
EXAMENSARBETE

Distriktssköterskors erfarenheter av att
vårda patienter i livets slutskede i hemmet

Maria  Bengtsson
Natali  Johnsson

2015

Specialistsjuksköterskeexamen
Distriktssköterska

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

 

Distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets 

slutskede i hemmet 

District nurses´ experiences of caring for patients in end of life 

care in the home 

 
Maria Bengtsson 

Natali Johnsson 

 

 

 

 
Kurs: O7036H, Examensarbete 15 hp 

Lp4-lp 1 2015 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot distriktsvård 75 hp 

Handledare: Birgitta Lindberg 

  



 

Distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter  

i livets slutskede i hemmet 
 

Maria Bengtsson 

Natali Johnsson 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 
Abstrakt 
Distriktssköterskor är nyckelpersoner som samordnar palliativ vård i hemmet. Det 
är viktigt att förstå svårigheter som distriktssköterskor möter i sitt arbete för att 
kunna utveckla den palliativa vården. Syftet med studien var att beskriva 
distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet. 
Studien har en kvalitativ forskningsdesign med två fokusgruppsintervjuer med 
totalt åtta distriktssköterskor. Analysen genomfördes med en kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats som resulterade i fyra kategorier: Hemmiljön 
bidrar till trygghet och ökad delaktighet för patienter och anhöriga; Vara ensam i 
beslut och bedömningar; Viktigt att få utbildning och stöd från organisationen; 
Kontinuitet och stöd för patienter och anhöriga är av betydelse. Resultatet visar att 
distriktssköterskors erfarenhet är att hemmiljön är en plats som inger trygghet och 
lugn för patient och anhöriga. Vidare visar resultatet att det var svårt att stå ensam 
i bedömningar och beslut kring patientens vård i hemmet. Distriktssköterskor 
uttryckte behov av kontinuerlig information och utbildning inom palliativ vård. 
Resultatet visar att kontinuitet av vårdpersonal hos patient och anhöriga kan bidra 
till ett ökat förtroende för vården och leda till en tryggare och bättre vård. 
Distriktssköterskor såg ett behov av organisatoriskt stöd i form av professionell 
handledning samt vidareutbildning inom både palliativ vård och anhörigstöd. En 
slutsats som kan dras är att distriktssköterskor har behov av kontinuerlig 
information och utbildning inom palliativ vård. Kontinuitet av vårdpersonal hos 
patient och anhöriga bidrar till ett ökat förtroende för vården och en tryggare vård. 
Det finns behov av organisatoriskt stöd i form av professionell handledning samt 
vidareutbildning inom samtalskonst och anhörigstöd.  
 

 
Nyckelord: Distriktssköterskor, palliativ vård, patienter, anhöriga, 
fokusgruppsintervju, kvalitativ innehållsanalys, hemsjukvård 
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Bakgrund 
Syftet med palliativ vård är att skapa förutsättningar och möjligheter till god vård och 

livskvalitet för patienter med en dödlig sjukdom som inte längre går att bota (Beck-Friis & 

Strang, 2005). Palliativ vård bygger på en helhetsvård med en klar vårdfilosofi med specifik 

kunskap som kan hjälpa människor i livets slutskede (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 

2010). Palliativ vård ska byggas på fyra hörnstenar; symtomkontroll, mångprofessionellt 

teamarbete, främja kommunikationen och relationen mellan patient, anhöriga och personal 

samt ge stöd till anhöriga efter patientens död (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010; 

World Health Organisation [WHO], 2002). Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som 

syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och anhöriga, genom att förebygga och 

lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, 

psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom 

(WHO, 2002).  

Brennan (2007) beskriver palliativ vård som en mänsklig internationell rättighet men att det 

finns mycket kvar att göra innan det blir en självklarhet. Omfattande utbildning, professionellt 

ledarskap samt ständig opinionsbildning och medkänsla för denna mest utsatta grupp av 

människor är något som krävs för att detta ska bli möjligt. Det behövs fortlöpande stöd och 

internationellt samarbete för att fortsätta förbättra tillgången till palliativ vård för alla 

människor (Hannon, Librach & Zimmermann, 2013). Oftast är enda möjligheten att utveckla 

palliativ vård på internationell nivå genom effektiva lågkostnadsmetoder för att möta behoven 

och förbättra patientens livskvalitet (Sepúlveda, Marlin, Yoshida & Ullrich, 2002).  

Vård i livets slut är en del inom palliativ vård som innebär att lindra för personer som är 

svårast sjuka och döende. Vård i livets slutskede kräver ett tydligt förhållningssätt i 

omvårdnad av och kring patient och anhöriga och ska även lindra och stödja patient och 

anhöriga utifrån ett psykologiskt, socialt och andligt perspektiv (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Enligt Thomsen, Hansen och Wagner (2011) upplevde patienter som vårdas i livets slutskede 

att de ville bevara sin integritet och värdighet som människa. Vidare upplevde de en rädsla för 

smärta och för att förlora sin självständighet. Vikten av en trygg vårdrelation byggd på tillit 

med sjuksköterskor betonades. Enligt Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2011) är en väl 

fungerande kommunikation mellan vårdgivare och patient av betydelse, då brist på 

information kan leda till negativa situationer för patienter.  
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Under senare år har det skett en förskjutning av dödsplats från sjukhus till särskilt boende och 

det egna hemmet och allt fler människor önskar dö i sina hem. Hög kvalitét på vård i livets 

slutskede genomsyras av ett kompatibelt teamarbete av olika professioner som fokuserar på 

patientens och anhörigas behov. Teamet runt patienter och anhöriga kan inom hemsjukvården 

bestå av läkare och distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 

diakoner, kuratorer, hemtjänstpersonal och dietister (SOU 2001:6). 

 

Enligt Griffiths, Ewing och Rogers (2012) har distriktssköterskor en viktig stödjande roll för 

patienter inom palliativ vård i hemmet som bör erkännas hos kolleger, patienter och andra 

vårdgivare så att de förstår vilken värdefull resurs distriktssköterskor inom hemsjukvård 

faktiskt är. I en studie av Dunne, Sullivan och Kernohan (2005) upplevde distriktssköterskor 

inom palliativ vård arbetet som utmanande men även belönande. Vidare beskriver författarna 

att distriktssköterskor bör identifieras som nyckelpersoner inom palliativ vård. De är som 

navet i vården då de har yttersta omvårdnadsansvaret för patienten och större delen av 

samordningen går via distriktssköterskan. Enligt Wallerstedt och Andershed (2007) har 

sjuksköterskor ambitionen att ge döende patienter och deras närstående en hög kvalitativ vård. 

Sjuksköterskor upplever tillfredställelse i kontakten med patienter och anhöriga och genom ett 

gott samarbete med kolleger och olika professioner. Vidare beskriver studien att 

sjuksköterskorna upplever hur de växer som person genom att vårda patienter i livets 

slutskede. sjuksköterskor behöver dock mer resurser så som tid, ökad kommunikativ förmåga 

samt samarbete och stöd för att kunna ge hög kvalitativ vård.  

 

Sjuksköterskors arbetssituation inom palliativ vård är komplex. De arbetar mycket med hela 

familjen, är beroende av andra professioner och har inte mycket tid till reflektion (Karlsson, 

Roxberg, Barbosa de Silva & Berggren, 2010). Enligt Sandgren, Thulesius, Petersson och 

Fridlund (2007) varierar palliativ vård i Sverige. Allt fler akutsjukhus drar ner på vårdplatser 

och det läggs större ansvar på hemsjukvården när det gäller vård av patienter i livets 

slutskede. Detta ökar naturligtvis kraven på personalen inom hemsjukvården. Vidare 

beskriver Sandgren et al. (2007) att det krävs ett erkännande och fler resurser till 

sjuksköterskorna inom hemsjukvården för att de ska kunna utföra ett bra och tillfredsställande 

arbete för patienten och anhöriga. I hemsjukvården och i arbetet med att vårda patienter i 

livets slutskede i hemmet har distriktssköterskan en nyckelroll men deras arbete är på ett sätt 

osynligt då det främst bedrivs i patientens egna hem. Att vårda patienter i livets slutskede i 

deras egna hem har inte bara fördelar utan har även visat sig vara stressfullt, orsakat känslor 
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som maktlöshet samt har upplevts som en emotionell börda enligt sjuksköterskor inom 

hemsjukvården (Sandgren et al., 2007). Distriktssköterskor inom hemsjukvården befinner sig 

i en situation med krav på deras förmåga att ta hand om människor i deras hem. Dessa krav 

ger dem nya utmaningar men inte mer resurser i form av personal, tid eller utökad teknisk 

kompetens. Vård i livets slutskede i hemmet kräver goda kunskaper, respektfullhet, fantasi, 

färdigheter och flexibilitet av distriktssköterskan (Berterö, 2002). 

 

Det krävs mycket av distriktssköterskan och övriga teamet runt patienten för att kunna ge hög 

kvalitativ vård. Distriktssköterskan ska både vara emotionellt närvarande hos patienten och 

samtidigt kunna hålla distans i olika situationer (Ingleton, Chatwin, Seymour & Payne, 2011). 

Enligt Karlsson et al. (2010) kräver vård i livets slutskede problemlösning och etiska 

beslutstagande där sjuksköterskan är involverad. De är nära den döende patienten och dennes 

anhöriga samtidigt som de samarbetar med olika professioner för att uppnå bästa möjliga vård 

för patienten.  

Rational 
Statens offentliga råd och utredningar (SOU 2001:6) konstaterar att vården i livets slutskede 

är ett område inom vilket det råder brister gällande medicinska insatser, bemötande, 

information och stöd till anhöriga, men där det också på ett förtjänstfullt sätt bedrivs ett 

mycket aktivt utvecklingsarbete.  Det behövs en djupare förståelse för de svårigheter som 

distriktssköterskor möter i sitt arbete för att förbättra vård i livets slutskede. För att kunna 

utveckla vården i livets slutskede är det viktigt att synliggöra och få en förståelse för 

distriktssköterskors roll och hemmet som arbetsplats, då det är en komplex vårdsituation.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktsköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

i livets slutskede i hemmet. 
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Metod 
Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsdesign för att på ett systematiskt sätt 

beskriva erfarenheter och upplevelser från distriktssköterskor inom hemsjukvård som vårdar 

patienter i livets slutskede. Kvalitativ forskning karaktäriseras av att få förståelse för en 

enskild grupp individer och strävar efter att förstå helheten (Polit & Beck, 2012).   

 

Deltagare  

Ett ändamålsenligt urval av åtta distriktssköterskor deltog i studien. Ändamålsenligt urval 

innebär att forskare väljer ut deltagare som förväntas ge informationsrika svar och kan bidra 

till relevant data inom området som studeras (Horsburgh, 2003; Polit & Beck, 2012). Alla 

deltagare var kvinnor i åldern 30-63 år (m=45) som arbetat inom hemsjukvård mellan fem till 

tjugo år (m=10). Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara utbildade distriktssköterskor 

med minst ett års arbetslivserfarenhet inom palliativ vård i hemmet. Exklusionskriterier var 

sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i hemmet men som inte är distriktssköterskor.  

 

Procedur 

Deltagarna rekryterades genom att författarna kontaktade verksamhetschefer inom kommunal 

hemsjukvård i södra Sverige för att få tillåtelse att genomföra studien inom deras 

verksamhetsområde. Verksamhetscheferna fick både skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Efter samtycket av respektive verksamhetschef 

kontaktades tilltänkta distriktssköterskor av verksamhetscheferna via e-mail om intresse fanns 

att delta i studien. Distriktssköterskorna som var intresserade fick både muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt av verksamhetscheferna.  

 

Datainsamling 

I studien samlades data in i form av två fokusgruppsintervjuer. Enligt Wibeck (2011) är 

fokusgrupp en kvalitativ undersökningsmetod som används för att studera människors 

föreställningar, attityder och värderingar inom ett särskilt område eller ämne. Författarna 

använde sig av en intervjuguide i fokusgruppsintervjuerna. Genom att använda sig av en 

intervjuguide kan forskarna försäkra sig om att alla frågeområden kommer att belysas i 

fokusgruppen (Polit & Beck, 2012). Verksamhetscheferna delgav deltagarna intervjuguiden 

samt återkom med tid och plats för fokusgruppsintervjun. Varje fokusgrupp planerades ta 

cirka en timme. Två fokusgruppsintervjuer utfördes med fyra distriktssköterskor i varje grupp 
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som tidigare godkänt deltagande i studien. Varje fokusgruppdiskussion spelades in via en 

digital ljudfil så att författarna lättare kunde återkomma till insamlad data. Detta underlättade 

även det aktiva lyssnandet på vad deltagarna sa under intervjun då författarna inte behövde 

skriva ner svaren utan endast gjorde löpande anteckningar som låg till grund för eventuella 

följdfrågor. Författarna ställde öppna frågor (berätta hur) och försökte uppmuntra deltagarna 

att utveckla sina svar genom uppmuntrande tekniker och uppföljningsfrågor (Kvale & 

Brinkman, 2010). Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna var välplanerade och 

verksamhetscheferna hjälpte till med att samordna tid och plats för intervjuerna. Lokal 

bokades inom varje kommun. Inom den tekniska utrusningen ingick data och telefonen som 

kopplades till Skype så att en av författarna kunde delta virtuellt. Detta fick deltagarna 

information om och gav sitt samtycke till i god tid innan fokusgruppstillfällena.  

 

Dataanalys  

Fokusgruppintervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats då 

det är ett lämpligt metodval vid kvalitativa studier där avsikten är att beskriva människors 

upplevelser (Elo & Kyngäs, 2007). Författarna utgick från Granheim och Lundman (2004) vid 

analys av intervjutexterna. Fokusgruppintervjuerna transkriberades ordagrant och lästes 

därefter igenom ett flertal gånger för att få en känsla och helhetsbild av innehållet i 

intervjuerna. Därefter extraherades meningsenheter som innehöll relevant information utifrån 

frågeställningarna. Meningsenheterna kondenserades i syfte att korta ned texten men ändå 

behålla kärnan i innehållet. Därefter kodades meningsenheterna och sorterades i flera steg 

utifrån likheter och olikheter till flera kategorier som återspeglade det centrala budskapet i 

intervjuerna. Dessa kategorier utgjorde det manifesta innehållet. Analysen resulterade 

slutgiltigt i fyra kategorier.  

 

Etiska övervägande 

Författarna ansökte om tillstånd i den etiska gruppen som finns på Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Även verksamhetscheferna gav sitt samtycke till 

studien. Verksamhetscheferna och deltagarna informerades om att resultatet kommer att 

behandlas konfidentiellt samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Informationsbrev som beskrev syftet med studien lämnades ut. All insamlad information 

användes endast i studien och materialet behandlades konfidentiellt och skyddades från 

obehöriga. Materialet förvarades så att endast författarna och handledaren hade tillgång till 

det. När studien är publicerad på Luleå universitetsbiblioteks hemsida kommer allt material 
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att förstöras (jmf. Ohlsson & Sörensen, 2011). Enligt Kvale och Brinkman (2010) kan 

forskningsresultatet leda till konsekvenser för deltagarna när det redovisas offentligt. Det är 

därför av största vikt att anonymiteten bevaras genom att inte någon deltagare ska kunna 

kännas igen eller identifieras. Eventuella konsekvenser för deltagarna har övervägts. Tänkbara 

konsekvenser kunde vara att diskussionerna eventuellt skulle väcka känslor under 

fokusgruppsintervjuerna som kunde upplevas som negativa för deltagarna. Förhoppningen var 

att möjligheten till utbyte av erfarenheter kommer överväga eventuella negativa känslor och 

framkalla en positiv atmosfär och dynamik i gruppen. Följder och risker med studien 

bedömdes som minimala. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier som presenteras genom brödtext.  
 

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=4) 
Kategorier 

Hemmiljön bidrar till trygghet och ökad delaktighet för patienter och 
anhöriga 

Vara ensam i beslut och bedömningar 

Viktigt att få utbildning och stöd från organisationen 

Kontinuitet och stöd för patienter och anhöriga är av betydelse 
 

Hemmiljön bidrar till trygghet och ökad delaktighet för patienter och anhöriga 

Distriktssköterskor beskrev att hemmiljön innebar trygghet och ingav lugn för patienter i 

livets slutskede som vårdas i hemmet. Patienterna upplevdes nöjda med att kunna få vård i sitt 

hem, vilket också uppskattades. Vidare beskrev distriktssköterskor att patienter kunde slappna 

av mer när de var i sitt hem. De upplevde att patienterna kunde bestämma över sitt hem under 

vårdprocessen. Dessutom beskrev de att patienterna fick en känsla av egenbestämmande, 

vilket är av betydelse för att patienten ska bevara sin integritet och autonomi. 

 

Jag tänker på tryggheten av att de är i sin invanda miljö 

 

Distriktssköterskor erfarenhet var att en adekvat smärtlindring i hemmet ingav trygghet för 

patienten. Detta särskilt när det gällde svårt sjuka patienter som var i behov av speciell vård. 

Hemmiljön stimulerade till sysselsättning för patienter trots tynande ork. Upplevelsen var att 

patienter kände sig mer delaktiga i vardagen, när de vårdas i sitt hem. En deltagare beskrev 
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hur patienterna uppskattade att få hembesök och kunna bjuda på middag, något som inte hade 

kunnat vara möjligt om patienten hade vårdats på sjukhus. 

 

… och dessutom så kanske man känner sig piggare hemma … man kan plocka 

lite med blommorna … man kan fixa lite… det man orkar... 

 

... man kan sysselsätta sig även om man bara har lite… lite ork så man kan 

använda det till något i hemmet på ett annat vis… 

 

Distriktssköterskor beskrev att vård i hemmet bidrog till att både patient och anhörigas 

delaktighet i vården ökade samt underlättade spontana anhörigbesök. En deltagare upplevde 

att patienter vågar säga mer hur de vill ha det när de vårdas hemma. Anhöriga upplevdes ofta 

mycket engagerade och ville gärna hjälpa till. En deltagare berättade att det blev mer naturligt 

för anhöriga att hitta på något i hemmet. De kan titta på TV och kan även sysselsätta sig med 

att baka en kaka vilket ger en positiv effekt hos patienten genom att exempelvis få känna 

doften av nybakat. Deltagarna uppfattade det som att anhörigas sysselsättning i hemmet 

stimulerade patienter och uppmuntrade till aktivitet trots begränsade ork hos den sjuke. 

 

...på tal om delaktighet så kopplar jag att man är mer delaktig i vården när man 

är hemma. Man vågar säga hur man vill ha. Annars tar man bara emot kanske. 

... och sen blir det oftast lättare för anhöriga att komma och hälsa på… och det 

blir också mer naturligt att komma hem än att man åker in till sjukhuset… 

 

I jämförelse med hemmiljön så beskrevs att sjukhusmiljön kunde ge större praktisk trygghet 

men kunde även upplevas som otrygg och begränsa patienten. En deltagare sa att läkare är 

mer tillgängliga på sjukhuset än inom hemsjukvården. En annan deltagare sa att patienten får 

känna sig friskare hemma till skillnad från på sjukhuset. På sjukhuset blir det liggandes i sina 

sängar. Men i hemmet upplevs det bli lite mer normalt.  

 

På lasarettet har man ju en läkare som man kan ropa på om det är någonting… 

 

Man kan inte ha så roligt, det är bara att gå i en korridor fram och tillbaka. 
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Några deltagare tyckte att det var svårt att bevara hemmiljön som ett hem när vården flyttade 

in. En deltagare sa följande; 

 

Man kan uppleva en känsla av att patienten inte längre ser sitt hem som hemma 

utan mer att hemmet har blivit som ett sjukhus. 

 

Vara ensam i beslut och bedömningar 

Distriktssköterskor beskrev erfarenheter som svårigheter i att stå ensam i bedömningar och 

beslut kring patientens vård i hemmet. En deltagare beskrev att det inte är lätt att få tag i 

läkare, vilket gav en känsla av att vara ensam i olika bedömningar. Det framkom även 

svårigheter med att hantera adekvat smärtlindring i hemmet på grund av otillgängliga läkare.  

En deltagare sa att många gånger kände de sig ensamma i arbetet. 

 

Det är ju det att man står själv med bedömningar… lite. 

 

Det upplevdes svårt att vara nyckelpersonen i patientens liv, särskilt hos de som saknar 

anhöriga. En deltagare berättade om att det finns även andra praktiska faktorer i 

distriktsköterskans roll så som att exempelvis se till att material ska finnas på plats, kontakta 

hemtjänst, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndshandläggare. En annan deltagare upplevde att 

hon var mer än bara distriktssköterska för patienten.  

 

Vi är ju spindeln i nätet och allt går via oss. 

 

Det framkom att patienten och anhöriga hade höga krav och förväntningar på vården, som 

hade lett till stress och svårigheter med att sätta gränser i sin yrkesroll. En deltagare sa att 

tidsbrist, dålig samordning och en otydlig yrkesroll försvårar vården av patienten i hemmet.  
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Viktigt med utbildning och en stödjande organisation 

Distriktssköterskor upplevde att de behövde kontinuerlig adekvat information och utbildning 

inom palliativ vård. De tyckte att de hade kunskap och erfarenhet inom palliativ vård men 

uttryckte ett behov av fördjupning inom området. En deltagare beskrev att hon upplevde ett 

behov av att få utbildning om det naturliga åldrandet och adekvat smärtlindring inom palliativ 

vård i hemmet. Vidare beskrev deltagarna behov av uppdatering inom läkemedel som ständigt 

tillkommer inom palliativ vård. De uttryckte ett behov av nya uppdateringar och utbildningar 

inom adekvat behandling av smärta, oro och ångest. Det framkom en viss osäkerhet vid 

hantering av tekniskt utrustning i hemmet.  

 

Ja… det är mycket information inom palliativ vård eftersom det händer så 

mycket inom det hela tiden. 

 

Teknisk utrustning är alltid något nytt som kommer och vi behöver uppdatera 

oss hela tiden inom-det. 

Vidare beskrevs att en god samordning och ett bra team kring patientens vård i hemmet var av 

betydelse. Distriktssköterskor upplevde ett behov av anhörigutbildning, eftersom det framkom 

att goda kunskaper inom anhörigstöd hjälpte och gav ett bra stöd till både patient och 

anhöriga.  

 

Att sjukvårdspersonalen ska vara mer medveten och ha mer kunskap om 

anhöriga rättigheter som till exempel stöd. 

 

Ja...,jag tycker att just nu har vi haft en del svåra fall och vi har haft svårt att 

hantera krisstöd, vilket jag själv hade önskat kunna agera och ge stöd, men 

tyvärr har jag inte den kompetensen. 

 

Den gemensamma uppfattningen var att kunskap inom samtalskonst var viktig, då det 

påverkar vården för både patient och anhörig. Det var dock svårt att avsätta tid för samtal om 

existentiella frågor med patient eller anhörig. Det upplevdes som svårt att samtala och bemöta 

existentiella frågor från anhöriga. Deltagarna uttryckte ett behov av utbildning inom 

psykologiska processer som berör patient, anhöriga och övriga yrkesgrupper. Alla önskade 
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mer utbildning inom anhörigstöd, för att på bästa sätt bemöta och vårda svårt sjuka patienter 

med deras anhöriga i hemmet.  

 

Ja, jag tycker att just nu har vi haft en del svåra fall och vi har haft svårt att 

hantera krisstöd, vilket jag själv hade önskat kunna agera och ge stöd, men 

tyvärr har jag inte den kompetensen. 

 

Det fanns behov av kontinuerligt stöd från organisationen i form av handledning och 

möjlighet till vidareutbildning inom somatisk vård och teknisk utrustning i hemmet. En 

deltagare beskrev ett behov av kontinuerlig reflektion för att på så vis få bekräftelse och stöd.  

 

Oftast upplever jag att ett bra organisatoriskt stöd i form av tillräckligt med tid, 

adekvata vidareutbildningar/uppdateringar samt klara riktlinjer och rutiner 

förbättrar distriktssköterskans yrkesroll gentemot övriga yrkesgrupper i 

allmänhet och gentemot hemtjänstpersonal i synnerhet. 

 

Jag skulle vilja ha någon som jag kunde bolla mina frågor med, typ kurator, 

läkare, någon som vet och kan ge mig råd om vad gör jag nu? Som kan hjälpa 

mig och ge mig stöd. En person som kan backa upp mig. 

Kontinuitet och stöd för patienter och anhöriga är av betydelse  

Distriktssköterskor upplevde att det var viktigt att vara lyhörd för både patient och anhörigas 

önskemål. Det framkom att kontinuitet av vårdpersonal var en förutsättning för att få en 

fungerande samordning av vårdinsatser och för att kunna skapa trygghet hos patient och 

anhörig. 

Man måste vara lyhörd, oftast kommer det innan man ska gå och står i hallen 

påklädd. En kanske väljer att prata bort det och går därifrån medan en annan 

tar av sig igen och sätter sig och lyssnar på deras tankar och stödjer dem i olika 

funderingar kring döden som de uttrycker. Viktig att lära sig att vara lyhörd. 

Vidare uppfattades att deras roll var att avlasta anhöriga under vårdprocessen. En viktig 

psykologisk intervention beskrevs kunna vara att aktivt lyssna och bekräfta patient och 
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anhörigas känslor. Ett gott bemötande och kontinuitet inger trygghet hos både patient och 

anhöriga.  

 

Detta har vi märkt under sommaren. Innan det har det varit ett få tal som har 

varit hos den sjuke och detta har gett trygghet och tillit. I sommar har det varit 

så mycket outbildad och ovan personal, så det har så klart inte varit så bra för 

de patienterna. 

 

Bra kontinuitet av personalen detta uppskattas oerhört mycket. 

 

Distriktssköterskor beskrev att anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i hemmet 

varierade. En deltagare upplevde att det var viktig att se anhöriga som en resurs under 

vårdprocescessen. Detta gjorde att distriktssköterskor strävade efter att ha en god relation till 

anhöriga. Distriktssköterskor beskrev att patienter upplevde det som en trygghet att få ha 

anhöriga nära. 

 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i 

livets slutskede i hemmet. I resultatet framkom fyra kategorier: hemmiljön bidrar till trygghet 

och ökad delaktighet för patienter och anhöriga; vara ensam i beslut och bedömningar; viktigt 

att få utbildning och stöd från organisationen; kontinuitet och stöd för patienter och anhöriga 

är av betydelse. 

 

Resultatet visar att hemmiljön beskrevs som en källa till trygghet och lugn för patienter i 

livets slutskede som vårdas i hemmet. Enligt Jack och O´Brien (2010) uppskattar patienter 

som vårdas i livets slut möjligheten att få palliativ vård i hemmet, eftersom det ger en känsla 

av trygghet för både patienter och anhöriga. Patienter som uttryckt en önskan om att dö i sitt 

hem, fick vara hemma med hjälp från hemsjukvården, vilket ingav trygghet hos både patient 

och anhöriga, då de upplevde sig delaktiga i vårdprocessen. En annan studie (Pusa, Hägglund, 

Nilsson & Sundin, 2014) visade att hemmiljö bidrar till att patienterna upplever 

distriktssköterskornas arbete som hälsofrämjande och ökar deras funktionella hälsostatus och 

livskvalitet. Vårdprocessen i hemmet blir mer hållbar, då det finns flera positiva faktorer som 
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trygghet, kontinuitet samt närhet till anhöriga för patienten i hemmiljön. Det är viktigt både 

för patient och anhöriga att deras önskan om vård i hemmet beviljas. I en annan studie 

(Healey-Ogden, 2014) framkom det att få vård i sitt hem främjar välbefinnande hos patienten 

och anhöriga. Hemmiljön ger patienterna mer utrymme att kunna må bra både fysiskt och 

psykiskt. Studien visade även att distriktssköterskorna upplevde att patientens välbefinnande 

ökade betydligt både för patienten och anhöriga under vårdprocessen. Enligt Goldschmidt et 

al. (2015) gynnas patientens och anhörigas känsla av trygghet och säkerhet i och med vård 

och behandling av smärta i hemmet vid livets slut. När patient och anhöriga känner att 

adekvat behandling och smärtlindring kan ges i hemmet och fungerar bra upplever de sig 

trygga och känner sig nöjda med vården.  

 

Våra resultat visar att sjukhusmiljön kan ge större praktisk trygghet men kan även upplevas 

som otrygg och begränsande för patienten. Så länge avancerad sjukvård i hemmet fungerar 

bra upplever patienterna och anhöriga en positiv känsla under vårdprocessen. Det kan 

förekomma vissa fall där patienten upplevt att hemmiljön blivit mer som ett sjukhus och 

anhöriga har svårt att klara av vårdsituationen. Följden av detta blir då att patienten väljer att 

återvända till sjukhuset eller hospice för palliativ vård (Karlsson & Berggren, 2011). Enligt 

Nagington, Walshe och Luker (2015) innebär ofta palliativ vård som erbjuds i hemmet en 

användning av avancerad teknisk utrustning. Vården karakteriseras som komplex då den 

påverkar hemmiljön. Enligt resultatet i vår studie präglas arbetet i hemmet ofta av hantering 

av teknisk utrustning, vilket gör att hemmiljön kan upplevas mer som en vårdplats. Patienten 

kan då uppleva att hemmet är mer som ett sjukhus, eftersom det omvandlas till 

distriktssköterskans och palliativa teamets arbetsplats. Detta kan påverka patienten negativt.  

 

Resultatet visar att distriktssköterskor ofta kände att det var svårt att stå ensamma i 

bedömningar och beslut kring patientens vård i hemmet. Pusa et al. (2014) beskriver att 

distriktssköterskor ofta står ensamma i bedömningar vilket gör att komplexitet och 

svårighetsgrad ökar i deras yrkesroll. Detta kan i sin tur leda till konsekvenser i praktiken i 

form av missnöje från anhöriga och patienter. Både patienter och anhöriga förväntar sig att 

distriktssköterskan ska kunna hantera och visa god kunskap inom olika 

omvårdnadsinterventioner och åtgärder. Hemsjukvård är avancerad vård som ges av 

distriktssköterskan. Detta innebär ett stor ansvar. Den här typen av omvårdnad är komplex 

och kräver både medicinsk och psykosocial kompetens (Pusa et al., 2014). I en studie av 

Griffiths et al. (2012) framgår det att distriktssköterskans bedömningar och insatser, baserat 
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på erfarenhet och kompetens, lugnar och stödjer både patient och anhöriga under 

vårdprocessen. Distriktssköterskan förmedlar sin kunskap och involverar patient och anhöriga 

i vården på ett respektfullt sätt. Enligt Blomberg och Salhberg-Blomme, (2007) har det 

palliativa teamet ibland svårt att hantera olika situationer. Detta kan innebära att 

distriktssköterskan får ensam fatta beslut. Hen väljer många gånger att hantera situationer 

genom att försöka balansera mellan att vara nära och samtidigt hålla distans. I studie av 

Wallerstedt och Andershed (2007) framkom det att om en svår situation hanteras på ett 

olämpligt sätt kan detta leda till känslor av stress och utmattningssyndrom hos 

distriktssköterskor vilket leder till en icke optimal vård. Vidare framkom det i vår studies 

resultat att distriktssköterskor upplevde svårigheter i beslutfattande under vårdprocessen för 

patienter i livets slutskede. Stressen det innebär att stå ensam med bedömningar och beslut 

visar på vikten av stöd från organisationen genom bland annat avsatt tid för kontinuerlig 

reflektion och handledning.  

 

Vidare visar resultatet att distriktssköterskor upplever det svårt att vara nyckelpersonen i 

patientens liv, särskilt hos de som saknar anhöriga. Enligt en studie av Johnson (2015) 

framgår det att distriktssköterskor utför ett arbete av hög kvalitet, vilket innebär att de 

besitter kunskap och förmåga att kunna ta hand om palliativa patienter. Det framgår 

också i studien att distriktssköterskan är en viktig person i patientens vård och ett viktigt 

stöd för anhöriga. Vidare visar vår studies resultat att distriktssköterskor bygger en 

relation med anhöriga där de lyfter upp och bekräftar alla inblandade. På så sätt hjälper 

detta dem att identifiera eventuella problem som kan uppstå under vårdprocessen. 

Heyland et al. (2010) studie visar att aspekter som finns kring patienter i livets slutskede 

och anhöriga är högt prioriterade när det gäller vården. Dessa aspekter riktar sig till 

förbättringar så som psykologiska insatser, andligt stöd och bättre planering av vård för 

patienten och anhöriga. 

 

I resultatet framkommer upplevelser i form av höga krav och förväntningar från både patient 

och anhöriga utifrån vårdsynpunkt. Detta har i sin tur lett till erfarenheter som stress och 

svårigheter med att sätta gränser i distriktssköterskans yrkesroll. Enligt Pusa et al. (2014) 

ställer distriktssköterskor höga krav på sig själva, vilket kan resultera i att de upplever en brist 

på kontroll, kunskap eller förmåga att hantera stress i olika situationer.  
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Resultatet visar att distriktssköterskor anser att de har en viktig i roll inom palliativ vård för 

patient och anhöriga. Enligt King, Melvin, Ashby och Firth (2015) kan distriktssköterskor 

själva identifiera sin yrkesroll och är medvetna om att deras insatser är av betydelse. Vidare 

beskriver studien att distriktssköterskor har både kapacitet och kompetens att leda, utveckla 

och förbättra omvårdnadsarbetet. Enligt Griffiths et al. (2012) omfattar distriktssköterskans 

yrkesroll bland annat av att ge stöd till patienter och anhöriga genom skicklighet i 

bedömningar och hantering av fysiska, praktiska och sociala områden. 

 

Vårt resultat visar att det fanns behov av kontinuerlig adekvat information och utbildning 

inom palliativ vård. Det var även viktigt med en god samordning och ett bra team kring 

patientens vård i hemmet. Enligt Shipman et al. (2008) behövs det utökad utbildning och 

samverkan för distriktssköterskor som arbetar med palliativ vård för att öka patientsäkerheten. 

Samarbete med det palliativa teamet är av stor betydelse och distriktssköterskorna behöver 

öka sina kunskaper inom både somatiskt vård och teknisk utrustning för att kunna uppnå 

adekvat kompetens inom palliativ vård. Enligt Appelin, Brobäck och Berterö (2005) kan vård 

i livets slutskede i hemmet leda till känslomässiga och psykologiska konsekvenser för patient 

och anhöriga. Det är därför viktigt att samordna vården på bästa sätt. Detta innebär att 

patienter som vårdas i hemmet är en utmaning för distriktssköterskan och det palliativa 

vårdteamet. En studie (Sato et al. 2014) utförd i Japan visar att distriktssköterskor har stort 

behov av att skaffa mer kunskaper inom palliativ vård. Studien visar otillräckliga kunskaper 

inom psykisk symtombehandling. Det rekommenderas expertstöd och adekvata kliniska 

erfarenheter för att distriktssköterskorna ska kunna erbjuda patienter en hög kvalitet i 

omvårdnaden. 

 

Vårt resultat visar på ett behov av anhörigutbildning, då deltagarna erfarit att goda kunskaper 

inom anhörigstöd hjälper och ger ett bra stöd till både patient och anhöriga. En studie av 

Luker et al. (2015) belyser att det under vårdprocess av palliativa patienter är väsentligt att ta 

hand om anhöriga och erbjuda vårdinsatser även för dem. Att som distriktssköterska ha en 

god kommunikativ förmåga baserad på information kring de olika vårdinsatser som görs samt 

förmåga att samtala om döden och andra existentiella frågeställningar ökar trygghet och tillit 

hos anhöriga. Våra resultat visar vikten av ha goda kunskaper inom samtalskonst, då det 

påverkar vården för både patient och anhörig. Vidare framkommer att det var svårt att avsätta 

tid för samtal om existentiella frågor med patient och/eller anhöriga. En studie av Griffiths, 

Wilson, Ewing, Connolly och Grande (2015a) visar att det underlättar distriktssköterskans 
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arbete väsentligt att använda patientcentrerad kommunikation inom palliativ hemsjukvård. 

Genom att ha en öppen kommunikation med patient och anhöriga, där distriktssköterskan 

alltid frågar hur de vill ha det och involverar dem i vården uppmuntras både patient och 

anhöriga att finna egna lösningar på uppkomna problem. God kommunikativ förmåga inger 

förtroende och det finns ett stort behov av ökad kunskap inom samtalskonst och 

kommunikation.  

 

Vårt resultat visar att distriktssköterskor behöver kontinuerligt stöd från organisationen i form 

av handledning och möjlighet till vidareutbildning inom somatisk vård och teknisk utrustning 

i hemmet. Enligt Griffiths et al. (2015a) behövs ytterligare forskning av olika 

beteendeförändringar i distriktssköterskornas arbete inom palliativ vård i hemmet. Ökad 

kunskap ger en förändring i en individs sätt att tänka, känna, handla och uttrycka sig.  

Stöd och handledning är av stor vikt och ger positiv inverkan på distriktssköterskornas arbete. 

Studien belyser även att organisationen ska vara ett stöd för sina medarbetare. Chefer ska vara 

ett stöd i förändrings- och utvecklingsarbeten för att distriktssköterskor ska kunna erbjuda 

bästa möjliga omvårdnad för patienten.  

 

Deltagarna i vår studie var eniga om att kontinuitet är av stor betydelse inom vård av 

palliativa patienter. Enligt en studie av Sahlberg-Blom (1998) är kontinuitet inom vård av 

palliativa patienter av betydelse. Att ha en god kontinuitet av vårdpersonal innebär att samma 

personalgrupp kommer och ger vård till patient och anhöriga, vilket inger trygghet och 

förtroende. Enligt Brousseau, Meurer, Isenberg, Kuhn, och Gorelick (2004) uppfattas 

begreppet kontinuitet i vården som en kärna av stort värde i organisationer som hälso- och 

sjukvården. I en studie av D´Angelo et al. (2015) framkommer det att för att uppnå en optimal 

kontinuitet krävs en god samordning och kommunikation inom organisationen. Kontinuitet i 

vården med fokus på patienter och anhöriga i livets slutskede är väsentlig. Viktiga faktorer 

som kommunikation, förtroende och goda relationer med patienten och anhöriga är av 

betydelse för att uppnå en god vård. 

 

Vår studies resultat visar vikten av att vara lyhörd för både patient och anhörigas önskemål, 

samt att det är distriktsköterskors roll att avlasta anhöriga under vårdprocessen. Ett gott 

bemötande och kontinuitet inger trygghet hos både patient och anhöriga. I en studie 

(Brownhill, Chang, Bidewell & Johnson, 2013) framkommer det att distriktssköterskans roll 

att ta hand om anhöriga är av stor betydelse då det främjar relationen mellan anhöriga. 
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Relationen kan bli väldigt nära och på så sätt uppstår ett naturligt samtal genom att 

distriktssköterskan lyssnar aktivt och ger stöd. Det stöd som erbjuds bidrar till att anhöriga 

avlastas genom att de får möjlighet att sätta ord på sin sorg och livssituationen upplevs då som 

mindre traumatiskt.  

 

Enligt vårt resultat framkommer det att distriktssköterskor anser att anhörigas upplevelser av 

att vårda en närstående i hemmet varierar. Patienter upplever det som en trygghet att ha 

anhöriga nära. Distriktssköterskan tillbringar mycket tid med att stödja palliativa patienter och 

deras anhöriga. Det förekommer ibland att patienterna inte är medvetna om sitt tillstånd och 

förnekar situationen, vilket kan leda till att distriktssköterskan inte kan förbereda anhöriga när 

situationen hemma försämras (Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly & Grande, 2015b). 

 

Metoddiskussion 

Vår studie har en kvalitativ forskningsdesign med två fokusgruppsintervjuer med åtta 

distriktssköterskor som delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta med 

patienter i livets slutskede i hemmet. Kvalitativ forskning kan beskrivas som en metod för att 

kunna undersöka mänsklig erfarenhet, uppfattningar, motiv och beteenden (Clissett, 2008). 

Fokusgrupper används numera ofta inom omvårdnadsforskningsmetodik. För att använda sig 

av fokusgrupp som metod ska man se till att det sker en interaktion mellan deltagarna under 

fokusgruppsintervjun (Holloway & Wheeler, 2010). 

 

Vi valde en homogengrupp av deltagare genom att göra ett ändamålsenligt urval i studien med 

förhoppning om god dynamik och lättare utbyte av erfarenheter. Enligt Wibeck (2011) ger en 

homogen grupp utrymme och underlättar intimitet, samförstånd och utbyte av information 

mellan gruppdeltagarna. Då en homogen grupp användes, styrktes trovärdigheten i studien. 

Homogen insamling av data involverar de deltagare som har något gemensamt och kan ha 

samma karaktär (Holloway & Miller, 2010). Enligt Polit och Beck (2012) känner sig 

deltagarna ofta mer bekväma att uttrycka sig i diskussioner i en grupp bestående av personer 

med liknande bakgrund. Det är viktigt att kunna avgränsa urvalet av individer med erfarenhet 

av det studerade fenomenet. Vår avsikt med detta är att hitta högsta graden av variation av 

upplevelser i den grupp vi valt att studera (jmf. Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Fokusgruppsintervjuerna utgjordes av fyra deltagare i varje grupp. Enligt Wibeck (2011) är 

det rekommenderade deltagarantalet mellan 4-6 personer. En mindre grupp är av betydelse, då 

deltagarnas utrymme blir större och forskarens möjlighet att hantera gruppen underlättas. 
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Målet med diskussionerna i fokusgrupperna är att få ut så mycket information kring området 

som möjligt samt hur den sociala interaktionen mellan deltagarna utspelar sig (Ruff, 

Alexander & McKie, 2005). Fokusgrupper är lämpliga om det finns frågor där det behövs 

både bred och djup information från målgruppen (Kitzinger, 1995).  

 

Under analysarbetet återvände vi systematiskt till den ursprungliga texten för att säkerställa 

att inga detaljer gick förlorade. Citat från fokusgruppsintervjuerna användes för att validera 

och beskriva tolkningen av resultaten i studien. Vår handledare har kontinuerligt läst och 

kommenterat genom konstruktiv feedback under hela forskningsprocessen. Handledaren har 

stor erfarenhet av kvalitativ forskning och kan bedöma om tolkningen är trovärdig. Enligt 

Granheim och Lundman (2004) är det värdefullt för trovärdigheten om en person som är 

insatt i forskning och i ämnet granskar om kategorierna överensstämmer med textens innehåll, 

att benämningarna verkar rimliga och tolkningen trovärdig. Att utföra kvalitativ 

innehållsanalys är ingen lätt uppgift även för erfarna forskare. Huvudproblemet är att läsarna 

inte har tillgång till insamlad data. Det är därför av betydelse att författarna har gått alla steg i 

analystekniken och dokumenterat hela processen noggrant (Polit & Beck, 2012).  

 

Vi har gjort en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och dataanalys samt 

styrkt resultatet med lämpliga citat från intervjuerna för att underlätta bedömningen av 

överförbarhet. Vi anser att resultatet i studien är överförbara till andra liknande sammanhang.  

Studiens överförbarhet bekräftas även av att andra studier inom ämnet kommit fram till 

liknande resultat. 

Slutsats 
Distriktssköterskor upplever att hemmiljön inger trygghet och lugn för patienter som vårdas i 

livets slutskede. Distriktssköterskor kan uppleva det svårt att stå ensamma i bedömningar och 

beslut kring patientens vård i hemmet. Detta visar på värdet av ett bra team runt patient och 

anhöriga samt värdet av ett multidisciplinärt förhållningssätt i den palliativa vården. 

Distrissköterskor som arbetar inom hemsjukvård med palliativ vård har behov av mer 

utbildning och handledning i sitt arbete. Organisationen kan stödja sina medarbetare genom 

att erbjuda avsatt samtalstid för teamträffar, handledning och kurser inom områden som berör 

palliativ vård och anhörigstöd. Kontinuitet av vårdpersonal är av stor betydelse för såväl 

patient, anhörig och personal. Samtalskonst är av betydelse, då det påverkar vården för både 

patient och anhöriga. Det finns en osäkerhet gällande det känslomässiga stödet till patient och 
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anhöriga, främst gällande deras behov av att diskutera kring döden samt andra existentiella 

frågeställningar men även gällande anhörigstöd. Organisationen kan här vara ett stort stöd för 

distriktssköterskor genom att de kontinuerligt får utbildning inom palliativ vård och 

anhörigstöd. De kan även hänvisa patient och anhöriga till andra professioner som socionom 

och diakon. Det finns vidare behov av forskning inom området samtalskonst och anhörigstöd. 

Hur upplever anhöriga sin livssituation och vad tycker de är problemen? Vad är deras behov 

av information, stöd och hjälp från distriktssköterskan?   
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