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Förord 
 
Författarna har jämbördigt bistått varandra i skapandet av rapportens innehåll. Därmed bär vi 
ett gemensamt ansvar för författarskapet och rapportens slutliga utformning. Vi vill sända ett 
stort tack till de åtta personer som öppenhjärtigt delat med sig av sina tankar och erfarenheter; 
tack för ert förtroende. Vår förhoppning är att vi förvaltat detta förtroende väl och att 
examensarbetet presenterar deras utsagor rättvist. Vi vill även tacka vår handledare Barbro 
Josefsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för hälsovetenskap, för visat engagemang 
under denna tid. Ett stort tack vill vi i detta förord sända till personalen på Lapplands 
Kommunalförbund som visat stor vilja och förmåga att på olika sätt underlätta för oss under 
hela vår studietid. Slutligen vill vi tacka våra familjer: Jan-Ove, Markus, Isabell och Robert 
Johansson samt Mattias, Matilda och Ellen Kenttä för att ni visat sådant tålamod och stöd 
under hela vår studietid, men framför allt under tiden för vårt examensarbete.  
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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att studera handledningens betydelse för 
hemtjänstpersonal som utfört palliativa omsorgsinsatser. Metoden som användes 
var personliga intervjuer som berörde frågeområdena: Utbildning, kompetens, 
behov och erfarenhet av handledning, samarbete, handledningsformer, tillgång till 
handledning, arbetsgruppens betydelse samt vad som kan upplevas som svårt 
respektive utvecklande inom palliativt omsorgsarbete. I intervjuutsagorna 
framkom att hemtjänstpersonalen upplevde att de lämnades ensam med etiskt 
svåra ställningstaganden, ett resultat som kan härledas till den politiska ledningens 
prioritetsordning. Avsaknaden av formella riktlinjer medförde att 
hemtjänstpersonalen blev beroende av den handledning som gavs informellt i den 
egna arbetsgruppen. En slutsats som drogs av denna studie var att handledning 
som anpassats till hemtjänstpersonalens rådande behov gällande denna 
omsorgsform var ett mycket eftersatt kompetensutvecklingsområde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord: Hemtjänst, hemtjänstpersonal, handledning, palliativ, omsorg, död, vård i livets 
slutskede.  
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Inledning 
Få områden engagerar så breda grupper av befolkningen som sjukvård och äldreomsorg. 

Många berörs antingen direkt som omsorgstagare eller indirekt som anhörig eller personal till 

någon som är i behov av vård och omsorg. I vår tid omhändertas ungefär 80 procent av de 

sjuka av den formella vården/omsorgen vid dödstillfället, i början av 1900-talet var siffrorna 

det omvända (Holmdahl, 1995). Enligt Statens Offentliga Utredning (SOU) 1996:163 har 

andelen äldre ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna och antalet personer över 85 år 

beräknas öka med 40 procent fram till år 2010. Denna växande andel äldre ställer ökade krav 

på vård- och omsorgsinsatser samtidigt som saneringen av de offentliga finanserna ställer 

ökade krav på ekonomiska prioriteringar i landsting och kommuner. Landstingsförbundet 

(1997) betonar att vården och omsorgen i livets slutskede allt mer kommit att bedrivas i 

kommunernas särskilda boendeformer samt i människors egna hem. En anledning till denna 

utveckling är att allt fler människor idag föredrar att dö hemma istället för på sjukhus 

(Svenska Kommunförbundet, 1999a). Andelen personer som avlider vid sjukhus har mellan 

åren 1990 och 1995 minskat från 52 procent till 41 procent (Landstingsförbundet, 1997). 

Detta innebär bland annat att omsorg om döende människor utgör ett allt större inslag för 

personal inom primärvården och inom den kommunala sjukvården och omsorgen (SOU 

2001:6; Svenska Kommunförbundet, 1999a). Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) 

påvisar att en grupp som framöver kommer att ha speciella behov avseende språklig och 

kulturell kompetens och/eller social och sjukvårdande kompetens är de som får omsorg i 

livets slutskede. För att klara av att arbeta nära döende människor, vilket kan innebära stora 

påfrestningar och svåra ställningstaganden, är det viktigt att veta var man själv står i dessa 

frågor för att kunna stödja döende människor och deras anhöriga (Twycross, 1998). 

