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Sammanfattning   
Majoriteten av alla patienter önskar få vårdas och dö i sitt hem vid livets slutskede. 
Distriktssköterskors roll i den palliativa vården är mycket viktig, eftersom patienter har en större 
möjlighet att få stanna hemma när den palliativa vården håller en hög kvalitet. Studiens syfte är 
att beskriva distriktssköterskors professionsutövning i samband med palliativ vård i hemmet med 
fokus på vårdandet. En integrativ litteraturöversikt har genomförts där tillgänglig forskning 
inkluderats, både studier utförda med kvalitativ och kvantitativ metod. De områden som visat sig 
ha en stor inverkan på vården presenteras i sju teman och 28 subteman. Studien visar att en bra 
hemplanering och en god vårdrelation är en förutsättning för att kunna göra en bedömning av 
patientens behov. Utöver detta är samarbete inom vårdteamet betydelsefullt samt en god kunskap 
inom området. Det framkommer att det finns en rad omständigheter som kan förhindra och 
försvåra att vården bedrivs. Hög arbetsbelastning, tidsbrist samt bristande stöd i arbetet är vanligt 
förekommande. Dessutom framkommer att det föreligger en kunskapsbrist och behovet av 
utbildning är stort. Studiens slutsats är att det är av stor vikt att distriktssköterskors 
kunskapsbehov inom området palliativ vård tillgodoses. Holistisk vård är eftersträvansvärt.  
 
Nyckelord: Palliativ vård, Distriktssköterskor, Hemsjukvård   
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INLEDNING 
Efter flera verksamma år som allmänsjuksköterskor på en slutenvårdsavdelning där vi 
mött patienter som är i behov av palliativa insatser har vi sett att sjuksköterskor har en 
betydelsefull roll i vårdandet i livets slutskede. Vi har även kunnat se hur stor betydelse 
det har för både patient och anhöriga att patienten får en så värdig och skonsam sista tid i 
livet som möjligt. Därav har vårt intresse för palliativ vård successivt vuxit fram. 
Intresset har utmynnat i denna studie där vi vill fördjupa kunskaperna om vårdandet av 
patienter som får palliativ vård i hemmet, och närmare studera palliativ vård när 
kommunens distriktsköterskor tar över. 
 
BAKGRUND 

Palliativ vård – olika definitioner 
Palliativ vård är idag ett internationellt och välkänt begrepp, som sammanfattar vården för 
patienter med sjukdom där botande behandling ej är möjlig (Berterö 2002, s. 388). 
Socialstyrelsen (2013, s. 11) definierar palliativ vård som lindrande av symtom och främjande av 
livskvalitet och ska oavsett sjukdomsdiagnos erbjudas till alla patienter i livets slutskede. 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition syftar till att patienter som drabbats av en 
livshotande sjukdom har rätt till välfungerande palliativ vård som inkluderar symtomlindring med 
fokus på välbefinnandet (Regionalt cancercentrum 2012, s. 6). Tidigare var palliativ vård inriktad 
på döende patienter med en cancerdiagnos, men definitionen har utvecklats till att omfatta alla 
döende patienter oavsett sjukdom (Berterö 2002, s. 388).  
 

Behovet ökar med ökad andel äldre i befolkningen 
Behovet av palliativ vård är redan stort och enligt Socialstyrelsen (2013, s. 14) var 80 % av de 
människor som avled år 2010 i behov av palliativ vård. Beroende på att andelen äldre ökar i 
befolkningen drabbas dessutom allt fler av olika sjukdomar (Davies et al. 2014, s. 400). Därmed 
ökar behovet av palliativ vård, vilket i sin tur ställer högre krav på vården. Alla som arbetar inom 
sjukvården möter patienter som är döende och anhöriga som berörs (Regionalt cancercentrum 
2012, s. 45). 
 
Enligt Neergaard et al. (2011, s. 634) finns ett behov av mer forskning kring hur primärvård och 
anhöriga bäst kan stöttas för att möjliggöra för patienten att dö på den plats de önskar. 
 

Önskan om att få dö i hemmet 
Att dö på föredragen plats är nyckeln till god död (Escobar et al. 2011 s. 1097).  Enligt Neergaard 
et al. (2011, s. 633) och Escobar et al. (2011, s. 1100) är det endast ungefär två tredjedelar av alla 
patienter som får dö på den plats de har valt.  
 

Majoriteten av alla patienter önskar få vårdas och dö i sitt hem vid livets slutskede (Brogaard, 
Neergaard, Sokolowski, Olesen & Jensen 2012, s 158; Escobar et al. 2011, s. 1101; Luker, 
Austin, Caress & Hallet 2000, s. 776; Wilson, Cohen, Deliens, Hewitt & Houttekier 2013, s. 
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506). Genom att vårdas och få dö hemma upplever patienter att de kan kvarhålla en känsla av ett 
normalt liv samt ha kontroll över situationen (Escobar et al. 2011, s. 1097).  
 
Det som påverkar var patienten väljer att vårdas är bland annat sociala, kulturella och andliga 
aspekter men också upplevelsen av och tillgången till stöd (Berterö 2002, s. 387). Om en patient 
har anhöriga i sin närhet är möjligheten att dö hemma större än om de lever ensamma (Escobar et 
al. 2011, s. 1101).  Patienter som är sammanboende med en partner efterfrågar i högre 
utsträckning att få vårdas och dö hemma (Brogaard et al. 2012, s 160). I en annan studie (Wilson 
et al. 2013, ss. 506-507) framkommer att änkor i större utsträckning föredrar att dö på hospice 
eller på sjukhus. Wilson et al. (2013, ss 506-507) drar utifrån detta slutsatsen att faktorer i det 
personliga livet och i kringliggande miljön, som exempelvis ensamboende, starkt påverkar var 
patienter önskar dö. Att vara omringad av anhöriga, känna stöd och ha autonomiprincipen i fokus 
är viktiga faktorer för vård i hemmet (Escobar et al. 2011, s. 1097).  Brogaard et al. (2012, s. 163) 
menar att professionellt stöd och sociala faktorer är vad som avgör om patientens önskan kan bli 
tillgodosedd.  
 
Även om de flesta patienter initialt har en önskan att få dö i hemmet har det visats att denna 
önskan minskar ju längre sjukdomsförloppet går (Brogaard et al. 2012, s. 158; Escobar et al. 
2011, s. 2010; Neergaard et al. 2011, s. 634). Att patienters önskan om att dö hemma minskar 
över tiden förklaras av att patienter i början av sjukdomsförloppet inte har så många symtom och 
därmed inte full insikt i hur situationen kommer vara i livets slutskede. Att bördan på de anhöriga 
ökar med tiden är ytterligare en förklaring till detta (Escobar et al. 2011, s. 1100; Neergaard et al. 
2011, s. 633; ). Några ytterligare faktorer som bidrar till att patienter ej kan dö hemma är om 
vårdbehovet ej kan tillgodoses, bristande stöd samt att patienten inte är i skick att förflyttas från 
sjukhus till hemmet (Escobar et al. 2011, ss. 1099-1100).   
 
Neergaard et al. (2011, s. 634) menar att det är av yttersta vikt att den palliativa vården i hemmet 
utvecklas för att möjliggöra för fler patienter att dö hemma, då majoriteten av patienter föredrar 
detta. Fokus bör läggas på att patienter ska få möjligheten att dö hemma (Neergaard et al. 2011, s. 
634). Även Wilson et al. (2013, s. 507) poängterar att det är betydelsefullt att hitta vägar för 
patienter i livets slutskede att få dö hemma när det finns en önskan om detta.  
 

Att vara anhörig 
Enligt Janze och Henriksson (2014, s. 494) kan de anhörigas roll vid palliativ vård i hemmet vara 
allt från att finnas för emotionellt stöd till att faktiskt utföra fysisk omvårdnad. Känslor hos 
anhöriga som Janze och Henriksson (2014, s. 494) beskriver är både positiva känslor, som 
exempelvis tacksamhet och personlig utveckling, men även mer negativa känslor där vårdandet 
upplevs som en börda både fysiskt och psykiskt. Vårdandet kan upplevas som tidskrävande och 
dränerande med oro, utmattning, social isolering och depression som möjliga följder. Janze och 
Henriksson (2014, s. 494) menar vidare att de anhöriga som står inför en sådan situation behöver 
förberedas för vårdandet, däribland den fysiska omvårdnaden, det emotionella stödet samt att lära 
sig hantera stress i situationen.  
 
Proot et al. (2003, s. 115) identifierar hur anhöriga till patienter med palliativ sjukdom som 
vårdas i hemmet i stor utsträckning känner sig sårbara i sin situation. Författarna menar att de 
anhöriga utsätts för olika typer av bördor av både fysisk och psykisk karaktär, vilket i sin tur ökar 
risken för trötthet och utbrändhet. Vidare menar Proot et al. (2003, s. 115) att de anhörigas 
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sårbarhet påverkas av en rad olika faktorer som antingen kan öka eller minska deras sårbarhet. 
Anhöriga beskriver exempelvis hur de upplever att deras vanliga liv, däribland fritidsaktiviteter 
och andra vanor, blir mycket begränsat och att de inte kan leva som vanligt. Att vara fången i sitt 
hem, att spendera all tid för sitt arbete och sin anhöriga samt en förlorad kontroll över sitt eget liv 
är känslor som uttrycks av de anhöriga. Rädsla för vad som komma skall samt en osäkerhet i 
situationen är också känslor som uttrycks (Proot et al. 2003, s. 116). Många anhöriga beskriver 
även en känsla av ensamhet som förklaras av att de inte talar om sina egna känslor för situationen 
då det finns en vilja att skydda patienten från emotionell stress (Proot et al. 2003, s. 116). 
Bristande stöd från patienten, från övrig familj och vänner samt från vårdgivare är andra faktorer 
som ökar de anhörigas sårbarhet (Proot et al. 2003, s. 117).   
 
Escobar et al. (2011, s. 1101) beskriver hur anhöriga i vissa fall föredrar att patienten avlider på 
sjukhus då belastningen på anhöriga blir för påtaglig hemma. Att som anhörig vårda en patient i 
hemmet kräver enligt Proot et al. (2003, s. 119) en balans mellan bördan av att vårda och 
möjligheten att hantera sin situation. Hälso- och sjukvårdspolitik bör bli bättre på att stötta och 
avlasta bördan från anhöriga för att kunna tillgodose och uppfylla en döende persons önskan om 
en viss plats för döden (Escobar et al. 2011 ss. 1101-1102).   
 

