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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
sjuksköterskors upplevelse av palliativ omvårdnad i hemmet. 
Till analysen har använts tio internationella vetenskapliga 
artiklar publicerade mellan år 1995-2002. Dessa analyserades 
med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterades i fyra 
kategorier; att vara ensam, hjälplös och skuldtyngd men ändå 
se arbetet meningsfullt, att vara öppen och ärlig, att planera och 
prioritera tiden ger en känsla av kontroll samt att förebygga och 
lindra fysiska symptom. En tänkbar omvårdnadsintervention i 
palliativ omvårdnad är att sjuksköterskan får kontinuerlig 
yrkesmässig vägledning för att växa i sin yrkesroll och kunna 
fortsätta att ge god omvårdnad till patienter och deras 
närstående i livets slut. 
 
 
Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, sjuksköterska, 
upplevelse, palliativ omvårdnad, vård i hemmet. 
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Människor som befinner sig i livets slut bär med sig olika kulturella och personliga bakgrunder 

som t.ex. religioner, attityder, vidskepelser, rädslor och livserfarenhet. I västvärldens kultur är 

definitionen på en god död varierande beskriven och den enklaste beskrivningen är enligt Mak 

och Clinton (1999) att patientens önskningar och behov att vara fri från smärta och lidande skall 

tillgodoses. Molander, Parviainen och Ruth (1996) beskriver att en värdig död är en avslutning på 

ett gott liv. För att den döende människan skall uppleva en god död krävs tid av förberedelser, 

både praktiskt men framförallt psykiskt. Döden är en del av vårt liv och något som alla människor 

kommer att möta därför måste samtal om döende och död komma in redan i grundskolan (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2001:6, s 75). 

 

När en patient på grund av sin sjukdom lider, ger lindring av lidande en känsla av välbehag. 

Dessa patienter önskar att sjuksköterskan har kunskap att se förbi symtomen och skapa en 

djupare relation (Fagerström, Eriksson & Engberg Bergbom, 1998). Enligt Eriksson (2001, s. 82-

83) möter sjukvårdspersonal tre olika former av lidande hos patienter; sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Inom sjukdomslidande ryms kroppslig smärta som är orsakad av 

sjukdom, behandling och själsligt liksom andligt lidande. Vårdlidande är när patienten förnekas 

som en lidande människa av sjukvårdspersonalen, om lidandet inte uppmärksammas och 

patienten blir åsidosatt (Dahlberg, 2002). Människor känner livslidande när de står inför ett 

lidande som omfattar hela deras livssituation. Känslan av att veta att döden närmar sig, men att 

inte veta när, upplevs som ett oerhört lidande. En förutsättning för att lindra lidandet är att skapa 

en bra relation, där patienten blir respekterad och får den vård denne behöver (Eriksson. 2001, s. 

93-95). Ansvaret för relationen ska ligga hos vårdaren, som både bör kunna se och förhålla sig till 

den andra människan och till livet. För att detta ska ske måste vårdaren vara närvarande i mötet 

med patienten och ha en önskan om att lyssna till vad denne berättar (Dahlberg, 2002). Alla 

patienter har enligt Fagerström, et al. (1998) behov av att känna förtroende för sjuksköterskans 

kompetens och uppleva trygghet och välbefinnande. 

 

I västvärlden fanns tidigare ett samhälle där människor både föddes och dog i sina hem och i ett 

sådant sammanhang blev det naturligt att se döden som ett skeende som hör till livet. I Sverige 

har både födelsen och döden flyttat in på sjukhus och andra vårdinrättningar, vilket leder till 

svårigheter att finna tid och rum för döden (Brattgård, 1999, s. 51). Enligt SOU (2001:6, s 28) 
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visar det sig att människor som valt att vårdas och dö i hemmet kan ändra sig den sista tiden i 

livet. De önskar då ofta att få komma till sjukhus pga. otrygghet i hemmet och att de anhöriga 

inte orkar. För att patienter och närstående ska känna trygghet behövs ett välfungerande 

stödsystem. Målet med den palliativa vården skall vara att den döende själv ska kunna välja vart 

de vill vårdas den sista tiden (Molander et al., 1996). Hemmet är en plats för trygghet och 

säkerhet även om patienten kan känna att det är ett lidande för närstående. För att patienten skall 

kunna vara hemma den sista tiden spelar familjen en avgörande och viktig roll i den palliativa 

omvårdnaden (Appelin & Berterö, 2004). För att närstående inte ska känna sig otillräckliga är det 

psykologiska stödet och informationen om patientens sjukdom av betydelse. Många närstående 

upplever hjälplöshet när deras närstående lider, speciellt när de konfronteras psykiskt och 

emotionellt med tankar och funderingar på meningen med livet (Perreault, Fothergill- 

Bourbonnais & Fiset, 2004).  

 

Palliativ omvårdnad är en livssyn som bejakar livet och ser döden som en normal process, som 

varken skall fördröja eller påskynda döden. Målet med palliativ omvårdnad är att uppnå bästa 

möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj (Henoch, 2002; SOU 2001:6, s 54). Palliativ 

omvårdnad omfattar alla patienter i livets slut oavsett vilken diagnos de har och var de vårdas. 

Det finns fyra hörnstenar som utgör grunden för palliativ omvårdnad. Dessa är symtomkontroll, 

vilket omfattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov; samarbete med ett 

mångprofessionellt arbetslag; kommunikation och relation, där syftet ska vara att främja 

patientens livskvalitet och stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet (SOU 

2001:6, s 55-56). Ett etiskt förhållningssätt i den palliativa vården är att läkaren tydligt visar när 

kurativ behandling övergår till palliativ vård för att skapa trygghet hos patienten, närstående och 

personalen (Brattgård, 1999, s. 52). 

 

Det är viktigt att personal inom hälso- och sjukvården ser patienten ur ett helhetsperspektiv för att 

öka medvetenheten om andliga värderingar och kunna hjälpa patienten att försonas med livets 

slut. Vården får inte bli så specialiserad och avancerad att sjuksköterskor inte är närvarande och 

inte ser den döende människan och dennes behov av trygghet och omsorg (Henoch, 2002). Inom 

den palliativa omvårdnaden arbetar sjuksköterskan mer med själen än kroppen och de är mer 

medmänniska än sjuksköterskor. Sjuksköterskan blir en lyssnare som den döende berättar sina 
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tankar och känslor för (Molander et al, 1996). Som sjuksköterska inom den palliativa 

omvårdnaden innebär mötet med människan att konfronteras med den egna döden vilket påverkar 

handlandet. Sjuksköterskans självkännedom samt beredskap att möta den egna existentiella 

ångesten är avgörande för att i mötet med den döende personens behov kunna skilja på sina egna 

och patientens känslor. Sjukvårdspersonal måste därför acceptera att döden är en möjlighet och 

inte ett professionellt misslyckande. Att vårda döende patienter kan för sjuksköterskor bli 

emotionellt smärtsamt och sorgligt (Lundin, 1999, s. 73). För att döendet och döden skall bli en 

positiv upplevelse för sjuksköterskorna måste de se döden som en del av livsprocessen som kan 

bli meningsfull. Meningen med sjukdom kan bli en meningsfull del av hälsa där sjuksköterskan 

kan hjälpa människor att reflektera över sina relationer med andra och ge dem kraft och mod att 

möta de okända. Döden kan bli meningsfull och ge sjukdomen ett ansikte om patientens relation 

till närstående och sjuksköterskan blir öppen (Mok, Lee & Wong, 2002). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan har en fördjupad förståelse av att vårda människor i livets slut i 

hemmet. Genom den fördjupade förståelsen kan sjuksköterskor förbättra och utveckla sina 

omvårdnadsinterventioner för att kunna lindra lidande, stödja och hjälpa patienten och dess 

närstående i den palliativa omvårdnaden. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse av palliativ omvårdnad i hemmiljö. Med sjuksköterskor menas i 

denna litteraturstudie både legitimerade sjuksköterskor med och utan vidareutbildning till 

distriktsköterska.  

 

 

Metod 
Litteratursökning 

Datainsamlingen till denna litteraturstudie gjordes via referensdatabaserna Academic search, 

Medline, Cinahl och Eira, samt manuell sökning genom granskning av referenslistor i funna 

artiklar. Sökorden som användes var palliative care, experience, quality life, district nurse, home 

care, qualitative och nursing. Sökningen begränsades till litteratur publicerad mellan perioden 

1995-2002. Efter genomgången läsning svarade tio artiklar mot syftet (Tabell 1). 
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Analys  

För analys av materialet har kvalitativ innehållsanalys använts som metod, där målet var att få 

kunskap och förståelse av fenomenet i studien. Det finns inga övergripande regler för hur 

innehållsanalys ska användas (Cavanagh, 1997). Innehållsanalys är användbar för analysarbete av 

människors skrivna och talade kommunikation på ett systematiskt och objektivt sätt. Kärnan är 

att det skall finnas riktlinjer som gör det möjligt att flera personer som analyserar samma material 

skall få samma resultat (Polit & Hungler, 1995, s. 195). Målet med innehållsanalys är att höja 

kvalitén på resultaten genom att påvisa samband mellan kategorier och sammanhang. I likhet 

med andra kvalitativa forskningsstrategier är målet med innehållsanalys att få kännedom om och 

förståelse för fenomenet i studien (Downe- Wamboldt, 1992).  

 

Författaren till denna litteraturstudie har analyserat de vetenskapliga artiklarna med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). Det första steget i analysarbetet var att 

lästa igenom allt material upprepade gånger för att få en uppfattning om hela materialet. Sedan 

togs textenheter ut på originalspråket som därefter översättas och kondenserade. Efter det gjordes 

en öppen kodning dvs. sökande efter kategorier som beskrev olika delar av innehållet. Det som 

inte motsvarade syftet uteslöts. Nästa steg var att reducera antalet kategorier genom att föra 

samman de som liknade varandra till bredare kategorier. Efter detta granskades kategorierna och 

jämfördes med varandra och därmed kunde kategorier som hade liknande innehåll slutligen 

sammanföras. Textenheterna genomlästes med listan av kategorier som utgångspunkt för att 

fastställa att kategorierna täckte alla aspekter i textenheterna.  
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Tabell 1. Översikt över artiklar ingående i analysen (n =10) 

 
Författare, år                 Typ av studie               Deltagare               Datainsamlings-             Huvudfynd 
                                metod                  
Anvik, 1999                   Kvalitativ                    12 sjuksköterskor   Intervju            Behovet av  
                                                                                                                            uppdatering inom 
                                                                                                                               palliativ medicin är                                          
                                                                                                                            stort. 
 
Berterö, 2002                 Kvalitativ                    6 distrikt                Intervju         Distrikt- 
  sköterskor                                  sköterskor 
                                                                                                                                      måste ofta erbjudas  
                                                                                                                                       resurser och  
                                                                                                                                    utbildning  för att  
                                                                                                                                     kunna fullfölja                                                
                                                                                                                                     åtaganden 
 
Goodman et al.               Kvalitativ                    5 distrikt                Intervju           Terminal vård 
1998                                                                  sköterskor                                     är en orsak till att 
      andra 

aspekter av patient-                                  
vård poängteras                  

 
Griffiths, 1997                Kvalitativ                    37distrikt               Intervju            Omvårdnad   
  sköterskor                styrs av de behov 
                                                                                                                                                den döende har. 
                                                                                                                                           Terminal vård är högt 

      värderad och         
 prioriterad  

                                                   
Law, 1997                      Kvalitativ                    6 distrikt                Intervju,   Kvalitén i  
                                                                           sköterskor             observationer                  terminal vård beror                                          
                                                                                                                                               på om patient är                                               
   döende i cancer el i 

 en icke cancer                      
sjukdom                                                           
   

 
Luker et al.                     Kvalitativ                    62 distrikt              Intervju               Palliativ vård är en                                  
2000                                                                   sköterskor                                                    aspekt som distrikt 
                                                                                                                                                sköterskorna värderar  
                                                                                                                                            högt    