Personalen har ofta en erfarenhetsbaserad och gedigen kompetens för sitt arbete (Svenska 

Kommunförbundet, 1999a). Samtidigt påvisar studier att en betydande andel av 

hemtjänstpersonalen som ger omsorg till människor som är döende saknar en adekvat formell 

utbildning (Socialstyrelsen, 2002a, 2002b; SOU 2001:6). För hemtjänstpersonal kan 

handledning vara ett forum där de tillsammans med andra kan reflektera över vad som händer 

i mötet med omsorgstagarna samt lära av andras erfarenheter (Linderot, 1990; Socialstyrelsen 

1998a, 1998b). Nämnda studier visar även att handledning är en viktig förutsättning för 

kompetensutveckling, en förutsättning som är mycket lågt prioriterad inom dessa 

verksamheter.  
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Tidigare forskning har belyst och definierat begreppen handledning och palliativ omsorg, 

dock är undersökningar gällande handledningens betydelse inom den palliativa omsorgen 

utifrån hemtjänstpersonalens perspektiv ett mycket eftersatt forskningsområde. Syftet med 

denna studie är att utifrån personliga intervjuer med hemtjänstpersonal undersöka och belysa 

vilka erfarenheter och behov denna yrkesgrupp har av handledning gällande palliativa 

omsorgssituationer.  

 

Bakgrund 
I följande del av rapporten behandlas hemtjänstens utveckling, organisation samt utvecklingen 

av hemtjänstpersonalens yrkesroll. Vidare beskrivs centrala begrepp och företeelser inom 

studiens undersökningsområde: Omsorg, Palliativ omsorg, Utbildning, Kompetens samt 

Handledning.   

 

Hemtjänst - från dåtid till framtid 

I litteraturen finns många skildringar gällande de stora förändringar som skett i omsorgen om 

döende människor i det västerländska samhället (DeMarinis, 1998; Qvarnström, 1993). I 

1900-talets början var det vanligt att människor avslutade sina dagar i hemmet och att 

omsorgen i hög grad var familjens ansvar. Enligt Bondeson (1987) betydde det gamla 

bondesamhällets bygemenskap och nära släktrelationer mycket vid forna tiders sjukdomsfall. 

Grannar och släktingar var väl insatta i hur det stod till, blev någon sjuk på en gård kunde man 

vanligen räkna med såväl deltagande som praktisk handräckning. Vid denna tid baserades 

omsorgen ofta på nedärvd traditionsenlig kunskap som ofta var religiöst förankrad. De äldre 

generationernas erfarenhet kring lidande och död gav stöd och tröst när döden drabbade huset 

(Buckman, 1990). Under mitten av 1900-talet började omsorgen om döende människor att 

flyttas från anhörigas omsorg i hemmen till sjukhusen. Idag, drygt ett halvt sekel senare, är 

döendet på väg tillbaka till hemmen igen (Forssell, 1999; SOU 1996:163). Men kunskapen 

om döendet och döden har gått förlorad vilket innebär att de som idag tillhandahåller 

omsorgsinsatser i hemmen måste lära på nytt (Eklund & Johnsson, 2000).  

 

Enligt studier är hemmaboendets ideologi hämtad från den engelska hemtjänsten (Nordström, 

2000; Szebehely, 1995). I folkhemmets Sverige startade Röda Korset på frivillig bas 

hemtjänstverksamhet i Uppsala år 1950 och blev enligt Eliasson-Lappalainen och Szebehely 

(1996) snabbt en del av den generella välfärdspolitiken. Innan hemtjänsten byggdes ut var 
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äldre människor hänvisade till ålderdomshem eller långvårdssjukhus när dem inte längre 

klarade sig hemma (Svenska Kommunförbundet, 1999a). Under de första 25-30 åren 

expanderade hemtjänstverksamheten kraftigt (Szebehely, 1995). Den ekonomiska tillväxten, 

urbaniseringen samt den ökande andelen yrkesarbetande kvinnor var orsaker som minskade 

tillgängligheten till den informella omsorgen. Genom antagandet av 1956 års Socialhjälpslag 

(SFS 1956:2) markerade staten att hemtjänsten inte längre skulle handla om godtycklig 

välgörenhet utan att den nu utgick ifrån en socialpolitisk grundsyn där social och ekonomisk 

trygghet var viktiga mål. Ålderdomshemmens fattigvårdsstämpel började blekna i och med att 

lagens målgrupp ändrades till att omfatta alla äldre i samhället. Under 1960-talet skedde en 

attitydförändring där äldre inte längre betraktades som en vårdgrupp. Äldres rätt att delta i 

samhällslivet och respekten för den personlige integriteten framhölls. Under denna period 

förstärktes inriktningen mot mer öppna vård- och omsorgsinsatser (Nordström, 2000). 