Primärvården och distriktssköterskans centrala roll 
Under de sista årtiondena har det skett ett paradigmskifte gällande var människor vårdas under 
den sista tiden i livet, skriver Berterö (2002, s. 387). Förut avled fler på sjukhus medan 
majoriteten idag dör i sina hem både på grund av bristen på sjukhussängar och ökade möjligheter 
till avancerad vård i hemmet. I och med detta ställs högre krav på distriktssköterskor, då ansvaret 
överflyttats från sjukhusen till primvården (Berterö 2002, s. 387). Primärvården, och där 
inkluderat distriktssköterskor, har en central roll för den palliativa vården när patienten befinner 
sig i hemmet. Delar av distriktssköterskors ansvar är symtomlindring, information och stöd 
(Holmdahl, Sävenstedt & Imoni 2013, s. 89). Luker, Austin, Caress och Hallet (2000, s. 776) 
menar att distriktssköterskors roll i den palliativa vården är mycket viktig, eftersom patienter har 
en större möjlighet att få stanna hemma när den palliativa vården håller en hög kvalitet.  
I distriktssköterskors kompetensbeskrivning beskrivs olika områden där ett av dessa områden är 
palliativ vård. Distriktssköterskor ska bland annat kunna behandla och lindra symtom samt 
uppmärksamma förändringar i patienters hälsa och sjukdom. Ett etiskt och holistiskt arbetssätt 
ska prägla distriktssköterskors arbetssätt (Distriktssköterskeföreningen 2008, s. 10).  
I Sverige ansvarar distriktssköterskor för att leda vården av patienter med palliativ sjukdom i 
hemmet, vilket beskrivs som en stor utmaning (Holmdahl et al. 2013, s. 89). Författarna (2013, s. 
90) menar vidare att det är av stor vikt att distriktssköterskor skapar ett bra förhållande till patient 
och anhöriga för att kunna ge god palliativ vård. Att lära känna sin patient och deras anhöriga är 
något som betonas även av Luker et al. (2000, s. 776). De beskriver hur optimal palliativ vård 
bygger på att distriktssköterskor lär känna patienten, att det finns en kontinuitet i vården och att 
vården som ges ska tillgodose både de fysiska och psykiska behov som patienten och anhöriga 
har (Luker et al. 2000, s. 775). 
 

Komplext och mångfacetterat vårdområde – tvärvetenskapliga team 
Det finns flera hörnstenar som gör palliativ vård möjlig (Berterö 2002, s. 388). En god palliativ 
vård ska utgå från de fyra hörnstenarna som är symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 
kommunikation och relation samt stöd till anhöriga (Socialstyrelsen 2013, s. 62). 
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Van Riet Paap et al. (2014, s. 1) menar dock att förändring och utveckling inom detta område 
stöter på många utmaningar då palliativ vård är ett komplext och mångfacetterat vårdområde. Att 
förändra och utveckla den palliativa vården med förbättringar är något som enligt van Riet Paap 
et al. (2014, s. 5) är förenat med svårigheter. Bland annat framgår att klimatet i arbetsteamet är 
avgörande för hur förändringar tas emot, det finns ofta underliggande normer och värderingar 
som är svåra att förändra. 
Studier (Davies et al. 2014; van Riet Paap et al. 2014) har kunnat visa att det finns många 
faktorer som påverkar kvaliteten av den palliativa vården. Med en ökad medvetenhet blir det 
enklare att utveckla och förebygga de hinder som kan uppstå. Att få en större förståelse för de 
olika faktorer som påverkar kvaliteten på palliativ vård är därför av största vikt (van Riet Paap et 
al. 2014, s. 9). Förutom ett fungerande vårdteam som arbetar på ett tvärvetenskapligt sätt runt 
patienten är familjen ofta en betydande faktor (Berterö 2002, s. 388).  
Även Blomberg och Sahlberg-Blom (2005, s. 244) poängterar att palliativ vård är ett komplext 
vårdområde då det är flera olika omständigheter som påverkar det faktiska vårdandet. Många 
distriktssköterskor upplever en tidsbrist i mötet med patienten då arbetet sker på ett stort 
geografiskt område (Luker et al. 2000, s. 780). Blomberg och Sahlberg-Blom (2005, s. 245) 
beskriver vikten av att kunna hantera de problem och svårigheter som uppstår eftersom det i sin 
tur kan minska stress och känsla av otillräcklighet.  Det finns en skillnad mellan vad vårdgivare 
önskar ge och vad det finns tid och resurser att kunna ge till patienter och anhöriga (Blomberg & 
Sahlberg-Blom 2005, s. 245). 
Vad gäller prioriteringar visas det ofta vara mer konkreta symtom som är lättare att åtgärda och 
följa upp som tenderar att prioriteras, detta kan exempelvis vara smärta. Ångest och oro anses 
ofta vara svårare att lindra och riskerar därför bli bortprioriterat (Blomberg & Sahlberg-Blom 
2005, s. 251).  
 

Etisk plattform för palliativ vård 
Socialstyrelsen (2013, ss. 69-70) beskriver att den etiska plattform som palliativ vård utgår från 
består av tre etiska principer. Dessa principer är människovärdesprincipen, behovs - och 
solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitets-principen. Av dessa ska människovärdesprincipen 
alltid prioriteras först.  
 
Socialstyrelsen (2013, ss. 70-71) delar in de etiska frågorna på olika nivåer. För 
distriktssköterskor handlar de etiska frågorna framförallt om bemötande och förhållningssätt i 
mötet med patienten. De etiska frågorna på denna nivå utgår från principen om autonomi, 
principen om att inte skada, rättviseprincipen och respekt för livets okränkbarhet (Socialstyrelsen 
2013, s. 71). Palliativ vård innebär att se hela människan och därmed vårda hela människan 
(Berterö 2002, s. 388). När sjukdomen har gått in i palliativt skede ska patienten och anhöriga 
göras delaktiga och införstådda med detta, vilket är en stor del i distriktssköterskans arbete 
(Luker et al. 2000, s. 780).  
 

Etiska dilemman och utmaningar – patientens delaktighet 
Distriktssköterskor upplever en suboptimal arbetsmiljö om patient och anhörig inte är 
informerade om att sjukdomen gått in i ett palliativ skede. Det kan dock vara en svår uppgift att 
berätta detta i en hemmiljö (Luker et al. 2000, s. 779). Det är inte alltid anhöriga vill att patienten 
ska veta allt om sin sjukdom och dess förlopp och distriktssköterskan ställs då inför ett etiskt 
dilemma (Luker et al. 2000, s. 780).  
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Kunskap om etiska principer, bemötande och förhållningssätt är något som Socialstyrelsen (2013, 
s. 69) poängterar som nödvändigt för god palliativ vård. Luker et al. (2000, s. 778) menar att det 
ställs höga krav på vårdare som arbetar i någons hem och privata sfär. Detta grundas i att palliativ 
vård ofta kräver etiska reflektioner och ställningstaganden (Socialstyrelsen 2013, s. 69).  
 
Vad gäller olika strategier för att hantera svåra situationer beskriver Blomberg och Sahlberg-
Blom (2005, s. 251) hur vårdpersonal varierar sig och försöker hitta en balans mellan distans och 
närhet till patient och anhöriga. Ofta är val av tillvägagångssätt något som bestäms i stunden utan 
reflektion. Om en situation inte hanteras på ett lämpligt sätt kan det enligt Blomberg och 
Sahlberg-Blom (2005, s. 252) resultera i en ökad stressnivå och sämre vård för patienten och 
anhöriga. De menar vidare att vårdpersonal därför måste bli medvetna om hur vården påverkas av 
olika situationer och specifika handlingar (Blomberg & Sahlberg-Blom 2005, s. 244).  
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PROBLEMFORMULERING 
Palliativ vård i hemmet beskrivs i litteraturen som en komplex vård som ställer höga krav på 
vårdarna i tvärvetenskapliga team. Tidigare studier har visat att vård i patientens hem är speciellt 
krävande. Utpekade problemområden är bemötande och svårigheten att kunna ta in patienten och 
anhöriga som delaktiga i vården. Därför behövs ökad kunskap om vårdandet ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. Kunskap om vilka faktorer som är väsentliga vid vårdandet av 
patienter med palliativ sjukdom är centrala för att kunna utveckla och förbättra hemsjukvården. 
Kunskap om hur vårdandet upplevs av distriktssköterskor är även väsentligt då det ger en större 
förståelse för rollen som vårdare av patienter med palliativ sjukdom, samt en ökad möjlighet att 
hantera de känslor som kan uppstå i arbetet. Dock finns det bristande kunskap om de utmaningar 
som distriktssköterskor ställs inför i samband med palliativ vård i hemmet. Kunskapsbristen är 
speciellt problematisk eftersom behovet av palliativ vård ökar i takt med att andelen äldre 
människor ökar i samhället. Föreliggande uppsats vill således kartlägga den evidens som finns 
beträffande distriktssköterskor professionsutövning i samband med palliativ vård i hemmet med 
fokus på vårdandet. Med föreliggande integrativa litteraturstudie vill vi sammanställa tidigare 
forskningsresultat för att synliggöra tillgänglig evidens med följande frågeställning: 
 

• Vad är betydelsefullt för att kunna vårda patienter med palliativ sjukdom i hemmet? 
• Hur upplever distriktssköterskor palliativ vård i hemmet? 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors professionsutövning i samband med palliativ vård i 
hemmet med fokus på vårdandet. 
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METOD 

Design 
En integrativ litteraturöversikt har genomförts enligt Whittemore och Knafl (2005, ss. 546-553), 
vilket innebär att avsikten varit att göra en fullständig översikt där all tillgänglig vetenskaplig 
forskning inkluderas, både kvalitativa och kvantitativa studier. Den integrativa 
litteraturöversikten är uppdelad i fem steg som följs systematiskt; problemformulering, 
litteratursökning, datautvärdering, dataanalys samt resultatredovisning. Genom hela processen 
fördes noggranna anteckningar för att kunna åskådliggöra processen och funna resultat 
(Whittemore & Knafl 2005, s. 549). 
 

Urval 
Tre databassökningar genomfördes. Studier som svarade på inklusions- och exlusionskriterierna 
inkluderades.  
 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var att distriktssköterskor skulle vara den undersökta populationen, 
artiklarna skulle vara publicerade under år 2005-2015, engelska eller svenska som språk och vara 
peer-reviewed. 
 

Exklusionskriterier 
Artiklar som hade låg kvalitet enligt granskningsmall av Statens Beredning för medicinsk 
Utvärdering (SBU), handlade om vård av barn, eller som i övrigt inte svarade an på studiens syfte 
exkluderades. Litteraturstudier exkluderades då de inte är användbara i vald forskningsmetod. Se 
figur 1. 
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Antal träffar: 
CINAHL 430 träffar 
PubMed 216 träffar 
Scopus 113 träffar 
Totalt 759 träffar 

Exkluderade abstrakt: 
652 st ej relevanta  

Artiklar beställda i 
fulltext:  
107 st 

Inkluderade artiklar: 
16 st 

(Exkluderade 91 st 
Dubbletter, ej relevanta, 

låg kvalitet) 

Manuell fritextsökning:  
3 st  

Inkluderade artiklar: 
14 st kvalitativa +  
5 st kvantitativa 

Totalt 19 st 

Hög studiekvalitet: 
7 st 

Medelhög studiekvalitet: 
12 st 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Urvalsprocessen fram till inkluderade artiklar och datautvärdering. 
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Databassökning 
Sökningar gjordes i databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL) och PubMed där sökord valdes ut i enlighet med MeSH-termer (http://mesh:kib.ki.se) 
och CINAHL Headings för att författarna ville säkerställa att söktermerna är vedertagna. Enligt 
Polit och Beck (2010, ss. 174-175) är dessa databaser de mest användbara inom 
omvårdnadsforskning. Sökningen i CINAHL genererade störst andel inkluderade artiklar. 
Primära söktermer som användes var ”community health nursing”, “home nursing professional” 
“home health nursing”, ”nurses, community health” samt ”palliative care”. Dessa kombinerades 
systematiskt med hjälp av de booleska fraserna AND, OR och NOT. Att få en väldefinierad och 
komplett sökning är av största vikt för att undvika vinklade och felaktiga resultat då delar av 
forskning utelämnas (Whittemore & Knafl 2005, s. 548). 
 

Databassökning 1 
Sökord som användes i CINAHL var: “community health nursing”, “home nursing professional”, 
“palliative care”, “attitudes”, “experiences”, “factors”, “barrriers” och “communication”. (Tabell 
1a) 
 

  



10 
 

 
Tabell 1a. Litteratursökning och antal träffar i CINAHL 

Sökning  Antal 
träffar 

Sökning 1 
(Community health nursing OR Home nursing, 
professional)  
AND palliative care  
AND (attitudes OR experiences OR factors) 
 

 215 

Sökning 2 
(Community health nursing OR Home nursing, 
professional)  
AND palliative care 
AND (barriers OR resources) 
 

 68 

Sökning 3 
(Community health nursing OR Home nursing, 
professional)  
AND palliative care 
AND communication 
 
Sökning 4 
palliative care AND nursing AND ”MH”Quantitative 
studies 

 72 

 

 

75 

   

Antal inkluderade artiklar i resultat    12 

 
I databasen CINAHL gjordes ytterligare en sökning med syfte att nå fler kvantitativa studier. 
Sökorden ”palliative care och ”nursing” kompletterades med ämnesområdet ”MH”Quantitative 
studies.  
 

Databassökning 2 
Motsvarande sökord i PubMed var: ”community health nursing”, ”home health nursing”, ”nurses, 
community health”, “palliative care”, “attitudes”, “experiences”, “factors”, “barriers”, 
”resources” och “communication”. (Tabell 1b) 
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Tabell 1b. Litteratursökning och antal träffar i PubMed 

Sökning  Antal 
träffar 

Sökning 1 
(”community health nursing” OR ”home health 
nursing”  
OR “Nurses, community health”) AND (“palliative 
care”) 
 

 83 

Sökning 2 
(”community health nursing” OR ”home health 
nursing”  
OR “Nurses, community health”)  
AND (“palliative care”) 
 AND (“attitudes” OR “experiences” OR “factors”) 
 

 72 

Sökning 3 
(”community health nursing” OR ”home health 
nursing” 
 OR “Nurses, community health”)  
AND (“palliative care”)  
AND (“barriers” OR “resources”) 

 61 

   

Sökning 4 
(”community health nursing” OR ”home health 
nursing”  
OR “Nurses, community health”)  
AND (“palliative care”)  
AND (“communication”) 
 

 54 

Antal inkluderade artiklar i resultat    3 

 

Databassökning 3 
Kompletterande databassökning gjordes i databasen Scopus. De sökord som här användes var 
”home nursing” och ”palliative care”. Ämnesområdet avgränsades till ”nursing”. Artiklarna var 
publicerade åren 2005-2016. I övrigt användes samma inklusionskriterier som i tidigare 
sökningar. (Tabell 1 c) 
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Tabell 1c. Litteratursökning och antal träffar i Scopus 

Sökning  Antal 
träffar 

Sökning 1 
home nursing palliative care 

 113 

   

   

   

Antal inkluderade artiklar i resultat    1 

 

Manuell sökning 
Då endast två kvantitativa studier inkluderats efter databassökning 1, 2 och 3 gjordes manuella 
sökningar med syfte att nå fler studier med kvantitativ ansats. Granskning av referenslistor 
genomfördes på vetenskapliga artiklar inom palliativ vård, omvårdnad och hemsjukvård. Dessa 
hittades genom fritextsökningar. Granskning av referenslistor genomfördes även på uppsatser 
inom ämnet. I de manuella sökningarna hittades ytterligare tre kvantitativa studier.  
 

Datainsamling 
 

Under urvalsprocessen lästes alla tillgängliga abstrakt för att identifiera de studier som svarade på 
frågeställningarna och som uppfyllde inklusionskriterierna. De studier som verkade relevanta för 
syftet lästes därefter i sin helhet, 106 studier totalt. Ur sökningarna i PubMed och CINAHL 
valdes totalt 15 studier ut. Av dessa var 14 genomförda med kvalitativ metod och en med 
kvantitativ metod. 
 
I syfte att nå fler kvantitativa studier genomfördes en kompletterande sökning i sökmotorn 
Scopus. Av totalt 113 träffar i Scopus lästes 21 abstrakt. Av dessa var endast en studie relevant 
för syftet. Denna var kvantitativ. Därefter gjordes även en manuell sökning varpå ytterligare tre 
kvantitativa studier hittades. Totalt hittades således fem kvantitativa studier som svarade på 
studiens syfte. Whittemore och Knafl (2005 s. 548) menar att andra sökstrategier, som 
exempelvis en manuell sökning, kan vara nödvändiga vid en integrativ litteraturstudie, då 
sökningar i databaser trots en väl utförd sökning kan vara begränsade i resultat. 
 
Utvalda studier granskades för relevans enligt SBU´s granskningsmall (Bilaga 1) och kvalitet 
enligt SBU´s mall för kvalitativ forskning (Bilaga 2) samt en egenutformad mall för kvantitativa 
studier (Bilaga 3). Flera olika granskningsformulär kan krävas då studierna utgår från olika 
ansatser (Whittemore & Knafl 2005, ss. 548-549). Granskningsmallarna poängsattes för att 
avgöra studiernas kvalitet. I SBU´s granskningsmall fick frågor som besvarats med ja 1 poäng 
och frågor som besvarats med nej, oklart eller ej tillämpligt fick 0 poäng. Frågor som besvarats 
med ja fick 1 poäng och nej 0 poäng i granskningsmallen för kvantitativa studier. Poängen för 
respektive studie räknades samman, totalt antal poäng enligt SBU´s granskningsmall är 21 poäng, 
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respektive 10 poäng enligt kvantitativa granskningsmallen. Kvalitativa studier som fick 16-21 
poäng bedömdes av författarna ha hög studiekvalitet, respektive medelhög studiekvalitet om 10-
15 poäng. Kvantitativa studier som fick 7-10 poäng bedömdes ha hög studiekvalitet, de som fick 
4-6 poäng bedömdes ha medelhög studiekvalitet. Studier med hög eller medelhög kvalitet 
användes i resultatet, se tabell 1a, b och c. Av de inkluderade studierna ansågs sju ha hög 
studiekvalitet och 12 ansågs ha en medelhög studiekvalitet. 
 
Databassökningarna och den manuella sökningen resulterade slutligen i totalt 19 studier varav 14 
med kvalitativ ansats och fem med kvantitativ ansats. Studierna redovisas i en matris (Bilaga 4). 
 

Dataanalys 
En noggrann och objektiv tolkning av data är huvudsyftet med dataanalysen. Att kunna sätta ihop 
alla data och sedan forma en sammanhängande helhet ingår också i analysen (Whittemore & 
Knafl 2005, s. 550). Då dataanalysen enligt Whittemore och Knafl (2005, s. 550) är ett svårt steg, 
där misstag ofta sker, är det viktigt att vara systematisk i analysen.  
 
Det första steget i dataanalysen innebar att de inkluderade studierna noggrant lästes igenom ett 
flertal gånger. Varje studie sammanfattades i ett separat dokument för att skapa överskådlighet. 
Därefter jämfördes alla data för att finna likheter och skillnader. Materialet jämfördes kritiskt och 
med största noggrannhet för att kunna identifiera olika mönster och teman i enlighet med 
Whittemore och Knafl (2005, s. 551). Därefter kodades och sorterades innehållet med olika 
färger för att förenkla och möjliggöra en vidare analys. Det blev då möjligt att systematiskt 
jämföra alla källor och urskilja olika kategorier. Utifrån kategorierna kunde sedan mer 
övergripande teman utformas. För att strukutrera materialet ytterligare markerades beskrivande 
ord i texten, således kunde det konstateras om innehållet hade kategoriserats rätt. En 
övergripande tabell utformades även för att få en överskådlig blick över resultatet och för att se 
att kategoriseringen överensstämde med materialet. Det slutliga steget i dataanalysen innebar att 
utifrån de teman som framkommit kunna dra slutsatser (Whittemore & Knafl 2005, s. 551). 
 

Etiskt övervägande 
Då en litteraturstudie genomförs är det inga enskilda individer som direkt berörs av studien och 
etiska ställningstaganden behöver inte tas gentemot någon enskild individ. Det fanns därför ingen 
anledning till att göra en etikprövning då ingen kontakt fanns med de involverade individerna. 
Alla inkluderade studier har dock genomgått någon typ av etisk prövning.  
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RESULTAT 
Resultatet bygger på 19 studier från sex länder med totalt 1815 deltagande distriktssköterskor. I 
litteraturstudiens resultat redovisas palliativ vård i hemmet med fokus på distriktssköterskors 
professionsutövning med hjälp av sju teman enligt följande: Vårdplanering, Vårdrelation, 
Familjen och kommunikation, Vårdbedömning, Vårdteam, Arbetssituation samt Kompetens och 
utveckling. Vidare redovisas tillhörande subteman. Slutligen presenteras studiens slutsatser. 
 

Vårdplanering  
Planera för hemgång från sjukhus 
En noggrann hemplanering från sjukhus är viktig för att säkerställa en god vård i hemmet. Innan 
patienten överförs till nästa instans måste planeringen färdigställas på sjukhuset (Annells, 
DeRoche, Koch, Lewin, & Lucke 2005, s. 40; O´Brien & Jack 2010, s. 341).  O´Brien och Jack 
(2010, s. 341) beskriver hur distriktssköterskor upplever att utskrivningsplaneringen från sjukhus 
ofta är otillräcklig eller sker med alltför kort varsel, särskilt då material skall tillhandahållas. 
Distriktssköterskor beskriver att god tid att förbereda en patients hemgång, med både planering 
av vård och iordningställande av material, är vad som krävs för att en patient ska få möjlighet att 
dö hemma (O´Brien & Jack 2010, s. 341). 
 
Det kan uppstå svårigheter då en patients vårdbehov visar sig vara större än vad som först 
förutsetts och planerats för, vilket kan ha sin grund i att vårdteamet i hemmet fått bristfällig 
information (O´Brien & Jack 2010, s. 341). Att tillgodose den vård i hemmet som krävs kan bli 
svårt om distriktssköterskor inte har tillräckliga resurser (O´Brien & Jack 2010, s. 341). Ibland 
behöver patienten mer vård än distriktsköterskor har möjlighet att ge i hemmet (Munday, Petrova 
& Dale 2009, s. 5).  

Möta orealistiska löften och orealistiska förväntningar  
När patienten skrivs hem från sjukhus finns det ibland orealistiska förväntningar på vilken 
vårdnivå som kan tillhandahållas i hemmet (Jack & O’Brien 2010, ss. 638-639; O´Brien & Jack 
2010, ss. 341-342). En anledning till att orealistiska löften och felaktig information ges anses vara 
i syfte att blidka och lugna anhörigas oro (O´Brien & Jack 2010, s. 342). Då patientens beslut om 
var de önskar dö grundar sig på den information de får på sjukhuset, är det av yttersta vikt att 
informationen som ges är korrekt och realistisk (O´Brien & Jack 2010, s. 342). Enligt Jack och 
O’Brien (2010, ss. 638-639) finns det en känsla av att personal på sjukhuset har en bristande 
förståelse för distriktssköterskors arbete, vilket leder till att felaktig information givits till 
patienten. Detta påverkar i sin tur vården i hemmet då distriktssköterskor inte kan möta alla 
förväntningar som patienter och anhöriga har.  
 

Vårdrelation 
Lära känna patienten och vara stödjande 
God palliativ vård i hemmet är beroende av att distriktssköterskor lär känna patienten (Jack & 
O’Brien 2010, s. 638; Kennedy 2005, s. 569), då det ger distriktssköterskor en möjlighet att förstå 
hur sjukdomen påverkar dem (Kennedy 2005, s. 569). Law (2009, s. 2635) beskriver hur 
distriktssköterskor genom att etablera en relation med patienten lättare kan identifiera deras 
känslomässiga behov då de ges möjlighet att uttrycka sina känslor. Skapandet av en relation 
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möjliggör och etablerar en tillit mellan distriktssköterskor och patient, vilket är grundläggande i 
palliativ vård (Stajduhar et al. 2010, s. 281; Tomison & McDowell 2011, s. 275). Om patienten 
upplever tillit och förtroende kan det upplevas som både stödjande och tröstande. Dock har 
distriktssköterskor svårt att definiera exakt vad stöd för patienten innebär (Griffiths et al.2007, s. 
159). 
 
Kontinuitet och tillgänglighet är viktiga faktorer som inverkar på om patient och anhöriga kan 
känna en tillit och ärlighet i relationen med distriktssköterskor (Tomison & McDowell 2011, s. 
276). Distriktssköterskor anser att de genom att ha en ärlig relation med patienten hjälper 
patienten att finna ro i sin sjukdom (Griggs 2010, s. 142). Med en ärlighet i livets slutskede är det 
även lättare att kommunicera med, stötta samt vårda patienten (Griggs 2010, s. 142; Law 2009, s. 
2637).  
 
Enligt Bergdahl, Wikström och Andershed (2006, ss. 755-756) är lyhördhet ett viktigt begrepp 
inom palliativ vård. Genom att distriktssköterskor är lyhörda finns en öppenhet för olikheter och 
en tillgänglighet i relationen. Detta möjliggör för distriktssköterskor att känna när det är lämpligt 
att närma sig patienten eller när patienten behöver utrymme (Bergdahl et al. 2006, ss. 755-756). 
 
Distriktssköterskor menar att det inte räcker att vara professionell då de befinner sig i patientens 
hem. Det krävs även att distriktsköterskor är personliga för att accepteras och för att kunna skapa 
en djupare relation med patienten (Bergdahl et al. 2006, s. 757). I mötet med patienten menar 
Bergdahl et al. (2006, ss. 755-756) att det även är viktigt att se personen och inte 
omständigheterna runt omkring, exempelvis ett kaotiskt hem.  
 

Möta patienten i ett tidigt palliativt skede 
Att distriktssköterskor får träffa patienten i ett tidigt skede beskrivs som avgörande för att kunna 
etablera en god vårdrelation (Dunne, Sullivan & Kernohan 2005, s. 376; Griffiths et al. 2007, s. 
158; Jack & O’Brien 2010, s. 638; Kennedy, 2005, s. 569). Att tidigt etablera en relation med 
patient och anhöriga möjliggör god palliativ vård innan den mer intima vården i livets slutskede 
blir nödvändig (Griffiths et al. 2007, s. 158). Distriktssköterskor uttrycker hur de ofta blir 
involverade i ett sent palliativt skede och därmed inte hinner etablera en relation med patienten 
från början (Griffiths et al. 2007, s. 158; Tomison & McDowell 2011, s. 276). Distriktssköterskor 
upplever att de oftast blir involverade i det tidiga palliativa skedet främst då det finns fysiska 
behov att tillgodose och mer sällan om behoven enbart är känslomässiga (Tomison & McDowell 
2011, s. 276). 
 
Under den tidiga palliativa fasen beskriver distriktssköterskor att de inte utför så många praktiska 
arbetsuppgifter utan att det mest handlar om att lära känna patienten. Men de upplever att mötet 
blir lättare då de även har en praktisk arbetsuppgift att utföra (Griffiths et al. 2007, s. 158). 

 
Ge patienten tid 
Distriktssköterskor beskriver att tid är en nödvändig förutsättning för att etablera en relation och 
de upplever att palliativ vård i hemmet är en vårdform som tillåter dem att ge tid till patienterna 
(Bergdahl et al. 2006, s.755). Även Law (2009, s. 2635) skriver om att tidsbristen för att etablera 
en relation ses som ett stort hinder. Om det inte finns tillräckligt med tid för att utveckla en 
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djupare relation är det svårt att komma nära patienten och deras emotionella värld (Law 2009, s. 
2635).  
 
Med en bättre bemanning ges mer tid för kommunikation vilket därmed minskar oklarheter 
(Gjerberg, Forde, Pedersen & Bollig 2010, s. 681). 
 

Möta patienter som ändrar sig  
Law (2009, ss. 2634-2635) skriver att om distriktssköterskor har förmåga att möta de 
känslomässiga behoven hos patienter med palliativ sjukdom kan de på så sätt ges möjlighet att 
vara hemma trots sin sjukdom. Ibland är det svårt för distriktsköterskor att leva upp till patienter 
och anhörigas förväntningar på vården, vilket påverkar om patienter väljer att spendera sin sista 
tid i livet i hemmet (Jack & O’Brien 2010, ss. 638-639).  
 
Patienter som plötsligt ändrar sig om vilken plats de önskar dö på gör det ofta till följd av att de 
upplever plågsamma symtom eller rädsla (Munday et al. 2009, s. 3). 
 

Familjen och kommunikation 
Veta vem som vet vad  
Kennedy (2005, s. 570) beskriver vikten av en medvetenhet i varje vårdsituation, där både patient 
och anhöriga har all information om sjukdomen och det kommande förloppet. Om 
distriktssköterskor vet vem som har vilken kunskap blir det lättare att anpassa vård och situation 
individuellt (Kennedy 2005, s. 570).  
 
Kommunikation är nyckeln till god palliativ vård då det blir enklare att vårda en patient om alla 
inblandade vet vad som händer och vad som planeras (Tomison & McDowell 2011, s. 280). 
 
De anhöriga kan ha en uppfattning om att patienten mår bättre utan vetskap om diagnos eller 
prognos, och hoppas på så sätt att de kan skydda patienten. Detta ses som en stor utmaning att 
bemöta, och en öppen och ärlig relation anses vara en bättre väg (Dunne et al. 2005, s. 377). Om 
anhöriga undanhåller information från patienten i syfte att skydda dem menar Wilson, Griffiths, 
Ewing, Connolly och Grande (2014, s. 313) att distriktssköterskor upplever en negativ inverkan 
på symtomlindring samt att patientens förmåga att acceptera sin situation påverkas.  
 

Möta anhörigas oro och uppfattningar 
Gjerberg et al. (2010, s. 681) skriver att det är av stor vikt att möta anhöriga och att ta dem på 
allvar samt att kontinuerligt informera dem om vården. Det är även viktigt att personalen är 
tillgänglig och lyhörd samt tar sig tid att lyssna på anhörigas oro (Gjerberg et al. 2010, s. 681). 
Många distriktssköterskor känner sig ansvariga att även ta hand om patientens familj (Dunne et 
al. 2005, s. 378). Att möta familjemedlemmar i kris beskrivs som en känslomässigt påfrestande 
situation, vilket bidrar till att distriktssköterskor upplever en ökad stress (Dunne et al. 2005, s. 
377).  
 
Distriktssköterskor upplever att anhörigas uppfattningar om och förväntningar på smärtlindring 
inte överensstämmer med distriktssköterskors uppfattningar och kunskap, vilket i sin tur leder till 
anhörigas uppfattning om att patienten antingen får för mycket eller för lite smärtlindring (Wilson 
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et al. 2014, s. 313). Wilson et al. (2014, s. 313) beskriver även hur anhöriga kan ha en rädsla för 
opiater då det finns en uppfattning att det är läkemedlet som dödar patienten. Här uppstår då en 
situation när anhöriga upplever en misstro gentemot distriktssköterskor (Wilson et al. 2014, s. 
313). 
 

Möta konflikter inom familjen 
Konflikter inom familjen beskriver Wilson et al. (2014, s. 313) som utmanande för 
distriktssköterskor då planeringen av vården ofta ifrågasätts och ändras efter anhörigas åsikter, 
även om det går emot patientens önskemål. Gjerberg et al. (2010, s. 680) beskriver att anhöriga 
och distriktssköterskor kan ha olika åsikter om vad som anses vara bäst för patienten. 
Familjedynamiken upplevs som problematisk då patient och anhöriga ser på diagnos och prognos 
på olika sätt (Wilson et al. 2014, s. 312). Distriktssköterskor anser att det är de anhöriga som i 
störst utsträckning har svårigheter att acceptera situationen (Wilson et al. 2014, s. 312). Om 
familjemedlemmar inte accepterar situationen ställs distriktssköterskor inför en utmaning, då det 
anses tidskrävande samt att det flyttar fokus från patienten (Wilson et al. 2014, s. 312). 
 
Gjerberg et al. (2010, s. 680) skriver om det etiska dilemmat som uppstår när patienten läggs in 
på sjukhus efter påtryckningar och önskemål från anhöriga men mot distriktssköterskors 
rekommendationer. Det kan vara känslomässigt svårt för både anhöriga och personal och det är 
då viktigt att ta tid för kommunikation (Gjerberg et al. 2010, s. 681). 
 

Garantera en säker vård utan anhöriga 
Anhöriga utgör en stor del av vården hemma (Tomison & McDowell 2011, s. 278). Om patienter 
inte har anhöriga kan det krävas fler omvårdnadsåtgärder från distriktssköterskor för att 
upprätthålla en säker och fungerande hemsituation (Annels et al. 2005, s. 41; O´Brien & Jack 
2010, s. 341; Tomison & McDowell 2011, s. 278). Om det inte finns anhöriga, eller om de inte 
har möjlighet att flytta in hos patienten, finns inte samma möjlighet att dö hemma (Tomison & 
McDowell 2011, s. 278).  
 

Vårdbedömning  
Fortlöpande möta och bedöma behov 
Bedömning av behov är en del av omvårdnadsprocessen och nyckeln i distriktssköterskors arbete 
för att kunna sätta in rätt insatser (Annels et al. 2005, s. 41).  För att bedöma en patients behov 
krävs flera upprepade möten (Kennedy 2005, s. 571; Stajduhar et al. 2010, s. 279). Behoven 
bedöms och kan omvärderas över tid och det är därför viktigt att distriktssköterskor försöker 
planera vården och förutse utveckling av sjukdomsförloppet för att förebygga bakslag och kriser 
(Stajduhar et al. 2010, s. 279).  
 

Utgå från intuition och tillit 
Stajduhar et al. (2010, s. 280) beskriver att distriktssköterskor utgår från sin intuition, erfarenhet 
och kunskap vid en bedömning. Genom att observera, ha vardagliga samtal och ställa frågor kan 
en bild samlas och stå till grund för en bedömning (Stajduhar et al. 2010, s. 280). Att känna tillit 
möjliggör en bra bedömning (Stajduhar et al. 2010, s. 281). Många litar på sin intuition och 
känsla i mötet med patienten utöver de rutiner som finns (Bergdahl et al. 2006, s.756).  
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Använda öppenhet och ett reflekterande förhållningssätt 
För att distriktssköterskor ska kunna göra en rättvis bedömning av patientens behov är det viktigt 
med ett öppet och reflekterande förhållningsätt, med en grundvärdering att göra gott genom att nå 
patienten och möta dennes behov (Bergdahl et al. 2006, s. 756). När distriktssköterskor visar en 
öppenhet gentemot patienten är det lättare att bjuda in dem och se deras behov. 
Distriktssköterskor visar en öppenhet genom att försöka förstå patientens situation utan att vara 
för dominant (Bergdahl et al. 2006, s. 756). Om distriktssköterskor inte kan sätta sig in i och se 
problem utifrån patientens perspektiv är det svårt för patienter att släppa in dem i sin ”döende 
värld” (Law 2009, ss. 2635-2636).  
 

Möta emotionella behov  
Enligt Tomison och McDowell (2011, s. 276) anser distriktssköterskor att omvårdnaden inte ska 
begränsas till endast de fysiska behoven. Istället ska en holistisk vård utövas där alla behov blir 
tillgodosedda. Att vårda patienter på ett holistiskt sätt är något som Griffiths et al. (2007, s. 159) 
menar att distriktssköterskor är medvetna om och strävar efter, men att de beskriver hur vården i 
själva verket oftast består av antingen fokus på fysiska besvär eller ett möte med ytliga vardagliga 
samtal. Vissa distriktssköterskor upplever det obekvämt när patienter talar om sina känslor, 
medan de inte upplever svårigheter med den fysiska omvårdnaden. Detta medför att mest fokus 
läggs på den fysiska omvårdnaden (Law 2009, ss. 2635-2636). 
 
Om patientens behov inte är fysiska blir syftet med distriktssköterskors besök att tillgodose och 
möta patientens emotionella behov (Griffiths et al. 2007, s. 159). Alltid med respekt för 
patientens autonomi (Gjerberg et al. 2010, ss. 680-681). Det finns beskrivet en motsättning 
mellan distriktssköterskors önskan att stödja patienten på ett emotionellt plan och huruvida det är 
lämpligt att diskutera patientens känslor och tankar under den tidiga palliativa fasen (Griffiths et 
al. 2007, s. 159). Vidare uttrycktes känslan av att distriktssköterskor inte vill inkräkta på 
patientens integritet (Griffiths et al. 2007, s. 159).  
 
Enligt Griffiths et al. (2007, s. 160) kan distriktssköterskor ibland även förneka att emotionella 
behov finns för att slippa beröra ämnet. Griffiths et al. (2007, s. 160) beskriver vidare att för hög 
arbetsbörda med exempelvis tidsbrist eller andra patienters behov, är en anledning till att de 
undviker att tala om patientens emotionella behov.  
 

Känna rädsla för att prata om döden 
Griffiths et al. (2007, s. 159) beskriver hur distriktssköterskor inte vill fördjupa sig i patientens 
känslomässiga sfär då det finns en rädsla att patientens egna copingstrategier ska störas. 
Distriktssköterskor uttrycker en rädsla för att prata om döden då det finns en föreställning om att 
relationen med patienten kan bli negativt påverkad. Andra distriktssköterskor upplever att det 
känns oetiskt och svårt, och det finns en rädsla för att patientens hopp kan gå förlorat (Munday et 
al. 2009, s. 4).  
 
Dunne et al. (2005, s. 376) skriver om svårigheter att kommunicera med patienter. Detta på grund 
av osäkerhet hos distriktssköterskor om hur obekväma frågor ska besvaras och hur situationer ska 
hanteras. 
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Identifiera önskemål 
Att se och respektera patientens önskemål är något som värderas högt av distriktssköterskor 
(Griggs 2010, s. 142). Tomison och McDowell (2011, s. 276) beskriver hur distriktssköterskors 
intresse och förmåga att identifiera och tillgodose patientens önskemål är något som möjliggör 
och stärker relationen. Tomison och McDowell (2011, s. 276) beskriver ett partnerskap där 
distriktssköterskor förstår patientens önskemål, medan patienten har en förståelse för vilken vård 
som kan ges. Hur och i vilken takt sjukdomen fortskrider kan enligt Kennedy (2005, s. 572) vara 
oförutsägbart. Detta medför att distriktssköterskor måste finna en balans mellan sin egen kunskap 
om sjukdomens förlopp samt patient och anhörigas önskemål (Kennedy 2005, s. 572). 
 
För att stödja patienter och svara på deras önskemål är det viktigt att tolka patienters agerande, 
känslor och attityder (Law 2009, s. 2636). Ilska hos patienter upplevs av distriktssköterskor som 
en av de svåraste känslomässiga reaktionerna att hantera. Det tolkas lätt som personlig kritik och 
kan då upplevas stressande då distriktssköterskor måste behålla lugnet och försöka hantera 
situationen genom att säga de rätta orden (Dunne et al. 2005, s. 376). 
 

Vårdteam 
Sträva mot samma mål – hela dygnet 
En av de viktigaste komponenterna i palliativ vård är att vården bedrivs effektivt genom att 
vårdpersonal arbetar tillsammans (Griggs 2010, s. 143; Tomison & McDowell 2011, s. 280). Om 
de olika yrkeskategorierna som utgör ett team runt patienten inte kan samarbeta kan det påverka 
den palliativa vården negativt (Burt, Shipman, Addington-Hall & White 2007, s. 1474). Då 
arbetet sker i tvärprofessionella team menar Griggs (2010, s. 144) att gemensamma mål och 
värderingar är av största vikt.  
 
Symtomhantering vid smärta upplevs av distriktssköterskor som en stor utmaning. Det krävs att 
flera yrkeskategorier samarbetar för att lindra situationen, däribland läkare, apotekare och ibland 
även specialistteam. Samarbetet mellan teamets yrkeskategorier tycker distriktssköterskor 
fungerar under kontorstid men att det under resten av dygnet är mer sårbart (Dunne et al. 2005, s. 
375).  
 
Enligt Kennedy (2005, s. 571) och Bergdahl et al. (2006, s.757) finns ett flertal faktorer som 
påverkar när distriktssköterskor avgör om andra yrkeskategorier i teamet ska involveras. Detta 
beroende på hur långt sjukdomen är framskriden, anhörigas åsikter och önskemål (Kennedy 
2005, s. 571).  
 

Överrapportera till kollegan 
Dålig kommunikation mellan kollegor vid exempelvis skiftbyten och överrapportering utgör 
svårigheter för vårdandet då det kan bli svårt att förbereda sig om patientens situation och 
tillstånd inte är fullt känt (Griggs 2010, s. 144). En god överrapportering mellan kollegor kan 
bättre förbereda distriktssköterskor på mötet med patienten och det arbete som ska utföras 
(Griggs 2010, s. 145). 
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Samordna och organisera vården  
Enligt Dunne et al. (2005, s. 376) finns det önskemål om en nyckelperson som har det 
övergripande ansvaret för att samordna vården.  
 
Distriktssköterskor ser sig ofta som en central person som samordnar och organiserar vården samt 
ser till patientens fysiska och psykiska behov (Dunne et al. 2005, s. 376) Distriktssköterskor 
upplever dock att deras uppfattning om att vara en central person inte stöds av andra 
yrkeskategorier som har svårt att erkänna deras roll i palliativ vård (Burt et al. 2007, s. 1474). 
 

Arbetssituation 
Hantera oförutsägbar vård 
Distriktssköterskor beskriver att vårdandet av patienter i ett palliativt skede kan vara svårt att 
förutse och planera då sjukdomen kan vara oförutsägbar och resurser för att vårda kan vara 
begränsade (Stajduhar et al. 2010, s. 282). Terry, Lê, Nguyen och Hoang (2015, s. 7) beskriver att 
oförutsedda situationer kan uppstå och påverka ett redan välplanerat arbete. Att försöka förutse 
vårdförloppet och utefter det noggrant planera och organisera vården är något som Tomison och 
McDowell (2011, s. 279) beskriver som mycket viktigt. Vid god planering, förberedelse och 
organisering skriver Griggs (2010, s. 145) att en god död kan uppnås.  
 
Att arbetet är oförutsägbart gör att den redan tidskrävande palliativa vården försvåras ytterligare 
(Burt et al. 2007, s. 1474; Terry et al. 2015, s. 7).  Arbetsbelastningen skiljer sig mycket över tid 
och det beror bland annat på hur många vårdtagare som samtidigt är i behov av palliativ vård i 
hemmet (Burt et al. 2007, s. 1474). 
 

Arbeta under hög belastning  
Många distriktssköterskor beskriver att de arbetar i ett sammanhang med bristande resurser, 
personalbrist och med en hög arbetsbelastning (Burt et al. 2007, s. 1475; Stajduhar et al. 2010, s. 
281). Ofta är den höga arbetsbelastningen orsakad av personalbrist då kommunen har svårt att 
rekrytera och behålla personal (Burt et al. 2007, s. 1475). Burt et al. (2007, ss. 1474-1475) 
beskriver hur en normal arbetsdag ofta innebär hög arbetsbelastning där distriktssköterskorna 
hela tiden upplever en känsla av tidsbrist. 
Det finns en oro över att kvaliteten i palliativ vård blir lidande om det inte finns tillräckligt med 
resurser i förhållande till den arbetsbelastning som råder (Annels et al. 2005, s. 40). Wilson et al. 
(2014, s. 312) beskriver att utmanande patientfall med hög arbetsbelastning ofta känns 
överväldigande för distriktssköterskor. Med höga krav samt låg tilltro till sin egen förmåga 
upplevs emotionella svårigheter och stress i högre grad (Fillion et al. 2007, s. 15).  
 

Prioritera palliativ vård 
Ett ökat antal patienter med kroniska sjukdomar där vårdbehovet är högt påverkar tid och resurser 
för patienter i behov av palliativ vård (Stajduhar et al. 2010, s. 281). Enligt Burt et al. (2007, s. 
1475) är det en svår balansgång att vårda patienter i behov av palliativ vård samtidigt som det 
dagliga arbetet fortgår. Distriktssköterskor uttrycker en känsla av otillräcklighet och att vården 
både gentemot patienter med palliativ respektive icke palliativ sjukdom blir lidande (Burt et al. 
2007, s. 1475). 
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Sakna stöd i arbetet  
Hög arbetsbelastning och utmanande patientfall är ofta kombinerat med en känsla av att 
distriktssköterskor får otillräckligt stöd i sitt arbete (Wilson et al. 2014, s. 312). I utmanade 
situationer är det önskvärt att arbetsgivaren tillhandahåller stöd i arbetet, dock upplevs att detta 
stöd saknas. Istället vänder sig distriktssköterskor till kollegor eller till familj och vänner som ofta 
får agera som informella stöd (Burt et al. 2007, s. 1475). 
 
Även Terry et al. (2015, s. 7) menar att lämpligt stöd till distriktssköterskor inte tillhandahålls. 
Många distriktssköterskor upplever att det finns ett behov av stöd och rådgivning kollegor 
emellan (Tomison & McDowell 2011, s. 280). När distriktssköterskor upplever mindre krav och 
ansträngningar i arbetet samt stöd från sin organisation är de i högre grad tillfredsställda i sitt 
arbete (Fillion et al. 2007, s. 15). Många söker efter stöd för att hantera känslor som stress och 
känslomässig dränering (Dunne et al. 2005, s. 378). Stöd från organisationen och andra positiva 
resurser har en större påverkan på hur arbetet upplevs än negativa faktorer såsom hög 
arbetsbelastning och krav (Fillion et al. 2007, s. 18).  
 

Känna tidsbrist och bristande resurser 
Enligt Tomison och McDowell (2011, s. 278) är tidsbrist samt brist på personal något som många 
distriktssköterskor beskriver som försvårande för den palliativa vården. Gjerberg et al. (2010, s. 
680) skriver att bristande resurser är en faktor som påverkar kvaliteten på vården. Bristande 
resurser påverkar både den fysiska omvårdnaden samt vården av de känslomässiga behoven 
(Gjerberg et al. 2010, s. 679). Gjerberg et al. (2010, s. 681) skriver att bristande resurser leder till 
otillfredsställande omvårdnad och förhindrande av optimal vård. Det kan exempelvis leda till att 
patienten behöver läggas in på sjukhus till följd av bristande professionell kompetens. Bristande 
resurser kan även leda till att patienter dör ensamma (Gjerberg et al. 2010, s. 681). 
 
Tomison och McDowell (2011, s. 280) beskriver hur många distriktssköterskor anser att stöd till 
egenvård är något som ingår i deras roll i den palliativa vården, men att det ofta bortprioriteras till 
följd av tidsbrist.  
 

Känna oro för arbetsmiljö 
Enligt Terry et al. (2015, s. 4) finns det en oro för att arbeta isolerat. Ibland kör 
distriktssköterskan långa sträckor helt ensam utan att träffa någon annan under arbetspasset. 
Andra utmaningar identifieras i patientens hem där arbetsmiljön ibland är undermålig för säker 
vård (Terry et al. 2015, s. 6). 
 
Vidare beskriver Stajduhar et al. (2010, s. 281) andra faktorer som inverkar på 
distriktssköterskans arbetsmiljö, dessa är bland annat resetid mellan patienter och svårigheter att 
hitta parkeringsplatser. Att arbeta i ett område en bit från staden där det inte finns något nät på 
telefonen, påverkar distriktssköterskans arbetsmiljö och ger en känsla av otrygghet i arbetet 
(Terry et al. 2015, s. 6).  
 

Känna tillfredsställelse i arbetet 
Distriktssköterskor ser palliativ vård som ett privilegierat arbete att vara stolt över och upplever 
att vården både är givande och ger mycket tillbaka. God palliativ vård anses viktigt och det finns 
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ett otroligt engagemang för patienterna även om det kan innebära att de måste arbeta övertid 
(Burt et al. 2007, s. 1475).  
 
Om distriktssköterskor upplever att vården finns tillgänglig 24 timmar om dygnet då behovet 
finns, uttrycks en tillfredställelse med arbetet (Griggs 2010, s. 146). Enligt Dunne et al. (2005, s. 
378) upplever distriktssköterskor en tillfredställelse av att engagera sig i patienter med behov av 
palliativ vård.  
 

Kompetens  
Behov av kunskap och erfarenhet  
Att distriktssköterskor har rätt erfarenhet, kunskap och kompetens är vad som styr kvaliteten på 
vården (Annels et al. 2005, s. 40). Bristande kunskap utgör en etisk utmaning då patientens 
vårdbehov inte kan mötas och blir lidande, inkluderat de känslomässiga behoven (Gjerberg et al. 
2010, s. 680). Även Griffiths et al. (2007, s. 160) skriver att distriktssköterskor upplever att deras 
kunskaper om hantering av emotionella behov är bristande och att de därför undviker fördjupning 
i patientens känslomässiga sfär, vilket i sin tur leder till att patientens behov inte tillgodoses.  
Detta trots vetskapen om att patienten har emotionella behov som behöver mötas (Griffiths et al. 
2007, s. 160). 
 
Något av det viktigaste för god palliativ vård är den erfarenhet distriktssköterskor får genom det 
praktiska och teoretiska arbetet, samt den kunskap som bara kan fås genom arbetslivserfarenhet 
(Bergdahl et al. 2006, s. 757). Distriktssköterskor uttrycker i Bergdahl et al. (2006, s. 756) studie 
att deras självkännedom ökar genom att arbeta med patienter i behov av palliativ vård, då 
upplevelser i arbetet över tid formar en som person. För att kunna tillhandahålla en god palliativ 
vård talar Tomison och McDowell (2011, s. 278) om vikten av goda kunskaper och förmågor 
inom palliativ vård.  
 
Goda kunskaper bidrar även till distriktssköterskors insikt i den palliativa vårdens komplexitet 
(Tomison & McDowell 2011, s. 278). Distriktssköterskor är medvetna om att det krävs 
omfattande kunskaper vid vård av patienter som är i behov av palliatv vård (Goldschmidt et al. 
2005, s. 248). Gjerberg et al. (2010, s. 681) menar att ökad kunskap och mer avsatt tid för 
diskussioner kan bidra till bättre hantering av etiska utmaningar i arbetet.  
 

Behov av utbildning  
Fillion, Fortier och Goupil (2005, s. 17) beskriver hur sämre tilltro till sin förmåga och ökad 
stress var starkt associerat med upplevda kunskapsbrister och behov av utbildning.  
 
Distriktssköterskor i hemsjukvård upplever att det finns ett behov av utbildning i icke-
farmakologisk behandling av smärta samt hur sjukdom kan påverka kroppen fysiskt (Fillion et al. 
2005, s. 15). Det finns ett större behov av utbildning inom hantering av patientens känslomässiga 
behov snarare än hantering av fysiska symtom (Fillion et al. 2005, s. 16). Distriktsköterskor 
uttrycker även en önskan om mer utbildning i hur de kan stötta familjemedlemmar till patienter 
som är i behov av palliativ vård (Dunne et al. 2005, s. 377; Fillion et al. 2005, s. 14). Vidare 
efterfrågas utbildning om stresshantering för personal (Fillion et al. 2005, s. 14).  
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Även Tomison och McDowell (2011, s. 278) identifierar kunskapsområden där kontinuerlig 
uppdatering är viktig. Dessa områden är kunskap om hur sjukdomar utvecklas, kunskap om 
mediciner samt symtomkontroll. Symtomlindring är en viktig del i palliativ vård och det krävs 
kontinuerlig utbildning för att ha rätt kunskap om de senaste rönen om symtombehandling 
(Annels et al. 2005, ss. 40-41). Andra symtom som distriktssköterskor önskar få ökad kunskap 
om är trötthet och dyspné då dessa symtom upplevs svåra att lindra i hemmet (Dunne et al. 2005, 
s. 375).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Att använda sig av en integrativ metod, där både kvalitativa och kvantitativa studier används, 
möjliggör att flera perspektiv ges på ett område (Whittemore & Knafl 2005, s. 547). Författarna 
hade ingen direkt förkunskap om denna forskningsmetod, litteratur om metoden lästes därför 
noggrant igenom för att undvika feltolkningar. Eftersom studiemetoden är skriven på engelska 
och författarna inte har detta som modersmål finns risk för feltolkningar. Studierna lästes 
noggrant igenom och diskuterades sinsemellan för att undvika feltolkningar i samband med 
översättning. Författarna har under hela arbetet arbetat tillsammans och varit lika delaktiga i 
samtliga delar.  
 
Vid artikelsökningen i CINAHL och PubMed var det inte helt lätt att hitta kvantitativa studier. 
Detta kan kanske grunda sig i att det undersökta området handlar om upplevelser som främst 
undersöks med hjälp av kvalitativ design. Därför gjordes sökning 3 i databasen Scopus, främst 
för att söka efter kvantitativa studier. Dock exkluderades ingen kvalitativ studie som svarade på 
studiens syfte, men de kvalitativa studier som påträffades var endast dubbletter från tidigare 
sökningar. Eftersom det var en kompletterande sökning gjordes den inte samtidigt som 
sökningarna i de CINAHL och PubMed. Publiceringsåret av studierna valde vi därför innefatta 
även år 2016 då vi inte ville exkludera ny forskning. För att få en så bred sökning som möjligt 
användes endast sökorden “home nursing” och “palliative care”. Med avgränsningen “Nursing” 
genererades 113 träffar vilket ansågs överkomligt att gå igenom. 
 
Sökningarna gjordes både via Högskolan Borås och Göteborg Universitet, vilka har en bred 
åtkomst till studierna, därför har ingen studie behövt exkluderas på grund av bristande åtkomst 
eller av ekonomiska skäl. Detta ser vi som en styrka då all tillgänglig forskning har inkluderats. 
Sökordet “communication” valdes trots att det inte är ett självklart ord i relation till vårt syfte. 
Sökordet gav flera dubbletter från tidigare sökningar vilket vi ansåg styrka dess relevans. 
Sökordet ”communication” svarar egentligen inte på syftet, men det finns med som ett nyckelord 
i flera abstrakt inom ämnet palliativ vård. För att bredda sökningen och därmed urvalet valdes 
därför detta sökord. I kombination med de andra sökorden hittades då två studier som var 
relevanta för syftet. Dock var den ena studien en dubblett från tidigare sökning, och slutligen 
inkluderades endast en studie. 
 
Då ”distriktssköterska” är en benämning som endast används i ett fåtal länder gick ordet inte att 
översätta rakt av. Därför användes olika benämningar i syfte att hitta relevanta studier 
inkluderande sjuksköterskor med motsvarande utbildning och arbete. Benämningen för 
“distriktssköterska” är ej densamma i de olika databaserna och söktermerna går inte att översätta 
rakt över sökmotorerna. En utmaning vid hela sökningsprocessen var att hitta likvärdiga 
söktermer i samtliga använda sökmotorer. I PubMed användes Mesh-termer vilket ej var 
överförbart i CINAHL, där vi istället fick söka efter rätt termer i CINAHL Headings. Detta 
resulterade i att det är svårt veta om sökningarna är helt jämförbara. 
 
Vid granskning av kvantitativa studier fick vi själva utveckla en granskningsmall (bilaga 3), 
vilket var en utmaning. Genom att läsa relevant litteratur om kvalitetsgranskning kunde en 
granskningsmall formuleras med frågor som ansågs relevanta för att få en övergripande bild över 
det utforskade området. Granskningsmallen utvecklades från Willman Stoltz och Bhatsevani 
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(2011, ss. 102-104), som även har en granskningsmall för kvalitativa artiklar. Trots detta 
användes SBU´s granskningsmall (bilaga 2) då den bedöms ge en mer utförlig granskning. I detta 
fick vi stöd av vår handledare. Granskning av kvalitet och relevans har bedömts tillsammans och 
en diskussion har förts längs hela arbetets gång. Vid granskning av studiernas kvalitet hade en 
högre andel av de kvantitativa studierna (tre av fem) en hög studiekvalitet än de kvalitativa (fyra 
av 14). Om detta beror på att de kvantitativa studierna var färre till antalet och kvoten därmed 
blev högre, eller om det har att göra med att olika mallar för kvalitetsgranskning har använts är 
svårt att avgöra. Detta har dock inte påverkat vilka studier som inkluderats eftersom ingen av de 
granskade studierna varit på gränsen till låg kvalitet, vilket var ett exklusionskriterium. En 
kvantitativ studie som inkluderades i resultatet handlade dock om kommunsjuksköterskans arbete 
på boenden i Norge, men då fokus var etiska utmaningar i palliativ vård bedömdes den ändå vara 
relevant för syftet. 
 
De inkluderade studierna har genomförts i olika delar av världen, där förhållanden i flera 
avseenden skiljer sig åt från de förhållanden som råder i Sverige. Vi anser dock att de 
internationella studiernas resultat går att applicera på våra svenska förhållanden, då studiernas 
rsesultat visar på liktydiga upplevelser och fenomen. En av de inkluderade studierna är från 
Sverige och denna studies resultat liknar i många avseenden de internationella studiernas resultat. 
Detta anses ytterligare styrka applicerbarheten.  
 
Styrkor för denna studie är att alla studier som motsvarar inklusionskriterierna har kunnat 
inkluderas då allt material varit tillgängligt. Under datasökningarna har inte bara titlarna 
granskats, utan alla abstrakt har lästs igenom, vilket säkerställer att alla relevanta studier har 
inkluderats. På detta sätt kan studier vars titel är missvisande eller ej helt självklart svarar på 
studiens syfte, ändå hittas i sökningarna. En svaghet för denna studie kan vara att olika mallar för 
kvalitetsgranskning har använts vilket gör att studiekvaliteten ej är helt jämförbar mellan de 
kvalitativa- och kvantiativa studierna. Efter reflektion anser vi att poängsystemet för bedömning 
av kvalitet borde räknats som procent, för att få en mer exakt och jämförbar bedömning av 
studiernas kvalitet.  
 

Resultatdiskussion  
Resultatet visar att distriktsköterskornas upplevelse av hur palliativ vård i hemmet bör vara 
överensstämmer med vad Socialstyrelsen (2013, s. 62) har som krav på palliativ vård. Det 
framkommer dock att det finns en rad omständigheter som kan förhindra och försvåra att vården 
bedrivs i enlighet med de fyra hörnstenarna: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 
kommunikation och relation samt stöd till anhöriga. Författarna har valt att fokusera diskussionen 
på följande teman: Vårdplanering, Familjen och kommunikation, Vårdteam, Arbetssituation samt 
Kompetens och utveckling. 
 

Vårdplanering 
Resultatet påvisar betydelsen av att distriktssköterskor ges möjlighet att vara delaktiga redan i 
början av sjukdomsförloppet vilket ökar möjligheter till en god vård som möter patientens behov 
(Annels et al. 2005, s. 40; O´Brien & Jack 2010, s. 341). Från sjukhusets sida synliggörs en 
bristande förståelse och kunskap om distriktssköterskors arbete, vilket kan leda till att patienten 
får felaktig information och därmed även orealistiska förväntningar på vården i hemmet (Jack & 
O´Brien 2010, ss. 638-639). 
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Föreliggande resultat överensstämmer med Munck, Fridlund och Mårtensson (2006, s. 582) som 
skriver om en patient som blivit hemskriven från sjukhus utan att förstått vad palliativ vård är och 
vad det innebär att få den vården i hemmet. Ur egen erfarenhet vill vi hävda att personal i 
kommun och landsting behöver ökad kunskap om varandras arbete för att patienten inte ska 
drabbas. Vårdpersonal behöver ha en större insikt i att den information som ges är viktig då 
patienten ska besluta sig för vilken vårdform de önskar efter sjukhusvistelsen. 
 

Familjen och kommunikation 
Resultatet påvisar betydelsen av att garantera en säker hemmiljö för alla patienter som är i behov 
av palliativ vård (Annels et al. 2005, s. 41). Dessvärre kan detta vara svårt att tillgodose om 
patienter är ensamboende eller om anhöriga saknas (O´Brien & Jack 2010, s. 341). Resultatet 
visar även att mötet med anhöriga i kris kan upplevas stressande och påfrestande för 
distriktssköterskor (Dunne et al. 2005, s. 377).  
 
Stöd till anhöriga är del av Socialstyrelsens (2013, s. 62) fyra hörnstenar som utgör de viktigaste 
delarna av palliativ vård. Stöd kan ges på flera sätt, bland annat genom att de anhöriga erbjuds att 
delta i vården (Socialstyrelsen 2013, s. 62). Författarna till föreliggande studie hävdar att 
inkludering av anhöriga i vården är en del av distriktssköterskors arbete, men huruvida det finns 
anhöriga som kan delta i vården ska inte påverka möjligheten att få tillgång till palliativ vård i 
hemmet. Alla patienter har rätt till vård på lika villkor (SFS 1982:763) och detta måste gälla vare 
sig patienten har anhöriga eller inte. Om anhöriga inte finns måste vården fortfarande hålla en så 
hög standard att patienten ges möjlighet att dö på önskad plats, i detta fall i hemmet. Härtill kan 
även diskuteras huruvida det tas hänsyn till om anhöriga vill involveras eller inte.  
 

Vårdteam  
Att arbeta tillsammans identifierades i resultatet som betydelsefullt för god palliativ vård (Griggs 
2010, s. 143; Tomison & McDowell 2011, s. 280). Om de olika yrkeskategorierna som utgör ett 
team runt patienten inte kan samarbeta kan det påverka den palliativa vården negativt (Burt et al. 
2007, s. 1474). I resultatet framkommer att det är distriktssköterskor som avgör om andra 
yrkeskategorier ska involveras (Kennedy 2005, s. 571).  
 
Att distriktssköterskor avgör om andra yrkeskategorier ska involveras styrks av Strandberg, 
Ovhed, Borgquist och Wilhelmsson (2007, s. 5), vilka beskriver distriktssköterskor som en 
“spindel i nätet”. Även Brogaard et al. (2011, s. 154) skriver om nyckelpersoner inom palliativ 
vård i hemmet. I denna studie framkommer det att både patient, distriktsköterskor och 
allmänläkare anser sig själva vara nyckelperson. Strandberg et al. (2007, s. 4) skriver vidare att 
ett samarbete mellan olika yrkeskategorier ger möjlighet att se alla behov hos en patient med 
palliativ sjukdom.  
 
Författarna till föreliggande studie hävdar att alla yrkeskategorier borde erkännas vara lika 
betydelsefulla och därmed alltid vara delaktiga i palliativ vård i hemmet. 
 

Arbetssituation  
Stress, hög arbetsbelastning, tidsbrist och utmanande patientfall utgör en stor del av de vanligaste 
utmaningar distriktssköterskor ställs inför i sitt arbete med palliativ vård (Wilson et al. 2014, s. 
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312). I resultatet (Fillion et al. 2007, s. 15; s. 18) framkommer det att stöd och belöningar 
påverkar den upplevda arbetssituationen mer än vad hög arbetsbelastning gör. Samtidigt uttrycks 
det i flera studier att bristande stöd i arbetet är ett stort problem (Burt et al. 2007, s. 1475: Dunne 
et al. 2005, s. 378; Wilson et al. 2014, s. 312; Terry et al. 2015, s. 7). Att det saknas stöd i arbetet 
är något som styrks av ytterligare studier, som beskriver hur det inte finns något forum att tala om 
sina egna känslor kring patienter och döden samt att det finns ett behov av ökat stöd mellan alla 
personer inblandade i patientens vård (Arnaert, Seller & Wainwright 2009, s. 205). 
 
Rose och Glass (2009, s. 190) diskuterar distriktssköterskors välbefinnande i kontexten av 
palliativ vård. Palliativ vård kan ge distriktssköterskor tillfredställelse i arbetet, men det kan även 
ge upphov till stress och frustration, vilket överensstämmer med resultatet. Distriktssköterskor 
möter många utmaningar och palliativ vård kan tära på det emotionella välbefinnandet för dem 
som vårdar patienter (Rose & Glass 2009, s. 190). I en studie framkommer att en stor stressfaktor 
för distriktssköterskor är att konfronteras med sin egen rädsla för döden, och att arbetet med 
döende patienter därför är känslomässigt utmanande (Arnaert et al. 2009, s. 205).  
 
Flera studier har genomförts i syfte att undersöka sjuksköterskors attityder gentemot döden. De 
sjuksköterskor som inkluderats i studierna arbetar bland annat med palliativ vård. Peters et al. 
(2013a, ss. 152-153) menar att rädsla för döden kan påverka den palliativa vården på ett negativt 
sätt då det blir svårare att ha en stödjande funktion gentemot patienten. I ytterligare en studie 
beskrivs hur sjuksköterskor med en stark rädsla och oro inför döden kan ha svårare att möta 
patienter i livets slutskede (Peters et al. 2013b, s. 14) 
 
Peters et al. (2013a, s. 158) menar att sjuksköterskor måste bli medvetna om sina egna attityder 
till döden för att kunna uppnå en stödjande roll i den palliativa vården. För att öka medvetenheten 
och förbättra den palliativa vården krävs mer utbildning inom området (Peters et al. 2013a, s. 
158). Att det finns ett stort behov av utbildning inom området död och döende är även något som 
poängteras av Gama, Barbosa och Vieira (2012, s. 273) som menar att en ökad kunskap kan 
hjälpa sjuksköterskor reflektera över sina känslor och därmed bättre hantera de situationer som 
uppstår i palliativ vård. De menar vidare att utbildning ökar kvaliteten på palliativ vård (Gama, 
Barbosa och Vieira 2012, s. 273). Även Peters et al. (2013b, ss. 19-21) understryker betydelsen 
av utbildning för att få en större insikt i egna föreställningar kring döden och därigenom minska 
rädsla och oro.  
 
Vidare sågs att de som arbetat längre hade en högre förmåga till coping i situationen, och 
slutsatsen drogs därför att livserfarenhet och längre erfarenhet av arbete ökar förmågan till att 
hantera dessa situationer (Peters et al. 2013a, s. 158). Även Gama, Barbosa och Vieira (2012, s. 
271; s. 273) beskriver hur högre ålder och längre arbetslivserfarenhet är faktorer som leder till 
minskad rädsla och oro inför döden. Peters et al. (2013b, ss. 19-20) anser att stöd till yngre och 
mindre erfarna kollegor är av betydelse. Författarna till föreliggande studie anser mot bakgrund 
till detta att utbildning samt stöd från och reflektion med mer erfarna kollegor är av stor betydelse 
för en god pallativ vård i hemmet. 
 
Rose och Glass (2009, s. 190) beskriver en frustration associerat med dåligt fungerande 
organisation som därmed påverkar arbetssituation och upplevelse av tillfredställelse i arbetet. 
Arbetssituation och arbetsmiljö anses vara en stressfaktor som påverkar distriktssköterskors 
välmående (Rose & Glass 2009, s. 190). Slutsatsen dras av Rose och Glass (2009, s. 190) att om 
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distriktssköterskor inte mår bra i sitt arbete och i sin arbetssituation kan de heller inte ge patienter 
en god vård, vilket är i enlighet med föreliggande studies resultat. 
 

Kompetens och utveckling  
Resultatet visar att kvaliteten på vården styrs av att distriktsköterskor har rätt kunskap och 
kompetens (Annels et al. 2005, s. 40; Goldschmidt et al. 2005, s. 248; Tomison & Mc Dowell 
2011, s. 278). I resultatet framkommer även att det finns en stor upplevd okunskap som försvårar 
arbetet på många sätt (Gjerberg et al. 2010, s. 680; Griffiths et al. 2007, s. 160). Många 
distriktssköterskor litar på sin intuition och känsla i mötet med patienten utöver de rutiner som 
finns (Bergdahl et al. 2006, s. 756).  
 
Betydelsen av kompetens och kunskap stöds av Howell et al. (2014, s. 253) som menar att det är 
nödvändigt att distriktssköterskor besitter en bred och god kunskap om palliativ vård, då dessa 
patienters behov är så varierade. Resultatet ligger även i linje med distriktssköterskans 
kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen 2008, s. 7) där det framgår att 
distriktssköterskor regelbundet behöver uppdatera sina kunskaper. Att distriktssköterskor är i 
behov av bred kunskap stöds ytterligare av Howell et al. (2014, s. 252) studie, då den identifierar 
att distriktssköterskans olika kompetensområden är så många.  
 
I linje med resultatet menar Strandberg et al. (2007, s. 4) att kunskap inte bara innebär 
faktakunskap utan att det är viktigt att arbeta utifrån ett holistiskt synsätt där känslor och social 
kompetens spelar en stor roll. Kunskapen benämns som tyst kunskap och anses vara viktig för 
distriktssköterskor. Författarna anser, mot bakgrund av tidigare erfarenhet, att intuition och 
känsla utgör en stor del av vårdandet då det kan grunda sig i tidigare upplevelser, erfarenheter 
och lärdomar som är värdefulla att inkludera, men ser ändå risker om intuition och känsla styr 
vården framför riktlinjer och rutiner. En risk är att vården kan bli godtycklig, då varje enskild 
distriktssköterska vårdar efter egen känsla. Det kan då bli svårt att upprätthålla en evidensbaserad 
vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En annan risk är att vården blir olika för 
varje gång beroende på vem patienten träffar, och att det därför inte går att följa upp och 
utvärdera utförda omvårdnadsåtgärder. 
 
SLUTSATS   
Distriktssköterskor efterfrågar mer kunskap om palliativ vård i hemmet för att kunna optimera 
vårdandet. Det är av stor betydelse att detta kunskapsbehov hörsammas eftersom det är många 
människor som inte får dö på den plats de själva önskar. Holistisk vård är eftersträvansvärt. I 
detta hänseende har den individuella distriktssköterskan ett egenansvar och möjlighet att påverka. 
Att tidigt etablera en relation med patient och närstående samt organisera och samordna ett 
vårdteam där palliativ vård prioriteras av alla berörda professioner, är betydelsefulla aspekter som 
tillsammans ger en förutsättning för att optimera palliativ vård i hemmet.  
 
Eftersom kvaliteten på vård är beroende av distriktssköterskors välmående borde det vara en 
självklarhet att arbetsgivaren arbetar mer för en god arbetsmiljö och en god hälsa. Om stöd finns 
att tillgå i arbetet kan den höga arbetsbelastningen kanske upplevas som mer hanterbar.  
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Klinisk betydelse 
Mot bakgrund av föreliggande resultat kan följande kliniska implikationer av betydelse för 
distriktssköterskors vårdande och professionsutövning i samband med palliativ vård i hemmet 
vara av värde: 
 

• Identifiera vilken information som patienten fått, bidra med korrekta förväntningar vid 
behov.  

• Inleda en vårdrelation så tidigt som är möjligt.  
• Ta tid och lyssna in alla behov, även de existentiella. 
• Bidra till att alla yrkeskategorier involveras. 
• Vara beredd på förändringar. 
• Kontinuerligt uppdatera sin kunskap. 

 

Förslag på vidare forskning  
Vårdandet grundas i att distriktsköterskor har rätt kunskap och kompetens, trots det upplever 
distriktssköterskor en stor kunskapsbrist. Det skulle därför vara intressant att studera effekterna 
av en kontinuerlig uppdatering av vårdvetenskaplig kunskap. 
 
Intressant hade också varit att studera hur den palliativa vården skulle kunna utvecklas om 
distriktssköterskor fick professionellt stöd i sin professionsutövning.  
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