 
Mcilfatric &                    Kvalitativ                   11 distrikt               Intervju                   Sjuksköterskorna 
Curran, 1999.                                                     sköterskor                                                är medvetna om den 
 viktiga roll de spelar  
                                                                                                                                           inom omvårdnad, stöd  
                                                                                                                                           och relationer             
 
Pålsson  &                       Kvalitativ                   23 distrikt               Intervju                        Viktigt med stöd 
Norberg, 1995                                                    sköterskor                                                    grupp som hjälper 
                                                                                                                                    att handla svåra                                                
                                        vårdsituationer 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 10) 
 
Författare, år           Typ av studie               Deltagare                       Datainsamlings-          Huvudfynd 
                                                                                                           metod 
Wilkes, &                Kvalitativ                    12 sjuksköterskor           Intervju                    Huvud temat är roll-      
Beale, 2001                                                                                                                         konflikter och   

familjen, tiden och                             
arbetsmängden  definieras 
som  
stressande 

 
Wright, 2002           Kvalitativ                    6 distrikt sköterskor        Intervju                   Identifiering av vilka    

behov familj och            
patienten har, 

                                                                                                                                            påverkar den 
                                                                                                                                            grundläggande    
                                                                                                                                           relationen och formar 
                                                                                                                                            vården. 

 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2), vilka beskrivs i löpande text och exemplifieras 

med citat från de i studien ingående artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n =4) 

Kategorier 

 

Att vara ensam, hjälplös och skuldtyngd men ändå se arbetet meningsfullt 

Att vara öppen och ärlig  

Att planera och prioritera tiden ger en känsla av kontroll  

Att förebygga och lindra fysiska symptom 

 

 

 
Att vara ensam, hjälplös och skuldtyngd men ändå se arbetet meningsfullt. 

I studier framkom att sjuksköterskor kände sig ensamma om ansvaret när det gällde palliativ 

omvårdnad i hemmet, genom att de måste klara omvårdnaden av de döende personerna och deras 
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familjer på egen hand (Anvik, 1999; Berterö,2002; Mcilfatrick & Curran, 1999; Wilkes & Beale, 

2000). Sjuksköterskor upplevde i en studie att det stod ensamma när det gällde att kartlägga och 

tolka smärtor, samt värdera medicintyper och dosering (Anvik, 1999). I Wilkes och Beales 

(2000) studie framkom att sjuksköterskor upplevde stress i vården av döende personer pga. 

isolering och att stödet var långt borta. Det framkom i studier att känslan av ensamhet uppstod 

när sjuksköterskor hanterade omvårdnaden överallt genom att samordna och ha ansvar för allting. 

Detta gjorde det svårt för sjuksköterskor att lämna ansvaret för patienten till en kollega 

(Mcilfatrick & Curran, 1999; Pålsson & Norberg, 1995b). 

 

She [district nurse] is the one who manages the care 
throughout, she also coordinates the care…she has the 
responsibility basically for everything (Mcilfatrick & 
Curran, 1999, p. 219). 

 

Det framkom i en studie att sjuksköterskor kände hjälplöshet över att inte kunna hantera 

situationen när familjen inte klarade av att vårda den sjuke och när de närstående var för känsliga. 

Detta medförde att de inte visste hur de skulle göra sina begränsningar (Wilkes & Beale, 2000). 

Sjuksköterskor beskrev kraftlöshet och hjälplöshet när äldre patienter kände ensamhet och ville 

dö och när patienter i svåra sociala situationer inte accepterade hjälp. Sjuksköterskor kände 

skuldkänslor och dåligt samvete när de hade svårigheter att tycka om och acceptera patienten, 

vilket gjorde att de var rädda för att vara orättvisa. Vidare framkom att sjuksköterskor kände 

avsmak, skam och skuld när patienter hade obehagliga och illaluktande cancersår. De upplevde 

obehag och var rädda för att patienten skulle misstolka deras oro när de besökte en döende patient 

på natten. Detta gjorde att sjuksköterskorna skämdes över vården de gav och för att de inte hade 

tillräckligt mod att förändra den (Pålsson & Norberg, 1995b). Det framkom i studier att 

sjuksköterskor ansåg att mycket tid gick åt till tankar och känslor som väcktes i kontakten med 

den svårt sjuke. Detta gjorde det svårt att slappna av och koncentrera sig på andra saker vilket 

ledde till känslor av hjälplöshet (Berterö, 2002; Pålsson & Norberg, 1995b). De beskrev 

upplevelser av att vara oumbärlig när patienten inte tolererade någon annan sjuksköterska och 

osäkerhet när de överträdde den individuelles integritet. Sjuksköterskor beskrev hjälplöshet vid 

vård av cancerpatienter som var i samma ålder och svårigheter att inte frånta hoppet och att inte 

ge orealistiska förväntningar (Pålsson & Norberg, 1995b). 
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Sjuksköterskor i Anviks (1999) studie beskrev den palliativa omvårdnaden tillfredställande och 

meningsfull när de fick arbeta självständigt och när de fick ta ansvar, vilket gjorde att de trivdes i 

den krävande tjänsten.  De ansåg omvårdnadsarbetet omväxlande, pressande och fängslande och 

att omvårdnadsåtgärderna blev uppskattade (Goodman, Knight, Machen & Hunt, 1998; Griffiths, 

1997). Sjuksköterskor ansåg att palliativ vård i hemmet inkluderade både skyldigheter och 

engagemang eftersom de har kunskapen (Berterö, 2002). Sjuksköterskor i flera studier kände 

meningsfullhet och engagemang för att de var involverad i omvårdnaden på alla sätt och  att de 

kunde göra något även om patienten inte behövde fysisk vård och omsorg (Anvik, 1999; 

Griffiths, 1997; Law, 1997; Luker, Austin, Caress & Hallert, 2000; Wilkes & Beale, 2000).  I 

Goodmans et al. (1997) studie beskrev sjuksköterskor meningsfullhet när de var bekräftade och 

kände sig värdefulla för en grupp patienter. 

 
 I think in a way it’s a very satisfying area. You feel like 

your nursing skills have been put, you know, properly 
(Griffiths, 1997, p 442).  

 

 

Att vara öppen och ärlig  

I flera studier beskrev sjuksköterskor att ödmjukhet, ärlighet och mod att vara öppen var 

dominerande för att patienten ska lära känna och få tillit till sjuksköterskor (Anvik, 1999; 

Grifiths, 1997; Mcilfatrick & Curran, 1999; Wright, 2002). Sjuksköterskor beskrev i Lukers et 

al., (2000) studie att det var mer givande att arbeta i en situation där öppen medvetenhet rådde 

och där patient och närstående var medvetna om den nära förestående döden. Sjuksköterskor 

ansåg det betydelsefullt att uppmuntra patienten och närstående till att tidigt vara öppna och 

ärliga mot varandra och mot sjuksköterskan (Griffiths, 1997; Wright, 2002). Många studier 

visade att sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att tidigt bygga upp en bra relation innan 

patienten blev allvarligt sjuk (Anvik, 1999; Goodman et al., 1997; Griffiths, 1997; Law, 1997; 

Luker et al., 2000; Wright, 2002). Utvecklandet av en positiv relation beskrevs vara 

grundläggande för att kunna identifiera och möta patientens omvårdnadsbehov (Anvik, 1999; 

Law, 1997; Luker et al., 2000; Mcilfatrick & Curran, 1999). I Wrights (2002) studie beskrev 

sjuksköterskor att det krävs att de är öppna när de går in i patientens hem för att kunna se från 

dennes perspektiv. Det var viktigt att hålla relationen på rätt avstånd och ändå utveckla en öppen 
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och djup kontakt med den svårt sjuke. Denna relation var för sjuksköterskor en berikande 

erfarenhet och gav dem tillfredställelse i arbetet (Berterö, 2002; Pålsson & Norberg, 1995b). 

Sjuksköterskor beskrev otillräcklighet och att dekände sig otillfredsställda när de inte kunde 

uppehålla en öppen kommunikation med den sjuke och dennes närstående (Luker et al., 2000; 

Pålsson & Norberg, 1995b). Sjuksköterskor kunde känna sig som syndabockar när anhörigas 

ängslan ledde till aggressivt beteende mot dem. Sjuksköterskor beskrev att konflikter med 

familjerelationer var svåra och det gav upphov till stress (Pålsson & Norberg, 1995b; Wilkes & 

Beale, 2000).  

 
It is nice to meet them (patients) in the earlier  

 stages of their illness to build some of the relationship 
 before you come to the intimate involvement of terminal 

care (Law, 1997, p. 43) . 
 

I många studier framkom att sjuksköterskor upplevde det som mycket viktigt att vara nära, att 

lyssna och att reflektera för att patient och närstående skulle börja prata om saker som var svåra 

(Anvik,1999; Berterö, 2002; Wilkes & Beale, 2000). I Pålsson och Norbergs (1995b) studie 

framkom att när sjuksköterskorna tagit sig tid, suttit ned och samtalat tog patienten till sig den 

mesta informationen. Dessa samtal kunde också vara tillfällen att lära känna patient och 

närstående, ge dem tillfälle till att berätta sina berättelser och tillsammans komma överens om 

olika omvårdnadsbehov (Luker et al., 2000). Sjuksköterskor beskrev att det var svårt att samtala 

öppet med patienter som förnekade sjukdomen och döden, vilket gjorde att de vägde varje ord 

för att inte säga fel saker och för att få dem ur förnekandet (Pålsson & Norberg, 1995b; Wilkes 

& Beale, 2000). I Anviks (1999) studie beskrev sjuksköterskor att de kände en ära att få vara 

nära och använda ”hela sig” och att det var en gåva att få vara med, vilket berörde dem. När 

sjuksköterskor gav mer tid till att lyssna på närståendes känslor och gav dem stöd och avlastning 

framkom i flertalet studier att de närstående vågade vårda den svårt sjuke familjemedlemmen i 

hemmet. (Anvik,1999; Berterö, 2002; Mcilfatrick & Curran, 1999; Pålsson & Norberg, 1995b). 

Sjuksköterskor ansåg att socialt stöd till en döende person och dennes närstående var lindrande 

och uppfyllde olika fysiska, emotionella, sociala, psykologiska och andliga behov (Berterö, 

2002; Goodman et al., 1997; Grifiths, 1997; Law, 1997; Wright, 2002). Enligt Mcilfatrick och 

Currans (1999) studie var sjuksköterskor nyckelpersoner som patient och närstående vände sig 

till för att få information och stöd. Sjuksköterskor beskrev skillnader mellan omvårdnad i 
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hemmet och på sjukhus. Det var mer känslomässigt krävande att lära känna patienten och 

närstående i hemmet än på sjukhus (Luker et al., 2000). Sjuksköterskor upplevde det mycket 

personligt att komma till någon patients hem och utföra omvårdnadsåtgärder.  Vidare beskrev 

sjuksköterskor att den dagliga kontakten med patienter som hade cancer var emotionellt 

krävande. När sjuksköterskor kände familjen väl gav det många tankar om varför just denna 

familj drabbats och emotionella reaktioner (Pålsson & Norberg, 1995b). Sjuksköterskor beskrev 

att samtal med patient och närstående om död och döende var tabu och undveks ofta vid dessa 

besök (Griffiths, 1997). 