Hemtjänstverksamhetens mycket snabba tillväxttakt i kombination med den tilltagande bristen 

på arbetskraft medförde att kommunerna under 1970-talet införde rationaliseringsåtgärder och 

en stärkt arbetsledning. Det tidigare arbetssättet där en och samma hemsamarit gav 

omsorgsinsatser vid fastställda tider övergavs till förmån för uppgiftsstyrning1 (Runesson & 

Eliasson-Lappalainen, 2000). I och med 1982 års Socialtjänstlag (SFS 1980:620) grundlades 

en helt ny grundsyn, det var inte längre frågan om vård utan om medborgerliga rättigheter 

(Szebehely, 1995). Under detta decennium fortsatte rationaliseringssträvandena och 

hemtjänstarbetet fick även en mer rehabiliterings- och socialpedagogisk inriktning under 

denna period (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). Till dessa arbetsuppgifter krävdes 

utbildning och den nya inriktningen förmodades kunna höja yrkets status och därmed 

underlätta kommunernas möjligheter att rekrytera personal. För att markera den nya 

inriktningen ändrades beteckningen hemsamarit till vårdbiträde. Ädelreformen genomfördes 

år 1992 och utgör den plattform som dagens vård och omsorg till äldre människor bygger på. I 

och med reformen tog kommunerna över hälso- och sjukvårdsansvaret i de särskilda 

boendeformerna2 samt i hälften av kommunernas ordinära boenden3 (Svenska 

Kommunförbundet, 1999a; Szebehely, 2000). Ädelreformen innebär att äldre personer idag 

oftare än vid 1990-talets början lämnar sjukhusen med kvarstående vårdbehov, vilket ställer 

                                                 
1 Begreppet uppgiftsstyrning innebär att en hemsamarit skulle gå vidare till nästa vårdtagare när hon utfört sin 
uppgift. Arbetssättet innebar att hemsamariterna arbetade efter ett ”titta in”- system baserat på korta avstånd, 
färdiglagad mat, larmsystem och små lättstädade lägenheter. 
2 Med särskilt boende avses de boendeformer som före Ädelreformen kallades ålderdomshem, sjukhem och 
gruppboende (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 
3 Ordinärt boende används som beteckning för boende i vanliga flerfamiljshus, egna hem eller motsvarande 
(Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 
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stora krav på omsorgsinsatser både från den kommunala äldreomsorgen och från anhöriga 

(Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000; SOU 2001:6).  

 

Idag kännetecknas hemtjänsten och sjukvården av personalneddragningar, 

rekryteringssvårigheter4, halverade vårdplatser och kraftigt förkortade vårdtider. Dessa 

faktorer tillsammans med det ökade antalet äldre5 i befolkningen har enligt Gustafsson (1999) 

och Szebehely (2000) medfört ett ökat tryck på den kommunala äldreomsorgen. 

Problematiken försvåras eftersom äldreomsorgens resurser i form av ekonomiska medel och 

personal inte har ökat i takt med dessa förändringar. Kommunerna har ofta valt att möta de 

allt knappare resurserna genom att koncentrera omsorgsinsatserna på de allra mest vård- och 

omsorgsbehövande6 (Socialstyrelsen, 2000; 2002a). Tröskeln för att beviljas hemtjänst har 

höjts – kommunerna tillämpar en striktare tolkning om vad som är ett behov som de enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är skyldiga att tillgodose (Szebehely, 2000). 1990-talets 

utvecklingstrend kännetecknas av att allt mer av den omfattande vården och omsorgen flyttas 

in i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2002b). Idag föredrar de flesta människor om de får 

välja att dö hemma. Detta har medfört att människor i livets slutskede, som utgör en grupp 

med stora vård- och omsorgsbehov, i allt större utsträckning får sin omsorg i det egna hemmet 

(Socialstyrelsen, 2000; SOU 2001:6; Svenska Kommunförbundet, 1999a; Underskog, 2000). 

Enligt Hellgren (1995) samt Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) är det 

hemtjänstpersonal som i allt högre grad tillgodoser döende människors vård- och 

omsorgsbehov.  

 

Hemtjänstens organisation 

Den form av offentlig äldreomsorg som berör flest äldre människor i Sverige är den sociala 

hemtjänsten (Gustafsson, 1997). Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för service, stöd och 

omvårdnad som ges i den enskildes hem, i ordinärt eller särskilt boende. Hemtjänst är en 

biståndsinsats som regleras i Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §. Biståndsinsatserna är enligt 

denna ramlag generella rättigheter för alla medborgare, men för att få beviljat dessa måste den 

sökande dock uppfylla vissa villkor. Enligt lagen har den som inte själv eller på annat sätt kan 

                                                 
4 Mellan åren 1997-2010 kommer det att behövas ca 180 000 årsarbeten inom kommunernas äldreomsorg 
(Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 
5 Enligt Socialdepartementet (1999) antas personer över 80 år öka med två procent årligen mellan åren 2010 – 
2040. 
6 Idag får närmare 1/3 av hemtjänstmottagarna hjälp dygnet runt i det egna hemmet  
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få sina behov tillgodosedda rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Genom biståndet skall den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå (Gustafsson, 1999).  

Hemtjänsten i Sverige är en offentlig verksamhet som till övervägande del finansieras genom 

skatter och regleras på nationell nivå genom lagstiftning och policyregleringar, men som i 

praktiken beslutas på kommunal nivå (Nordström, 2000). Det är kommunernas politiker som 

beslutar om gällande ekonomiska ramar medan biståndsbedömare på socialnämndens uppdrag 

bedömer behoven och beviljar insatser (Szebehely, 2000). Verksamhetens huvudsakliga 

uppgift är att tillhandahålla, organisera och praktiskt utföra den hjälp samt det stöd människor 

behöver när de av olika anledningar inte klarar sina vardagliga sysslor själva (Nordström, 

2000). Eklund och Johnsson (2000) beskriver att målen med insatserna kan variera beroende 

på vilken belägenhet som omsorgstagaren befinner sig i; ibland kan det handla om att 

återvinna hälsan medan det i andra fall handlar om omsorg i livets slutskede.  

 

Inom ramen för hemtjänstverksamhetens olika organisatoriska och materiella villkor möts 

personer som passar mer eller mindre ihop och som kan ha olika föreställningar om vad som 

är en god hjälp och ett gott omsorgsarbete (Szebehely, 1995). Nordström (2000) och 

Gustafsson (1997) beskriver mötet mellan hemtjänstorganisationens medlemmar7 samhällets 

medborgare som organisationens kärna. Äldre- och handikappomsorgen utmärker sig kanske 

mer än andra människovårdande verksamheter genom att personkännedom och personliga 

relationer är ett så viktigt kriterium för att omsorgen ska fungera tillfredsställande 

(Socialstyrelsen, 2002a). Studier påvisar vikten av flexibilitet, samverkan, kommunikation 

samt betydelsen av en klar och tydlig arbetsfördelning mellan organisationens representanter 

och andra berörda parter för att organisationen skall kunna svara upp mot Socialtjänstlagens 

intention om en flexibel och individuellt anpassad hjälp (Astvik & Aronsson, 2000; Forssell, 

1999; Hellgren, 1995; SOU 2001:6). Kraven tillspetsas ytterligare genom att framtidens äldre 

som grupp betraktad kommer vara mindre homogen än dagens äldre, bland annat gällande 

yrkesbakgrund, ekonomisk situation och etnicitet (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000).  

 

Hemtjänstyrket – från pälsjägare till kvalificerad omsorgsgivare 

Historiskt har omsorg som yrke utvecklats från fattigvård och ideell kvinnoverksamhet till ett 

kvalificerat omsorgsarbete. Freed-Solfeldt (1995) och Gråbacke (1993) beskriver att 

hemtjänstyrket till en början bestod av timanställda medelålders hemmafruar utan formell 

                                                 
7 Till organisationens medlemmar räknas ledning, områdeschefer/enhetschefer, biståndshandläggare, 
sjuksköterskor, vårdbiträden/undersköterskor samt omsorgstagare. 
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utbildning som ville ha något likvärdigt att arbeta med när barnen lämnade hemmet. Deras 

arbetsförhållanden var mycket osäkra och lönen var låg eftersom de inte ansågs behöva 

arbeta. Enligt Freed-Solfeldt (1995) kallades dessa kvinnor ”pälsjägare” då de antogs åta sig 

denna bisyssla mest för sitt eget höga nöjes skull och att ”slanten” de fick för besväret 

investerades i en vacker och lyxig päls. Under 1970-talet uppmärksammades dessa kvinnors 

situation som arbetsförhållanden; hemmafrun skulle tituleras hemarbetande, hemsamarit och 

så småningom vårdbiträde (Szebehely, 1995). Enligt Runesson och Eliasson-Lappalainen 

(2000) utgör vårdbiträden och undersköterskor idag basen inom äldreomsorgen8 och dess 

arbetsfunktioner beskrivs av Eklund och Johnsson (2000) som åtgärdande, sociala, 

kontaktskapande, pedagogiska, informerande och uppsökande. Gråbacke (1993) anser att 

hemtjänstyrket fortfarande är ett kvinnoyrke, men att det har förändrats till ett kvalificerat hel- 

eller deltidsarbete.  

 

Eliasson-Lappalainen och Szebehely (1996) beskriver hemtjänstyrket som fritt, men även som 

ett ensamt och utsatt arbete. Författarna beskriver att arbetet blivit mer toppstyrt genom 

detaljerade arbetsscheman, målformuleringar och förhållningsregler. Gustafsson (1997) anger 

att yrkesrollens förutsättningar har förändrats. Gråbacke (1993) påvisar att personalen 

upplever sin yrkesroll som otydlig samt att de känner osäkerhet inför nya krav som ställs på 

dem. Krav som inte sällan är motstridiga och som kommer från olika håll: Socialtjänstlagen, 

omsorgstagarna, anhöriga, chefer, arbetskamrater, allmänheten och inte minst från personen 

själv (Fahlström, 1999; Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). Kommunernas ekonomiska 

besparingar ställer enligt Gustafsson (1997) allt högre krav på produktivitet. Wahlgren (1996) 

anger att vårdbiträdena har fått fler arbetsuppgifter men inte mer tid att utföra dessa, vilket 

enligt Fahlström (1999) innebär att den i många fall redan låga personalstyrkan ofta arbetar 

under tidspress. Ett annat orosmoment är enligt författaren att arbeten nära människor under 

lång tid medför att personalen ständigt blir utsatt för stora påfrestningar samt att närheten till 

omsorgstagare och deras eventuella anhöriga kan vara en utsatthet som kan övergå i 

utbrändhet. 

 

I litteratur beskrivs arbetet i de äldres hem som komplext eftersom hemtjänstpersonal ständigt 

måste ställa om sig efter människors unika behov och önskemål (Runesson & Eliasson-

Lappalainen, 2000; Szebehely, 1995). Mot denna bakgrund anser Gråbacke (1993) att 
                                                 
8 Enligt Socialstyrelsen (2002b) arbetar cirka 300 000 personer inom vård och omsorg till äldre, av dessa arbetar 
cirka 200 000 i kommunerna.  
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hemtjänstarbetet kännetecknas av höga krav på flexibilitet, mångsidighet, lyhördhet samt 

förmåga att kunna se och tolka de behov som finns hos varje omsorgstagare. Författaren 

bedömer att det inte finns någon annan yrkesgrupp inom vård och omsorg som är så utlämnad 

till att utföra sitt arbete på andras villkor som hemtjänstpersonal. På grund av att 

hemtjänstarbetet utförs i andra människors hem, i omsorgstagarens egen arena, anser 

Szebehely (1995) och Topor (1995) att hemtjänstarbetet i likhet med oavlönad omsorg i 

hemmet är mer osynligt än andra arbeten. Szebehely (1995) beskriver hemtjänstyrket som ett 

kvinnodominerat ensamarbete, där arbetstiderna ofta är obekväma och lönerna betraktas som 

låga. Mot denna bakgrund framställs hemtjänstarbetet som ett lågstatusyrke9. Gråbacke 

(1993) anser att yrkets låga status påverkas av attityder vi möter från andra och från samhället 

i stort. Människor som arbetar inom äldre- och handikappomsorgen betraktas inte som 

attraktiva i dagens samhälle där produktivitet och effektivitet värderas högt.  

 

Omsorgsbegreppet 

Begreppet omsorg introducerades i Sverige av bland annat Sekretariatet för framtidsstudier 

(1979) enligt följande: 

 

Med omsorg som verksamhet menar vi att ge stöd och hjälp åt människor för att 
förbättra deras livssituation eller främja deras utveckling. Detta innefattar vad vi 
av tradition lägger i ”vård och omsorg” dvs. att ta hand om människor i mer 
eller mindre uttalad beroendeställning; barn, äldre, handikappade, fattiga etc. 
(s.63) 

 

Enligt Szebehely (1996) är omsorg ett ovanligt betydelseladdat begrepp, som är besläktat med 

sörja, både i betydelsen sörja för (hjälpa och ta hand om) och sörja med (känna för och med). 

Sjöbeck (1991) understryker att omsorg kan ses i två betydelser; som omsorg individer 

emellan, det vill säga som informell omsorg eller som samhällelig, även kallad formell 

omsorg. Szebehely (1996) anser att begreppet omsorg säger något om vad som görs, om 

relationen mellan de inblandade parterna och om kvaliteten i det utförda arbetet. Vidare anser 

författaren att detta perspektiv på omsorg kräver att förbindelsen mellan huvud, hjärta och 

hand inte kapas med anledning av att omsorg kräver manuellt, emotionellt och intellektuellt 

arbete. Zingmark (1991) betraktar omsorg som ett mänskligt behov av att sörja för, vårda och 

ta hand om andra. Waerness (1983) talar om omsorgsarbete när mottagaren är oförmögen att 

                                                 
9 I en undersökning utförd år 1990 av Statistiska Centralbyrån (SCB) hamnade hemtjänstpersonal på sjunde plats 
på listan över de 30 vanligaste yrkena i Sverige, men då samma yrken rangordnades efter inkomst kom 
hemtjänstyrket på sista plats.  
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själv utföra tjänsten och har även introducerat begreppet omsorgsrationalitet som förklarar 

omsorgsarbete som en förening mellan förnuft och känsla. För Freed-Solfeldt (1995) betyder 

omsorg; ”… omtanke förvandlad till handling. Beroende på vem man har omtanke om, 

förändras handlingarna. Hur och vad man gör, föregås och omges av ett tankearbete, annars 

är det inte omsorg hur omsorgsfullt det än utförs” (s.105). Martinsen (1991) betraktar omsorg 

som ett moraliskt begrepp eller ett värde som grundas i en humanistisk människosyn, där 

omsorgen ses som en relation som bygger på solidaritet och där omsorgshandlingarna utgår 

från en förståelse för den andre personens unika situation. Szebehely (1996) anser att 

begreppet vård ger starkare medicinska associationer än begreppet omsorg. I begreppet vård 

finns en föreställning om att mottagaren ska återställas till ett ursprungligt tillstånd. Inom 

omsorgen finns inte någon sådan föreställning och därför finner inte författaren att vård är ett 

så lämpligt begrepp för en verksamhet som hemtjänsten. Clark och Seymour (1999) anser att 

begreppet omsorg, care till skillnad från begreppet vård, cure innehar ett holistiskt synsätt, det 

vill säga att man tar hänsyn till vårdandet, relationerna samt att man betraktar den sjuke som 

person och inte som en patient. Care och cure har ofta presenterats som varandras motsatser 

men författarna anser dock att det omsorgsfulla vårdandet kan ha kurativa effekter. Detta är 

emellertid något som sällan artikuleras vare sig av de kurativa professionerna eller av dem 

som ägnar sig åt vårdande och omsorg. Gustafsson (1999) betonar att social omsorg alltid sker 

i ett möte mellan individer samtidigt som det är ett möte mellan en organisation och det 

privata. Omsorg förutsätter enligt Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) att den som 

utför praktiskt hjälparbete har möjlighet att använda sitt eget förnuft och sina egna känslor i 

arbetssituationen. Enligt författarna består begreppet omsorg av en ständig balansgång där 

olika grundläggande värden kan stå i konflikt med varandra. En balansgång mellan å ena 

sidan respekten för den enskilda, unika människan, hennes självbestämmande och integritet, å 

andra sidan det kollektiva och individuella ansvar människor har för varandra, i synnerhet för 

de svaga i samhället. I omsorgsarbetet där omsorgstagaren är beroende av den som ger 

hjälpen, en hjälp som ofta består av mycket intima, privata och livsbevarande funktioner, kan 

balansgången vara mycket svår (a.a). Vidare anser författarna att det kan betraktas som ett 

hälsotecken så länge konflikten mellan ansvaret för de svaga och respekten för den enskilde 

människans självbestämmande finns levande i vardagen.  
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Palliativ omsorg 

Begreppet palliativ kommer från latinska pallium som betyder mantel; en kärleksfull vård och 

omsorg omsluter den döende likt en mantel av sorg (von Otter & Pihlblad, 1996). 

Världshälsoorganisationen definierar begreppet palliativ vård som att:  

 

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom ett 
tvärfackligt sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre 
är att bota och när målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet 
för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de 
närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga 
behov. Den skall också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet. (Underskog, 
2000, s. 69) 

 

I litteraturen finns olika benämningar av palliativ omsorg, till exempel vård och omsorg i 

livets slutskede eller terminalvård. Den palliativa omsorgen är inte knuten till särskilda 

byggnader, den beskriver en vårdfilosofi som avser lindrande vård av alla döende personer 

oavsett diagnos (SOU 2000:6). Målet är att skapa en livskvalitet10 så att människor orkar leva 

tills de dör. Kide (1985) beskriver den palliativa omsorgen som den tidsperiod från när aktiv 

behandling upphör fram till dödens inträde. Forssell (1999) beskriver att det ofta är läkaren 

som beslutar när den palliativa vården/omsorgen påbörjas och betonar betydelsen av att den 

sjuke och dennes familj görs delaktiga i beslutet. Eklund och Johnsson (2000) redogör för de 

bedömningsgrunder som ska vara fastställda vid beslutstagande om att inleda palliativ 

vård/omsorg. Diagnosen ska vara fastställd, sjukdomsförloppet ska kunna förutsägas, den 

återstående omsorgstiden ska beräknas vara kort och vara inriktad mot en lindrande ej botande 

behandling. Twycross (1998) betonar att man inom den palliativa omsorgen bekräftar livet 

och ser döendet som en normal process. Ett delbetänkande från kommittén om vård i livets 

slutskede (SOU 2000:6) anger att en fungerande palliativ vård/omsorg bör baseras utifrån 

följande fyra hörnstenar: Symtomkontroll (exempelvis smärtlindring), samarbete av ett 

mångprofessionellt arbetslag, kommunikation och relation samt stöd till närstående under och 

efter dödsfallet. En omsorgsform som grundar sin verksamhet utifrån dessa fyra hörnstenar är 

hospice (Eklund & Johnsson, 2000). 

 

                                                 
10 Enligt Twycross (1998) innefattar livskvalitet en individs subjektivt upplevda och/eller uttryckta 
tillfredsställelse. Livskvaliteten berör och påverkas av samtliga mänskliga dimensioner – fysiska, psykologiska, 
sociala och andliga. Twycross anser att livskvaliteten är god när individens önskningar motsvaras och uppfylls 
av den aktuella situationen. 
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Som tidigare nämnts i denna rapport har palliativa omsorgsinsatser tillhandahållna av den 

kommunala hemtjänsten ökat och ökningen förväntas fortsätta. I de riktlinjer som riksdagen 

har fastställt för prioriteringar inom sjukvården är vård i livets slutskede placerad i 

prioritetsgrupp ett, vilket innebär att vård och omsorg om döende människor är lika viktigt 

som livräddande insatser vid ett akut insjuknande (SOU 2000:6). Kommittén om vård i livets 

slutskede (SOU 2001:6) har som huvudförslag att alla människor som befinner sig i livets 

slutskede skall tillförsäkras en palliativ omsorg på lika villkor. Vidare konstaterar kommittén 

att omsorgen vid livets slutskede är ett område där det framförallt råder stora brister vad gäller 

medicinska insatser, bemötande, information och stöd till närstående. I andra undersökningar 

(Socialstyrelsen, 1998b, 2000) har oacceptabla kvalitetsskillnader orsakade av brister i 

resurser, kompetens, ledarskap och organisation uppmärksammats gällande omhändertagandet 

av personer som är döende. Med anledning av detta har Socialstyrelsen (2000) utformat 

nationella riktlinjer gällande omsorg vid livets slut.  

 

Omsorg om döende människor liknar ingen annan omsorgsform, omsorgstagaren blir hela 

tiden sämre och arbetet slutar med att omsorgstagaren dör. Enligt Molander och Parviainen 

(1996) går omsorgsgivare som arbetar med svårt sjuka och döende människor miste om att se 

ett tillfrisknande och får därmed mäta resultatet av sitt arbete med andra mått. