan kännas utmanande. En litteratursökning kommer att svara på 

vilken befintlig kunskap som finns inom det valda området men även identifiera 

kunskapsluckor. Därför är det viktigt att studera sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

palliativa patienter i deras hemmiljö.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelse att vårda palliativa patienter i deras 

hemmiljö. 

METOD 

Metoden som använts är litteraturöversikt enligt Fribergs modell för att på ett 

strukturerat sätt skapa en översikt över kunskapsläget inom valt område. I relevanta 

databaser söker författarna fram redan publicerade artiklar och de artiklar som svarar på 

syftet i uppsatsen väljs ut för analys (Friberg 2017, ss. 141–143). 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes enligt Fribergs modell (2017, ss. 144–150). 

Litteratursökningen gjordes via databaserna Cinahl och Medline för att finna 

vårdvetenskapliga artiklar. Sökningen i Cinahl innehöll sökorden: Nurse, Palliative 

care, End of life, Home care och Experience vilket gav 72 träffar. Sökningen i Medline 

innehöll sökorden: Nurse, Palliative care, End of life, Home care, Experience och 

Attitude vilket gav 42 träffar. I Medline lades Attitude till i sökorden för att reducera 

antalet artiklar. För att koppla samman sökorden användes AND och för att få träffar på 

två olika sökord med samma innebörd användes OR. För att avgränsa sökningen valdes 

tidsintervallet 20100101–20201231. Ytterligare avgränsning gjordes genom peer 

reviewed, detta för att säkerställa god kvalitet samt att artiklarna är vetenskapligt 

granskade. Dubbletter som förekom i båda sökningarna sorterades bort. Titlar och 

abstrakt lästes i samtliga artiklar varav 26 artiklar valdes ut. Artiklarna lästes i sin helhet 

vilket resulterade i åtta artiklar. Fem av artiklarna kom från Cinahl, tre artiklar kom från 

Medline och utöver detta fann författarna två artiklar i det lästa materialet. Totalt 

identifierade författarna 10 artiklar som utgör litteraturöversikten, se bilaga 2 

Artikelöversikt. I de utvalda artiklarna har författarna kontrollerat att etiska 

överväganden använts i forskningen samt att artiklarna är kvalitetsgranskade. Artiklar 

exkluderades om de inte svarade på syftet. Skäl till exklusion var att de inte utgick från 

sjuksköterskans perspektiv, att vården inte bedrevs i hemmet, osäkerhet över vilka 

respondenterna var samt att artiklarna inte syftande på palliativt vårdande. 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med stöd av Friberg (2017, ss. 148–150). Artiklarna som 

valdes ut lästes igenom enskilt av författarna ett flertal gånger för att förstå innehållet 

och få en helhetsbild. En översiktstabell skapades för att underlätta analysarbetet. I 

artiklarnas resultatdel färgkodades påstående och meningsbärande enheter vilka svarade 

på syftet i litteraturstudien. Analysen fortsatte med att författarna tillsammans 

diskuterade och jämförde markeringar i artiklarna. Vidare sökte författarna efter likheter 

och skillnader i resultatet vilka sedan sammanställdes och huvudteman samt 

underteman identifierades.  
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RESULTAT 

Resultatet av litteraturöversikten visade vikten av att skapa goda relationer och bra 

samarbeten för sjuksköterskan. Relationer med patienter och närstående i det palliativa 

vårdandet bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter. Sjuksköterskan i 

hemsjukvården upplevde det självständiga arbetet som utmanande på grund av 

komplexiteten i vårdandet. Kompetensens och erfarenhet hade en betydande roll för 

sjuksköterskans känsla av trygghet i sin profession. Det palliativa vårdandet hade en 

emotionell påverkan och sjuksköterskorna upplevde att reflektion var ett sätt att 

bearbeta både positiva och negativa känslor. Under analysen framkom tre övergripande 

huvudteman och tio underteman, se tabell 1.  

 
Tabell 1: Teman. 

Huvudteman Underteman 

Relationer Vårdrelationen med patient 
Vårdrelationen med närstående 
Samarbetet med kollegor 
Samarbetet med annan vårdpersonal 

Arbetets utmaningar   Komplexiteten i vårdandet 
Arbetsmiljön  
Kompetens 

Emotionell påverkan Tillfredsställande känslor i vårdandet 
Påfrestande känslor i vårdandet  
Reflektionens betydelse i vårdandet 

 

 

Relationer 

Vårdrelationen med patient 

Relationen utvecklades genom att sjuksköterskan kände en tillgivenhet, visade ett 

intresse för patienten och därigenom utvecklades ett ömsesidigt förtroende (Alvariza, 

Mjörnberg & Goliath 2020; Chang, Bidewell, Hancock, Johnson & Easterbrook 2012; 

Marchessault, Legault & Martinez 2012). Förtroendet upplevdes av sjuksköterskorna 

som viktigt för att skapa ett bra samarbete mellan patient och sjuksköterska (Danielsen, 

Sand, Rosland & Førland 2018; Marchessault, Legault & Martinez 2012; Staats, 

Tranvåg & Karine 2018). Detta gav förutsättningar för att stödja ett oberoende där 

egenvård kunde utvecklas i samförstånd. Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvård 

beskrevs som ett självständigt arbete vilket bidrog till att relationer skapades mellan 

patient och sjuksköterska (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020). Ytterligare en faktor 

till att relationen kunde stärkas var att det fanns en öppen kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient (Chang et al. 2012; Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, 

Berggren & Söderlund 2012). Sjuksköterskorna upplevde att de hade en betydande roll i 

patientens palliativa vård i hemmet då de samordnade vården (Chang et al. 2012; 

Danielsen et al. 2018; Marchessault, Legault & Martinez 2012). För att upprätthålla en 
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kontinuitet i vården och skapa patientsäkerhet var det av vikt att det var samma grupp 

av sjuksköterskor som utförde vården i det palliativa skedet (Austin, Luker, Caress & 

Hallett 2000; Marchessault, Legault & Martinez 2012).  

 

Sjuksköterskan kunde även uppleva sig som bedömd av patienten vilket väckte 

obekväma känslor (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020). Det skapades en känsla av 

osäkerhet och en frustration hos sjuksköterskorna när patienterna inte kände förtroende 

för att de skulle få en tillräcklig bra vård i hemmet. Dessa känslor uppenbarade sig även 

när patienten motsatte sig den vård som sjuksköterskorna såg ett behov av (Karlsson et 

al. 2012; Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren 2010; Marchessault, Legault 

& Martinez 2012).  

 

Vårdrelationen med närstående 

Relationen mellan sjuksköterskan och närstående upplevs betydelsefull för alla parter. 

Sjuksköterskorna upplevde att närstående ofta var närvarande i den palliativa vården 

(Marchessault, Legault & Martinez 2012). Närvaron medförde att närstående var 

delaktiga i livets slut vilket upplevdes bidra till en bättre vård. När sjuksköterskan kom i 

kontakt med närstående till en palliativ patient, gjordes en bedömning vilket stöd som 

de var i behov av (Austin et al. 2000; Danielsen et al. 2018). Sjuksköterskorna upplevde 

att behovet av stöd fanns kvar även efter att patienten avlidit (Austin et al. 2000; Chang 

et al. 2012). Stödet stärktes genom att sjuksköterskan och närstående hade en god 

kommunikation (Chang et al. 2012; Karlsson et al. 2012). En sjuksköterska menade att 

kommunikationen bygger på en dialog mellan båda parter samt att sjuksköterskan är 

pålitlig och ärlig (Chang et al. 2012).  

 

Sjuksköterskorna upplevde en svårighet att tillgodose både patientens och närståendes 

behov om de hade olika önskemål angående hur och när vårdinsatser skulle utföras 

(Karlsson et al. 2012; Karlsson et al. 2010). Denna brist på samsyn gjorde att 

sjuksköterskorna ställdes inför olika dilemman då de fick svårt att tillfredsställa 

närståendes önskemål samtidigt som patientens autonomi skulle upprätthållas (Austin et 

al. 2000; Karlsson et al. 2012). Ett annat dilemma för sjuksköterskorna var när 

närstående hade svårt att acceptera att deras nära och kära var allvarligt sjuka och 

faktiskt skulle avlida (Karlsson et al. 2012; Marchessault, Legault & Martinez 2012). 

Samtidigt beskrev sjuksköterskor att de respekterade närståendes integritet och privatliv 

vilket kunde förhindra vårdinsatser hos patienten (Karlsson et al. 2012).  

 

Samarbetet med kollegor 

Relationerna mellan sjuksköterskorna i teamet var viktiga i den palliativa vården 

(Tunnah, Jones & Johnstone 2012). Då arbetet i hemsjukvård är ett självständigt arbete 

var det betydelsefullt för sjuksköterskan att samarbetet med kollegorna fungerade väl 

och att teamet hjälpte varandra (Danielsen et al. 2018; Karlsson et al. 2010). Samarbetet 

var en förutsättning för sjuksköterskornas möjlighet att dela erfarenheter med varandra 

och på sätt bearbeta sina upplevelser (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020; Danielsen 

et al. 2018; Marchessault, Legault & Martinez 2012; Tunnah, Jones & Johnstone 2012).  

Sjuksköterskorna upplevde att genom ett samarbete med en tydlig struktur och 

planering fick patienten en tryggare vård vilket även då bidrog till färre antal larm från 
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patienterna (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020; Spelten, Timmis, Heald & Duijts 

2019).  

 

Bristande samförstånd mellan kollegor vad gäller patientens palliativa vård eller över 

närståendes behov av att delta i vården ledde till att sjuksköterskorna kände en oro för 

patientens omvårdnad (Karlsson et al. 2012; Karlsson et al. 2010). 

 

Samarbetet med annan vårdpersonal 

Sjuksköterskorna i hemsjukvården upplevde att ett bra stöd och information från 

sjukhuset var en avgörande faktor för att få en god start på den palliativa vården i 

hemmet (Danielsen et al. 2018; Spelten et al. 2019). Sjuksköterskorna ansåg att det var 

viktigt med tydliga instruktioner och ordinationer för administrering av läkemedel för 

att kunna lindra patientens lidande och tillgodose dennes behov. Sjuksköterskorna 

upplevde att samarbetet med läkaren var viktigt och grundläggande för att vården skulle 

fungera. Då läkarna fanns tillgängliga för patient, närstående och sjuksköterskor bidrog 

detta till en känsla av trygghet (Danielsen et al. 2018; Karlsson et al. 2010; 

Marchessault, Legault & Martinez 2012; Staats, Tranvåg & Karine 2018). Ett samarbete 

med specialiserade palliativa team uppskattades av sjuksköterskorna då teamets 

erfarenhet var ett stöd i det kliniska arbetet. Sjuksköterskorna upplevde att det palliativa 

teamet även var ett stöd för läkarna som möter patienterna i hemmet (Danielsen et al. 

2018; Spelten et al. 2019).  

 

Vid ett bristande samarbete med sjukhuset så kunde patient och närstående få 

orealistiska förväntningar på hemsjukvården (Danielsen et al. 2018). Vidare ansåg även 

sjuksköterskorna att patientsäkerheten och patientens möjligheter till rätt smärtlindring 

påverkades vid ett otillräckligt stöd från sjukhuset (Danielsen et al. 2018; Spelten et al. 

2019).  Att upprätta en tidig kontakt mellan patient och läkare i hemsjukvården var 

viktigt menade en sjuksköterska, annars kunde krissituationer uppkomma och patienten 

kunde inte tillhandahållas en god palliativ vård (Austin et al. 2000). Avsaknad av 

tydliga instruktioner och ordinationer för administrering av läkemedel kunde leda till en 

sårbarhet hos patienten, då lidandet inte kunde lindras (Danielsen et al. 2018; Karlsson 

et al. 2012; Staats, Tranvåg & Karine 2018). Sjuksköterskorna såg att oerfarna läkare 

behövde öka sina kunskaper, då en bristande kompetens i palliativ vård 

uppmärksammades. Enligt sjuksköterskorna så kunde denna brist leda till att 

patienternas behov inte blev tillgodosedda (Karlsson et al. 2012; Spelten et al. 2019). 

Stödet från det specialiserade palliativa teamet upplevdes av vissa sjuksköterskor som 

att det används dubbla resurser för patienten samt att detta kan leda till en brist på 

kontinuiteten i vården då antalet vårdpersonal ökar (Austin et al. 2000).  

 

Arbetets utmaningar 

Komplexiteten i vårdandet 

En komplexitet i vårdandet för sjuksköterskor i hemsjukvård var det självständiga 

arbetet. I patientens hem fick de utföra bedömningar och behandlingar vilket ställde 

krav på sjuksköterskan att vara förberedd inför mötet med patienterna. Genom att ta del 

av tillgänglig information om patienternas status och förväntade insatser ökades 

patientsäkerheten (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020; Danielsen et al. 2018). 
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Sjuksköterskorna ansåg att planering och prioritering för vårdinsatser samt tillräckliga 

resurser var en viktig del i arbetet för att kunna tillgodose patienternas behov och 

hantera arbetsdagen effektivt. Dessa faktorer hade en positiv inverkan på 

sjuksköterskornas osäkerhet (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020; Danielsen et al. 

2018; Marchessault, Legault & Martinez 2012; Staats, Tranvåg & Karine 2018; Tunnah, 

Jones & Johnstone 2012). 

 

Ytterligare faktorer som bidrog till att arbetet i hemsjukvården upplevdes utmanande var 

situationer som sjuksköterskan inte kunde påverka såsom avstånden mellan patienterna 

(Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020; Spelten et al. 2019; Tunnah, Jones & Johnstone 

2012), komplexiteten i vården (Marchessault, Legault & Martinez 2012; Spelten et al. 

2019) samt brist på tid (Austin et al. 2000; Danielsen et al. 2018; Karlsson et al. 2012; 

Spelten et al. 2019). Vidare upplevde sjuksköterskorna det svårt om det inte fanns 

tillgängliga ordinationer på läkemedel till den palliativa patienten. Detta skapade en 

sårbarhet både för patient och sjuksköterska (Danielsen et al. 2018; Karlsson et al. 2010; 

Marchessault, Legault & Martinez 2012; Staats, Tranvåg & Karine 2018). 

Sjuksköterskorna skulle förutom de palliativa patienterna även hinna med sina andra 

patienter samt leva upp till krav från närstående vilket gjorde att sjuksköterskorna kände 

sig otillräckliga (Austin et al. 2000; Karlsson et al. 2010; Marchessault, Legault & 

Martinez 2012; Spelten et al. 2019). Tidsbristen som sjuksköterskorna upplevde 

resulterade i att de endast kunde utföra de nödvändigaste insatserna vilket gjorde det 

svårt för dem att ha en helhetssyn på vårdandet (Austin et al. 2000). Dessutom skulle 

sjuksköterskorna avsätta tid för att vara ett stöd för närstående efter att patienten hade 

avlidit (Chang et al. 2012).  

 

Arbetsmiljön 

Sjuksköterskorna påpekade vikten av att förbereda hemmet inför palliativ vård för att de 

skulle kunna upprätthålla en god vård i hemmet (Danielsen et al. 2018; Spelten et al. 

2019). Förberedelser som påverkade sjuksköterskan positivt kunde vara att installera en 

sjukhussäng för att få en ergonomisk arbetsmiljö samt bra belysning för att kunna utföra 

en patientsäker vård (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020; Danielsen et al. 2018). 

Sjuksköterskorna menade att vårdmiljön i det privata hemmet ägdes av patienten och 

därför också såg annorlunda ut jämfört med sjukhus. I hemmet var sjuksköterskorna 

tvungna att anpassa sig efter patienten och närstående vilket medförde att de arbetade 

olika i varje hem trots att de utförde samma arbetsuppgifter (Alvariza, Mjörnberg & 

Goliath 2020).  

 

Förändringar i hemmiljön kunde påverka patienterna och närstående negativt då deras 

hem förvandlades och mer kom att likna en sjukhusmiljö. Dessa förändringar upplevdes 

göra intrång på deras integritet och autonomi (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020; 

Karlsson et al. 2012), vilket medförde att sjuksköterskorna kände sig obekväma 

(Karlsson et al. 2012). En annan aspekt av arbetsmiljön som sjuksköterskorna påpekade 

var den psykiska påfrestningen som arbetet kunde utgöra, då det innebar ansträngande 

och stressade perioder samt att det palliativa vårdandet ofta var känslofyllt (Alvariza, 

Mjörnberg & Goliath 2020; Danielsen et al. 2018; Spelten et al. 2019). 

 



 

 11 

Kompetens 

Inom palliativ vård fick sjuksköterskorna ofta utvärdera patienternas behov av 

symtomlindring (Karlsson et al. 2010; Marchessault, Legault & Martinez 2012; Staats, 

Tranvåg & Karine 2018) och använda sig av teknisk utrustning (Danielsen et al. 2018). 

Dessa bedömningar handlade exempelvis om att lindra patientens smärta, förstoppning 

eller illamående (Karlsson et al. 2010; Marchessault, Legault & Martinez 2012; Staats, 

Tranvåg & Karine 2018). Sjuksköterskorna upplevde att det var nödvändigt med 

kunskaper i hur teknisk utrustning fungerar. För att kunna utföra dessa arbetsmoment 

ansåg sjuksköterskorna att det krävdes erfarenhet och kompetens, detta för att kunna 

bedriva vården patientsäkert (Danielsen et al. 2018). Vårderfarenhet hos 

sjuksköterskorna upplevdes ge en känsla av trygghet när de vårdade den palliativa 

patienten. Tryggheten ansågs vara viktig vid bland annat bedömningar av patientens 

tillstånd, administrering av läkemedel och erfarenheten påverkade sjuksköterskornas 

möjlighet att vara ett stöd för patienterna (Danielsen et al. 2018; Marchessault, Legault 

& Martinez 2012; Staats, Tranvåg & Karine 2018). De menade även att erfarenheten 

gör att de inte påverkas lika starkt emotionellt av det palliativa vårdandet (Tunnah, 

Jones & Johnstone 2012). 

 

Oerfarna sjuksköterskor kände sig osäkra vid bedömningar vilket skapade en otrygghet i 

den palliativa vården och därmed en sårbarhet för patienten (Karlsson et al. 2010; 

Staats, Tranvåg & Karine 2018). Dessa situationer ledde till att de mer erfarna 

kollegorna kände en oro för om patienten verkligen fick tillräcklig symtomlindring 

(Karlsson et al. 2010). Sjuksköterskorna upplevde att det fanns ett behov av utbildning i 

palliativ vård för att utöka sin kompetens och få ny kunskap (Chang et al. 2012; 

Danielsen et al. 2018; Marchessault, Legault & Martinez 2012).  

 

Emotionell påverkan 

Tillfredsställande känslor i vårdandet 

För många sjuksköterskor var det en positiv upplevelse att vårda en patient i livets slut. 

En sjuksköterska menade att kontakten med döden gav honom drivkraft till att ta till 

vara på livet och få ut det mesta av det (Marchessault, Legault & Martinez 2012). 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände tillfredsställelse i sitt arbete i hemsjukvården 

(Austin et al. 2000; Marchessault, Legault & Martinez 2012; Spelten et al. 2019). 

Genom de relationer som skapats mellan sjuksköterska och patient kände 

sjuksköterskorna att de blev berörda av patienten i livets slut vilket skapade en 

tillgivenhet till patienten (Austin et al. 2000; Marchessault, Legault & Martinez 2012). 

En annan faktor som bidrog till att sjuksköterskorna upplevde positiva känslor i arbetet 

var när det fanns en god planering och goda rutiner över vården (Staats, Tranvåg & 

Karine 2018). Sjuksköterskorna uppskattade omsorgen kring en palliativ patient då 

arbetet innebar att de utgick från ett holistiskt perspektiv i vårdandet. En sjuksköterska 

menade att vårdandet utifrån detta perspektiv blev att tillgodose patientens fysiska, 

psykologiska och sociala behov vilket resulterade i att alla inblandade blev berörda 

(Austin et al. 2000). När närstående visade sin uppskattning och tacksamhet så kände 

sjuksköterskorna att de fick ett erkännande för sitt arbete vilket var tillfredsställande 

(Marchessault, Legault & Martinez 2012; Spelten et al. 2019). 
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Påfrestande känslor i vårdandet 

Arbetet i hemsjukvården är emotionellt ansträngande vilket sjuksköterskorna beskrev 

med olika känslor såsom oro, frustration, maktlöshet och stress (Karlsson et al. 2010).  

 

En känsla av oro infann sig hos sjuksköterskorna över att inte kunna tillhandahålla 

palliativ vård med rätt kvalité. Deras arbetsbelastning varierade och andra faktorer de 

tvingades hantera var bland annat att prioritera ett stort antal patienter, utvärdera behov 

av vård och samråda med andra professioner. Alla dessa faktorer bidrar till 

komplexiteten i den palliativa vården (Marchessault, Legault & Martinez 2012). Andra 

omständigheter som bidrog till sjuksköterskornas känsla av oro var ett bristande 

samförstånd med kollegor kring patientens omvårdnad och om tillräcklig smärtlindring 

administreras (Karlsson et al. 2010). Sjuksköterskorna kände även en oro för att 

information om patienten kunde förbises eller missas vid utskrivning från sjukhuset till 

hemsjukvården. Denna oro orsakades av att rapportering och överlämning av patienten 

skedde elektroniskt, utan någon direktkontakt med avdelningen (Danielsen et al. 2018).  

 

En känsla av frustration blev märkbar hos sjuksköterskorna vid olika tillfällen i det 

palliativa vårdandet. Detta skedde exempelvis när de uppmärksammat ett vårdbehov 

men patienten avböjde erbjudna insatser på grund av sin starka känsla av integritet. Ett 

annat tillfälle var när närstående hade bristande förtroende för att patienten skulle få en 

tillräckligt god vård i hemmet. Sjuksköterskorna var beroende av läkaren för att få 

ordinationer på tillräcklig smärtlindring till patienter och de kände en frustration när 

läkaren inte hade tilltro till deras kompetens i det palliativa vårdandet (Karlsson et al. 

2010).  

 

En känsla av maktlöshet uppstod hos sjuksköterskorna då patienten inte hade kraft att 

motsätta sig den behandling som ordinerats samt när närstående gick emot den döende 

patientens vilja och krävde att patienten skulle flyttas till sjukhus istället för att få 

hemsjukvård. En sjuksköterska menade att när läkaren ville att de skulle följa 

standardkontroller på patienten, trots att detta var motsägelsefullt i det palliativa skedet, 

kände hon sig maktlös (Karlsson et al. 2010). I rollen som sjuksköterska var de tvungna 

att konfronteras med döden och de kände sig maktlösa vid hanteringen av de 

närståendes sorg (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020).  

 

En känsla av stress skapades hos sjuksköterskorna då händelser som inte gick att förutse 

uppstod. Händelserna kunde exempelvis vara trafikstockning, påverkan av väder och att 

inte hitta fram till rätt adress (Alvariza, Mjörnberg & Goliath 2020). Andra orsaker till 

stress var de långa avstånden mellan patienter samt svårigheter med att få kontakt med 

andra professioner till exempel läkare och distriktssjuksköterska (Tunnah, Jones & 

Johnstone 2012). Sjuksköterskorna beskrev att vården i livets slutskede innehöll 

intensiva arbetsperioder vilket var ansträngande och upplevdes stressande både fysiskt 

och mentalt (Danielsen et al. 2018). Vidare kunde även sjuksköterskorna uppleva stress 

när de ifrågasatte beslut på ordinationer som var motsägelsefulla för patienten i dennes 

palliativa vård (Karlsson et al. 2010). Ytterligare orsaker till stress var exempelvis vid 

nattjänstgöring då sjuksköterskan arbetade ensam med ansvaret för ett stort antal 

patienter med omfattande vårdbehov (Staats, Tranvåg & Karine 2018).  
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Reflektionens betydelse i vårdandet 

Den palliativa vården uppmuntrade till reflektion över dess praxis då sjuksköterskorna 

konfronterades med döden. Reflektionen medförde att sjuksköterskorna utvecklades i 

sin profession genom att de omvärderade sina vårdinsatser (Marchessault, Legault & 

Martinez 2012). Inom hemsjukvård fanns möjlighet till reflektion och återhämtning 

mellan patientmöten, vilket då oftast utfördes enskilt men ibland även tillsammans med 

kollegor. Reflektion medförde att sjuksköterskorna kunde bearbeta sina upplevelser och 

släppa tankarna på arbetet vid dagens slut vilket gav tillfredsställelse (Alvariza, 

Mjörnberg & Goliath 2020). Tillfredsställelsen ökade även då reflektion med kollegor 

bidrog till att sjuksköterskan kunde känna engagemang och glädje i arbetet (Alvariza, 

Mjörnberg & Goliath 2020; Danielsen et al. 2018; Marchessault, Legault & Martinez 

2012; Spelten et al. 2019). Sjuksköterskorna uppskattade psykologiska stöd från det 

specialiserade palliativa teamet då vården i livets slutskede var känsloladdad (Danielsen 

et al. 2018; Spelten et al. 2019).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var utmattande att vårda palliativa patienter vilket blev 

påtagligt när tid för reflektion gavs. Eftersom hemsjukvården kunde vara emotionellt 

påfrestande uppskattade sjuksköterskorna ett stöd i form av samtal med kollegor 

(Marchessault, Legault & Martinez 2012; Spelten et al. 2019; Tunnah, Jones & 

Johnstone 2012). Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av rådgivning och uppmanade 

chefer att ta ett större ansvar för sjuksköterskornas möjligheter till stöd (Danielsen et al. 

2018).   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt genomfördes med en kvalitativ forskningsdesign med syfte att 

skapa en överblick över rådande forskning kring sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda palliativa patienter i deras hemmiljö. Kvalitativ forskning inriktar sig på data som 

beskriver och förstår sociala sammanhang och situationer (Patel & Davidson 2019, s. 

52). En annan lämplig metod för att besvara syftet i vår studie hade varit att genomföra 

intervjuer. Författarna ansåg dock att bristen på tid gjorde att en sådan studie hade varit 

svår att genomföra då en intervjustudie är omfattande. Valet blev en litteraturöversikt 

vilket innebär att författarna tar del av befintlig forskning och på så sätt skapar en 

överblick över vad som tidigare studerats inom området (Friberg 2017, s. 141).  

Datainsamlingen baseras på sökningar i de akademiska databaserna Cinahl och 

Medline. Databaserna valdes då de baseras på vårdvetenskapligt material samt att 

databaserna var kända för författarna sen tidigare. Akademiska databaser är 

betaldatabaser där innehållet består av vetenskapliga publikationer och 

kvalitetsgranskad forskning (Östlundh 2017, s. 66). Sökord som användes var: Nurse, 

Palliative care, End of life, Home care och Experience. I Medline lades ytterligare ett 

sökord till, vilket medförde en risk för att relevanta artiklar gick förlorade. Trots detta 

genomfördes urvalet för att reducera antalet artiklar. Sökningarna begränsades 

ytterligare genom att använda ett tidsintervall samt genom att välja peer reviewed vid 
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sökningarna. Peer reviewed betyder att en avgränsning gjorts för att söka artiklar ur 

vetenskapliga tidskrifter (Östlundh 2017, s. 79). Vid genomläsning av materialet 

fann författarna ytterligare två artiklar som ingår i litteraturöversikten. En av artiklarna 

ligger utanför tidsintervallet men inkluderades då den motsvarade syftet samt gav 

författarna en tydlig inblick av det studerade ämnet.  

 

Inledningsvis sökte författarna artiklar med syfte att undersöka betydelsen av reflektion 

för sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa patienter i deras hemmiljö. Trots 

olika kombinationer av relevanta sökord blev urvalet av artiklar begränsat. Författarna 

valde därför att ta bort kriteriet, reflektionens betydelse, och det nya syftet blev istället 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa patienter i deras hemmiljö. 

Inklusionskriterier i valet av artiklarna blev att de skulle utgå från ett 

sjuksköterskeperspektiv, att det handlade om ett palliativt vårdande samt att vården 

utfördes i hemmiljö.  

 

Litteraturöversikten omfattas av tio kvalitativa artiklar, varav en artikel även innehåller 

en kvantitativ komplettering. Artiklarna är publicerade i Sverige, Norge, Storbritannien, 

Australien och Kanada. Författarnas förförståelse är att vården är uppbyggd på liknande 

sätt i samtliga länder, dock har författarna urskilt att det är sjuksköterskor som vårdar i 

hemmiljö. Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket måste beaktas då författarnas 

första språk är svenska vilket medför att det finns utrymme för feltolkningar. När 

oklarheter uppstod i analysprocessen angående innehållet i artiklarna har författarna 

analyserat texten tillsammans samt använt sig av internetbaserade synonym- och 

översättningsprogram.  

 

Textbearbetningen, med färgkodning av påståenden och meningsbärande enheter, 

påbörjades enskilt av författarna för att inte påverkas av varandras uppfattningar. Vidare 

skapades en översiktstabell som strukturerade materialet och underlättade författarnas 

analysprocess. Författarna identifierade tre huvudteman samt tio underteman genom att 

tillsammans sortera materialet. Resultatet är uppbyggt på dessa huvudteman och 

underteman vilket enligt författarna bidrar till att texten blir läsvänlig. 

 

I kvalitativ forskning omfattar kvaliteten hela forskningsprocessen och av den 

anledningen ska processen beskrivas tydligt så att läsaren kan bilda sig en egen 

uppfattning om vilka val som författarna har gjort (Patel & Davidson 2019, s. 133). 

Trovärdighet handlar om i vilken omfattning som läsaren kan lita på forskningen och 

dess resultat (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2017). Dessa aspekter har 

författarna tagit i beaktande genom att beskriva hur arbetet har gått tillväga i alla delar 

av studien vilket har ökat kvaliteten och trovärdigheten. God forskningsetik 

kännetecknas av att forskaren följer etiska riktlinjer och lagar (Sohlberg & Sohlberg 

2019, s. 268). Ansvaret för att göra den etiska bedömningen ligger på forskaren i 

forskningens alla led (Pilhammar & Skyvell Nilsson 2017, s. 72). Författarna har redan 

vid urvalet av artiklar kontrollerat att respektive artikel innehåller etiska överväganden. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

palliativa patienter i deras hemmiljö. Tre huvudteman har identifierats vilka var 



 

 15 

Relationer, Arbetets utmaningar och Emotionell påverkan. Relationer handlar om 

betydelsen av vårdrelationen med patient och närstående samt samarbete med kollegor 

och annan vårdpersonal. Arbetets utmaningar beskriver komplexiteten i vårdandet och 

arbetsmiljön i hemmet samt vikten av sjuksköterskans kompetens. Emotionell påverkan 

belyser tillfredsställelse och påfrestande känslor hos sjuksköterskan samt reflektionens 

betydelse i vårdandet.  

 

Resultatet visar på vikten av att etablera goda relationer och av att ha bra samarbeten. I 

relationer med patient och närstående behöver sjuksköterskan vara ett stöd för dem i det 

palliativa skedet. Enligt Ekebergh (2015, ss. 122–124) behöver sjuksköterskan förstå 

patientens situation vilket kräver en öppenhet, en lyhördhet samt en följsamhet i 

vårdmötet. Vårdrelationen bygger på att sjuksköterskan är medveten om sitt 

förhållningssätt och bemöter patienten med ett öppet sinne. Resultatet visar att 

relationen är beroende av att parterna har ett förtroende för varandra vilket bygger på en 

ömsesidig dialog. Enligt Strang, Henoch, Danielson & Browall (2013) så upplevdes 

detta frustrerande av oerfarna sjuksköterskor då de hade svårigheter att veta hur de 

skulle prata om döden och vara närvarande i existentiella samtal. Dessa möten kommer 

författarna att ställas inför i sitt framtida yrke som sjuksköterskor vilket skapar en 

osäkerhet. Osäkerheten har lett till att författarna har börjat att reflektera över hur de ska 

klara av att bemöta och stödja dessa patienter och deras närstående.  

 

Resultatet påvisar att samarbetet med kollegor och annan vårdpersonal är ett stöd för 

sjuksköterskorna och detta skapar även en trygg och säker vård för patienten. 

Komplexiteten i vårdandet bidrar till sjuksköterskornas känsla av osäkerhet då de ska 

klara av att hantera vården självständigt. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är 

sjuksköterskan självständigt ansvarig för kliniska beslut som erbjuder patienter 

möjligheter att uppnå hälsa, välbefinnande och livskvalité. Dessutom ska sjuksköterskan 

inneha kunskap om beteendevetenskap och medicinsk vetenskap som är av relevans för 

patientens omvårdnad. Detta styrks i Pavlish och Ceronsky (2009) studie som visar att 

sjuksköterskor har ett viktigt ansvar då deras kunskap är en förutsättning för att kunna 

ge patienten information om behandling. Vidare menar författarna att sådan information 

möjliggör för patienten att ta rätt beslut i frågor angående vården vilket kan leda till ökat 

välbefinnande.  

 

Resultatet visar att oerfarna sjuksköterskor inte har samma kunskap som erfarna 

kollegor vilket gör att båda parter känner en otrygghet. Den oerfarna sjuksköterskan kan 

känna osäkerhet i att bedöma och behandla palliativa patienter. Detta kan leda till en 

osäkerhet hos den erfarna sjuksköterskan som ifrågasätter om de oerfarna 

sjuksköterskorna tar rätt beslut. Författarna känner en oro inför att kunna ta rätt beslut i 

samband med det palliativa vårdandet. Då behandling och omvårdnad ska främja 

patientens livskvalité och lindra lidandet så kan författarnas okunskap leda till en 

sårbarhet för patienten. Okunskapen kan även leda till att sjuksköterskan har svårt att 

ifrågasätta läkarens beslut till exempel när en palliativ patient inte har kraft att motsätta 

sig den behandling som ordinerats. Med ett bra samarbete och ett öppet klimat där alla 

känner sig sedda och bekräftade av sina kollegor så anser författarna att oerfarna 

sjuksköterskor kan uppleva en ökad trygghet. Detta överensstämmer med Etheridge 

(2007) som menar att oerfarna sjuksköterskor fruktade att något skulle förbises i deras 

bedömningar vilket därigenom skulle kunna komma att skada patienten. Etheridge 
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(2007) beskriver också att oerfarna sjuksköterskor ställer många frågor till erfarna 

kollegor för att få stöd i vårdandet.  

 

Resultatet visar att det palliativa vårdandet skapar tillfredsställande och påfrestande 

känslor vilket påverkar sjuksköterskan både personligt och professionellt. Genom att 

konfronteras med döden skapas existentiella frågor hos sjuksköterskan vilket motiverar 

till att ta till vara på livet. Sjuksköterskorna upplever även att de blir berörda och känner 

en tillgivenhet för patienten. Dessutom skapas påfrestande känslor såsom oro, 

frustration och maktlöshet i samband med vårdandet av en palliativ patient. Reflektion 

är ett sätt att hantera denna emotionella påverkan som sjuksköterskan utsätts för i den 

palliativa vården. Genom reflektionen, vilket kunde ske både enskilt och i grupp, kunde 

sjuksköterskorna bearbeta sina upplevelser samt vidare utvecklas professionellt. I 

resultatet uttrycker sjuksköterskorna att chefer bör ta ett större ansvar för ett ge stöd. 

Författarna har i sin utbildning reflekterat tillsammans med andra studenter vilket har 

bidragit till ett ömsesidigt lärande. I sin framtida roll som sjuksköterska känner de att tid 

för reflektion borde prioriteras då författarna endast ser fördelar. Detta styrks i Eriksson, 

Bergstedt och Melin-Johanssons (2014) undersökning då mer än hälften av 

sjuksköterskorna inom hemsjukvården uttryckte att de hade ett behov av reflektion. 

Behovet hos sjuksköterskor på vårdhem var signifikant lägre i samma undersökning 

vilket kan förstås då möjligheten till reflektion redan fanns. 

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling består av olika dimensioner där de ekologiska, ekonomiska och 

sociala är de tre grundläggande. De är viktiga för både dagens och framtida 

generationers möjligheter till hälsa, välbefinnande och välfärd (Brundtland 1987). 

Dimensionerna handlar bland annat om att resurserna inte är oändliga, att människor 

och länder ska ges en jämlik ekonomisk utveckling samt att de grundläggande behoven 

ska tillgodoses hos människor (Sandman & Kjellström 2013, ss. 338–339). Författarna 

anser att en faktor som bidrar till en hållbar utveckling är att bevara patientens 

självbestämmande. Som Pavlish och Ceronskys (2009) studie visade så fick patienten 

makt över sitt liv vilket bidrog till ett ökat välbefinnande. Även Wiklund (2003, ss. 

156–157) anser att sjuksköterskan är i en maktposition på grund av sin kunskap. Men 

genom det vårdande förhållningssättet ges patienten möjlighet att bevara sin potential 

vilket bidrar till en hållbar utveckling. Som tidigare beskrivits i den aktuella 

litteraturstudien, angående reflektionens betydelse, så anser författarna att reflektion 

bidrar till en hållbar utveckling både för samhället men även för sjuksköterskan 

personligen. Uppfattningen är att reflektion leder till att sjuksköterskorna lättare kan 

möta de förväntningar och krav som ställs på dem vilket ökar deras välbefinnande och 

minskar risken för ohälsa. Reflektionen kan även bidra till en hållbar utveckling genom 

att öka sjuksköterskans trygghet och upplevelse av trygghet i sin profession. Detta 

kommer i sin tur att avspegla sig i omvårdnaden och vården av den palliativa patienten.  

 

SLUTSATSER 

Litteraturstudien belyser betydelsen av goda relationer och bra samarbeten i den 

palliativa vården. Vidare visar resultatet att sjuksköterskans arbete i hemsjukvård är 
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komplex då de självständigt ska utföra bedömningar och behandlingar i det unika 

hemmet. En god vård upprätthålls genom att hemmet förbereds och anpassas inför en 

palliativ vård. Detta påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö positivt men det kan även ha 

en negativ inverkan på patienten då hemmiljön förändras och kan liknas vid en 

sjukhusmiljö. Resultatet visar att sjuksköterskans kunskap och erfarenhet är viktig för 

att kunna bedriva vården patientsäkert. Studien åskådliggör hur sjuksköterskorna 

påverkas emotionellt av vårdandet i livets slutskede. Detta skapar både tillfredsställande 

och påfrestande känslor vilket medför att sjuksköterskorna har ett behov av att bearbeta 

och dela erfarenheter med varandra genom reflektion.      

 

Genom att uppmärksamma den palliativa vårdens påverkan på sjuksköterskan kan 

kunskapen bidra till ett ökat välbefinnande hos sjuksköterskan genom att stödjande 

åtgärder sätts in. Exempel på sådana åtgärder kan vara mer tid vid omvårdnaden av 

palliativa patienter samt reflektionstid vid bestämda tider, men även då sjuksköterskan 

upplever ett ökat behov. Författarna anser att ytterligare forskning behövs för att se på 

reflektionens betydelse för sjuksköterskan i vårdandet av palliativa patienter i deras 

hemmiljö. Vidare anser författarna att det finns ett behov av mer utbildning inom 

palliativ vård för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå. 
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