  
You come to be very close to both patients and their 
relatives…and you get involved in another way…It gets you 
both physically and mentaally in some way…It gives you a 
lot back (Berterö, 2002, p. 390). 

 

I studier framkom att det krävdes kunskaper och erfarenheter hos sjuksköterskor för att patienten 

och närstående skulle känna sig trygga och att det skulle fungera i hemmet (Anvik, 1999; Berterö, 

2002; Luker et al., 2000; Wright, 2002). Sjuksköterskor ansåg att tryggheten togs bäst tillvara om 

de var närvarande med god omvårdnad (Anvik, 1999), var uppmuntrande och gav patienten och 

närstående tillfälle att ta ansvar för vården (Law, 1997). Sjuksköterskor beskrev att problem 

uppstod pga. brist på information relaterat till den information patient hade fått om sin sjukdom 

(Mcilfatrick & Curran, 1999). I Berterö (2002) och Griffiths (1997) studier ansåg sjuksköterskor 

att vara en professionell vårdgivare var att vårda själen, kroppen och familjen. I den palliativa 

omvårdnaden är det så mycket som kan göras. I Anviks (1999) studie beskrev sjuksköterskor att 

de lägger all sin ära i att patienten ska uppleva det bra. Sjuksköterskor ansåg det svårt att hålla 

distans till patientens problem, vilket gjorde det svårt att skilja på den professionella och den 

privata rollen (Pålsson & Norberg, 1995b; Wilkes & Beale, 2000). I studier beskrev 

sjuksköterskor att när de var engagerade och närvarande i terminal vård kunde de göra allt för att 

patienten skulle få det mer bekvämt och låta patienten få dö enligt sina önskningar. Detta kändes 

för sjuksköterskor hedrande (Anvik, 1999; Grifiths, 1997; Wright, 2002). Sjuksköterskor beskrev 

också att de hela tiden lärde sig av patienten. Dessa kunskaper var användbara i andra situationer, 

när det handlar om att göra det bästa av dagen som var kvar. Sjuksköterskor beskrev att det fanns 

inga generella instruktioner om hur de ska handla i alla situationer (Berterö, 2002; Pålsson & 

Norberg, 1995b).  
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It’s all your nursing instincts rolled into one –caring for their 
mind, their body and the family. It’s just the ultimate district 
nursing I think, there’s so much you can do (Griffiths, 1997, p. 
442) 

Att planera och prioritera tiden ger en känsla av kontroll  

Det framkom i en studie att sjuksköterskor ansåg att planera vården i god tid i hemmet var en 

viktig tidsavgörande faktor. Detta för att den fysiska och praktiska vården skulle fungera 

tillfredsställande (Anvik, 1999) och för att komma överens om ömsesidiga mål (Goodman et al, 

1998; Wright; 2002). I flera studier uttryckte sjuksköterskor att det gav betydande problem om en 

patient var remitterad för sent till deras service. De ansåg att det var viktigt att organisera arbetet 

så att tiden användes produktivt och mer effektivt (Berterö, 2002; Griffiths, 1997; Law, 1997). 

Sjuksköterskor ansåg att vårda döende personer hade en inbyggd prioritet och att det var en tyst 

kunskap som hade att göra med tiden mellan livet före och döden (Goodman et al., 1998). 

Sjuksköterskor kände sig underbemannade genom att hela tiden behöva prioritera behoven och 

balansera tiden mellan patienter som var ensamma och de som var svårt sjuka (Law, 1997; 

Pålsson & Norberg, 1995b). Enligt sjuksköterskor var palliativ omvårdnad ett område där de hade 

kontroll över patientens vård och där mängden av insatser till patienten var obegränsad och att 

arbetsmängden ökade (Goodman et al., 1998; Griffiths, 1997). Att ha mer tid till den fysiska 

patientomvårdnaden var grundläggande för en hög kvalitet i omvårdnaden (Luker et al., 2000). 

Genom att prioritera den palliativa vården gav en distriktsköterska i Berterös (2002) studie ett 

exempel på: 

 
We take the time…They are prioritized before other tasks…but 
there could be short visits sometimes …but then you make the 
next visit longer…They know that we always come back. Both 
the patient and the relatives understand that (Berterös, 2002, p. 
390). 

 
Enligt studier ansåg också sjuksköterskor att huvudmålet för en god palliativ omvårdnad var att 

göra det möjligt för patienten att dö fridfullt och värdigt hemma om det var dennes önskan (Law, 

1997; Luker et al., 2000). Detta innefattar omvårdnad, medicinskt och teknisk vård (Berterö, 

2002; Griffiths, 1997). I studier ansåg sjuksköterskor att de fick kontroll över vårdsituationer när 

de hade ansvar för patienter och närstående och när de fick kontinuerlig rapport och information 

om vad som hände patienten. Sjuksköterskor ansåg att det var nödvändigt att ha kontroll för att 

effektivt kunna övervaka och organisera vårdsituationer och för att känna att de bemästrade svåra 
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situationer (Berterö, 2002). En kärna i sjuksköterskors arbete var att förbereda patienten och 

närstående för döden och då var det viktigt att ha kontinuitet så att inte olika personer kom varje 

dag (Luker et al, 2000). Sjuksköterskor beskrev dels att de var självlärda och ofta ute på tunn is, 

dels att de kände krav att vara tillhands och att ge omsorg till hela familjen. Detta gjorde att 

sjuksköterskor upplevde ett stort behov av utbildning i hur de ger stöd inom palliativ medicin 

(Anvik, 1999; Mcilfatrick & Curran, 1999). Sjuksköterskor i Berterös (2002) studie beskrev 

frustration som en känsla av besvikelse och oro när de inte kunde ge den vård de ville och när de 

inte hade tid att göra allt för varje patient. Sjuksköterskor upplevde även konflikt med 

patientansvarig läkare om mediciner och meningslös behandling, genom att de inte fick det stöd 

de behövde, vilket också var frustrerande (Pålsson & Norberg, 1995b; Wilkes & Beale, 2000).  

  
 I think some sort of counselling skills would be of benefit for 
 some of the situations you are going into (Mcilfatrick &  
 Curran, 1999, p. 219). 
  
 Vi trenger oppfölging, mye av det vi jobber med er sterke 
                     ting (Anvik, 1999, p. 34). 
 

 

Att förebygga och lindra fysiska symptom 

Sjuksköterskor i Anviks (1999) studie beskrev att smärta var det svåraste symptomet att lindra 

och det utgjorde en stor del av den lindrande behandlingen. Sjuksköterskor beskrev vidare att de 

skall vara inställda på att förebygga smärtor och ge optimal smärtlindring men även behandla 

symtom med hjälp av mediciner, utrustning eller att på annat sätt hjälpa till att minska effekterna 

av sjukdomen (Wright, 2002). Sjuksköterskor upplevde problem med att kunna bedöma hur 

smärtan och ångesten påverkade patientens dagliga liv (Pålsson & Norberg, 1995b), eftersom 

smärtan är både psykosocial, andlig och fysisk. Sjuksköterskor värderade smärtan med hjälp av 

observationer av patients utryck vid tex vändning, och närståendes upplevelser (Anvik,1999). 

Sjuksköterskor ansåg att patientens förmåga att hantera smärta var stressande. Även om patienten 

inte hade smärta ansåg sjuksköterskor att alla symtomupplevelser var stressande (Law, 1997; 

Wilkes & Beale,2000). I andra studier beskrev sjuksköterskor att problem med andning och 

andfåddhet var mer stressande (Law,1997; Mcilfatrick & Curran, 1999). Andra plågsamma 

symptom som var svåra att förhålla sig till enligt sjuksköterskor i Anviks (1999) studie var 

obstipation, illamående, trötthet, kraftlöshet och avmagring. Sjuksköterskor ansåg att de var 
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skickliga på fysisk omvårdnad inklusive smärtbehandling (Mcilfatrick & Curran, 1999) och att 

det var viktigt att informera patienten om framtida symtom (Wright, 2002). 

 
 Jeg ser på pasienten, f.eks når jeg snur ham, om han er 
smertepåvirket (Anvik, 1999, p. 34). 

 
Breathlessness is very distressing, more so than the pain. 
They don´t particularly have a lot of pain, it’s just the 
dyspnoea (Law,1997, p. 42). 

 

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av palliativ omvårdnad i 

hemmiljö. Kategorierna som framkom i analysen var: att vara ensam, hjälplös och skuldtyngd 

men ändå se arbetet meningsfullt; att vara öppen och ärlig; att planera och prioritera tiden ger en 

känsla av kontroll; att förebygga och lindra fysiska symptom.   

 

I denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor som arbetade med palliativ omvårdnad i 

hemmiljö kände ensamhet, hjälplöshet, skuld men även meningsfullhet. Liknande upplevelser 

framkom i Hopkinson, Hallett och Lukers (2002) studie hos sjuksköterskor som arbetade på 

sjukhus med palliativa patienter. I deras studie upplevde sjuksköterskor en känsla av ensamhet i 

rollen av att vara patientansvarig sjuksköterska. När en patient var döende uppstod känslan av 

ensamhet eftersom de saknade stöd av kollegor, och att de hade en särskild relation till patient 

och närstående. Denna relation blev både en glädje och börda vilket ledde till att sjuksköterskan 

kände isolering och ansvar för omvårdnaden. Patientansvarig sjuksköterska kände att hon var den 

enda som kunde svara på patientens och de närståendes frågor. Sjuksköterskor beskrev att de 

befann sig i situationer där de inte var nog förberedda för att tala med närstående och då 

upplevdes känslor av ensamhet (Hopkinson, Hallett & Luker, 2002). I likhet med sjuksköterskor i 

denna studie upplevde även sjuksköterskor som arbetade på hospice känslor av hjälplöshet, när 

de såg patienters lidande och inte kunde göra något för att hjälpa dem (Jones, 2001). 

Sjuksköterskor i denna litteraturstudie upplevde även meningsfullhet. Det kan jämföras med 

sjuksköterskor på hospice, vilka upplevde meningsfullhet när de kunde hjälpa den döende och 

deras familj att leva fullt ut så långt som möjligt och försonas med det som varit och det som 
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skall komma (Rasmssen, Norberg & Sandman, 1995). 

  

I resultatet av denna litteraturstudie framgår att sjuksköterskor ansåg att de ska vara öppna och 

ärliga i kommunikationen för att bygga upp en god relation med patienten och närstående. Dessa 

resultat stärks av McHugh, Pateman och Lukers (2003) som beskriver att en god relation i 

hemsjukvården mellan patient och sjusköterska medförde att de inte behövde kontakta personal 

på sjukhus så ofta. Sjuksköterskan gav socialt stöd och patienten hade ett namn på en person som 

de kunde ringa vid problem. Den öppna och ärliga relationen som sjuksköterskor upplevde 

stärktes genom patientens upplevelse av att sjuksköterskan var engagerad i deras omvårdnad och 

såg dem som en unik person. Detta gjorde att patienten mådde bättre. Kralik, Koch och Wotton 

(1997) studerade patienters upplevelse av relationer och bemötande till sjuksköterskor och fann 

att när sjuksköterskan skapade en atmosfär där en öppen dialog rådde, så flöt samtalet lättare. Var 

sjuksköterskan glad och använde sig av humor uppstod en nära relation till patienten. Patienter 

upplevde sig som en unik individ och att de inte blev behandlade som ett objekt eller en diagnos 

när sjuksköterskan lärde känna dem. I Pålsson och Norbergs (1995a) studie beskrevs patienters 

upplevelse av emotionellt stöd från sjuksköterskor. Där beskriver patienten att det var en lättnad 

att få samtala om psykosociala problem och ha någon som lyssnar, stödjer och accepterar deras 

känslor. Det gjorde att deras ångest minskade samt att närstående blev besparade. Det 

framkommer vidare i Pålssons och Norbergs (1995a) studie att närståendes upplevde att en öppen 

kommunikation med sjuksköterskor, gav dem hopp och stöd med psykologiska och praktiska 

behov. Närstående upplevde svårigheter att uttrycka sina behov av stöd eller hur de ska handla i 

olika situationer. Brobäck och Berterö (2003) beskrev att närstående upplevde att relationen blev 

god med sjuksköterskor när de fick adekvat och ärlig information och stöd att vårda patienten i 

hemmet. 

 

I denna litteraturstudie framgick att sjuksköterskor upplevde det lättare att vara öppna och kunna 

tolka patienters behov och bygga upp ett förtroende när patienten vårdades en längre tid i palliativ 

hemsjukvård. Dessa resultat stärks av Wihlborg (1996) som beskriver att sjuksköterskor på 

sjukhus beskrev att en öppen kommunikation många gånger handlade om att inte prata själv utan 

låta patienten styra samtalet både verbalt och ickeverbalt med sitt kroppsspråk som t.ex. motorisk 

oro eller beröring. Det framkommer vidare i Wihlborgs (1996) studie att det kändes bra för 
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sjuksköterskor som arbetade på sjukhus att vara ärliga och raka i samtalet och uttrycka hur det 

kände. Det kändes även lättare för dessa sjuksköterskor om patienten ville ha en rak 

kommunikation och vågade visa sina känslor öppet oavsett om de var färdiga att dö eller om de 

var rädda för döden (Wihlborg, 1996). Resultatet i denna litteraturstudie stärks också av 

jämförelser med resultat från Rasmussen et al. (1995) studie av sjuksköterskors upplevelse av 

omvårdnad på hospice. De beskrev en lättnad när de kunde vara ärliga med patienten och 

familjen och göra det möjligt för dem att samtala om svåra saker som ex döden. Samtidigt 

upplevde dessa sjuksköterskor svårigheter att vara ärlig i samtalet när patienten inte förstod att de 

skulle dö. De ansåg att det inte blev en öppen relation när personkemin inte stämde överens 

mellan patient och sjuksköterska. Det krävdes mod av sjuksköterskan att bryta en sådan stängd 

relation. Om sjuksköterskan har en positiv inställning och bjuder på sig själv blir relationen oftast 

ärlig, pålitlig och uppmärksam (Rasmussen et al., 1995). Enligt Carlander och Carlander (2004, s. 

142-143) ska sjuksköterskan möta en döende patient lika unikt, öppet, empatiskt och respektfullt 

som i mötet med alla människor.  

 

I denna litteraturstudie upplevde sjuksköterskor att om de planerade och prioriterade tiden gav det 

en känsla av kontroll när de besöker patienten i hemmet. Detta skiljer sig från sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus som upplevde att omvårdnadsarbetet var för rutinbundet med plikter och 

tidsplanerad verksamhet vid vård av svårt sjuka. Dessa sjuksköterskor gjorde det bästa av 

situationen även om de oftast endast hann ge fysisk omvårdnad (Rasmussen, et al., 1995). I denna 

litteraturstudie av sjuksköterskor i palliativ hemsjukvård beskrivs känslan av att vara tvungna att 

välja mellan att ge tid till en döende patient eller till någon av patienterna som var ensamma och 

hade behov av att samtala. Liknande resultat beskriver Hopkinson et al. (2002) som studerat 

erfarenheter av sjuksköterskor som arbetar med palliativ omvårdnad på sjukhus. Enligt Kraliks, et 

al. (1997) studie upplevde patienter att de kände tillit och trygghet till sjuksköterskans planering 

och prioritering om de kom när de lovade och stannade kvar när de mådde dåligt och tittade in till 

dem regelbundet. Patienter i deras studie upplevde att de inte vågade tala om problem och ställa 

frågor för att de var rädda att de upptog sjuksköterskans tid. De upplevde även att sjuksköterskan 

kom in och gjorde vad de skulle göra och inget mer. Vidare upplevde patienten att de inte alltid 

var delaktiga i planeringen av sin omvårdnad utan att det var sjuksköterskans mål och beslut som 

var avgörande. Patienten önskade att sjuksköterskan samråder och informerar dem angående 
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omvårdnadsplaneringen för att de i sin tur skulle få en känsla av kontroll. Sjuksköterskors 

palliativa omvårdnadsarbete i hemmet innebär att planera och prioritera tiden i större 

utsträckning, eftersom de inte har samma kontroll över omvårdnaden av palliativa patienter som 

på sjukhus. 

 

I denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskan såg som sin uppgift att förebygga och lindra 

fysiska symptom som smärtlindring och dyspné. De beskrev att den döende patienten skulle inte 

behöva uppleva smärta och att det fysiska välbefinnande i livets slutskede var av stor betydelse. 

Därför ansåg de att smärtlindring och symptomkontroll var av stor vikt för att patienten skulle 

uppnå livskvalité. Enligt Rasmussen et al. (1995) är en värdig död att patienten inte behöver vara 

ensam med sin smärta. Sjuksköterskor ska bevara döende patienternas värdighet genom att hjälpa 

dem med smärtlindring så att de mår så bra som möjligt (Hopkinson et al., 2002). Enligt 

Cartwright och Kayser- Jones (2003) upplevde patienter att de blev oroliga när sjuksköterskor 

inte fick bukt med deras oberäkneliga och intensiva smärtor och dyspné. Patienterna ängslades 

över att sjuksköterskor inte kunde ge smärtlindring i tid eller att de inte kunde lindra svåra 

smärtor. Dessa forskningsresultat förstärker resultatet i denna litteraturstudie, när sjuksköterskor 

beskrev att de upplevde att det var svårt att förebygga och lindra fysiska symptom. 

 

Den kvalitativa forskningen gör det möjligt att få en inblick i människors inifrånperspektiv, deras 

upplevelser och hur det tolkar omvärlden. Denna litteraturstudie synliggör sjuksköterskors 

upplevelse och ger en ökad förståelse av palliativ omvårdnad i hemmiljö (Holloway & Wheeler, 

2002, s.12-13). Styrkan i denna litteraturstudie är att upplevelsen är från samma typ av vård, 

nämligen palliativ omvårdnad som utförts i hemmiljö. Det hade troligen blivit ett annat resultat 

om författaren använt artiklar från hospice och akutsjukvård. Brister i denna litteraturstudie är att 

de flesta artiklar var på engelska och det kan förekomma att data kan ha gått förlorad och att 

feltolkningar gjorts vid översättning. Studien har även begränsats av att resultatet är beroende av 

de artiklar som valts ut, i detta fall tio stycken. I denna litteraturstudie har endast artiklar från 

västvärlden använts. Resultatet kan ha förändrats om artiklar från övriga världen inkluderats. 

Ytterligare en begränsning är att författaren valt artiklar som studerat patienter som befinner sig i 

alla stadier av palliativ omvårdnad, eftersom det är stor skillnad mellan att vara i början och i 

slutet av det som betecknas som livets slutskede. 
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Kvalitén på en kvalitativ studie granskas utifrån sin tillförlitlighet det vill säga följsamhet, rimliga 

fynd, överförbarhet och bekräftbarhet. Denna litteraturstudie visar följsamhet genom att metoden 

beskrivits på ett överskådligt sätt, vilket gör det möjligt att följa forsningsprocessen. 

Analysmetoden är inspirerad utifrån Burnards (1991) analysmetod som beskriver vikten av att 

behålla närheten till ursprungstexterna och bevara sammanhanget. Författaren har beskrivit en 

analysmetod med hög validitet. Resultatet är användbart och överförbart inom andra områden 

inom omvårdnad. Genom att jämföra resultatet i denna litteratur studie med andra studiers 

resultat kan resultat anses som rimligt och på så sätt stärka tilltron till denna studie. Författaren 

har använt sig av citat från originaltexten för att förstärka resultatet, vilket stärker bekräftbarheten 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-258) 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor inom den palliativa omvårdnaden är i 

stort behov av utbildning och stöd för att kunna ge god palliativ omvårdnad. I mötet med svårt 

sjuka människor och deras närstående uppstår behovet av att reflektera och bearbeta det som 

sjuksköterskan varit med om vilket kan ske genom yrkesmässig vägledning. Sjuksköterskans 

arbete inom palliativ omvårdnad innebär stora krav att möta och hantera patienters, närståendes 

och sin egen stress. I studier framkommer att yrkesmässig vägledning dels är ett redskap som gör 

att sjuksköterskor minskar upplevelsen av stress, dels att det minimerar risken för att bli utbränd 

(Severinson, 2001). Yrkesmässig vägledning är en pedagogisk process som synliggör och gör det 

möjligt att kliniska upplevelser sätts in i ett yrkesmässigt sammanhang. Vägledning är en process 

där bearbetning och reflektion av egna erfarenheter ingår och där både praktiska och teoretiska 

kunskapen blir integrerade. Vägledningssamtalen utgår ifrån sjuksköterskans erfarenhet från 

mötet med patienter och närstående. För att sjuksköterskor i palliativ omvårdnad ska kunna 

utvecklas i sin yrkesroll och kunna ge god omvårdnad skall vägledningen ske kontinuerligt med 

kollegor med samma professionella bakgrund (Arvidsson, Löfgren & Fridlund, 2000 ; Tveiten, 

2005). Vägledning syftar till att ge sjuksköterskan ökad handlingsberedskap genom att den egna 

upplevelsen delas med kollegor och samtidigt blir delaktig av andras erfarenheter. När 

vägledning sker med kollegor får sjuksköterskan stöd att se händelsen från olika håll. Reflektion 

över erfarenheter gör att kunskap utvecklas och fördjupas och att den kan användas i liknande 

omvårdnadssituationer (Holm & Lantz, 1998). I en studie av Berggren och Severinsson (2000) 
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framkom att sjuksköterskor som fått yrkesmässig vägledning, fick ökat självförtroende och 

förmåga att ge stöd och att ansvarsförmåga i relationen till patienter ökade. Yrkesmässig 

vägledning skulle därför kunna motsvara ett av de behov som sjuksköterskor i denna 

litteraturstudie uttryckte. De upplevde ett stort behov av kollegialt stöd eftersom de arbetade 

oftast ensam. I vägledning får sjuksköterskan möjlighet att reflektera över sitt dagliga arbete, om 

mötet mellan människor, om att vara nära och hålla distans, att sätta gränser, att ta ställning, att 

stå för det de tror på och handla utifrån detta. Yrkesmässig handledning ger enligt Berggren och 

Severinsson (2000) positiva effekter som arbetstillfredsställelse, god arbetsmiljö och ökad 

omvårdnads kvalité. 

 

Vidare forskning i ämnet palliativ omvårdnad bör belysa närståendes upplevelser av att vårda i 

hemmiljö och sjuksköterskors behov av debriefing och vägledning. För att sjuksköterskor inom 

palliativ omvårdnad skall ta till sig kunskap och få en djupare förståelse om döden och döendet, 

krävs att de ser döden som en del av livsprocessen och att det är lika värdefullt att vårda 

människor i livets slut som att vårda människor i livets början (Wihlborg, 1996). 
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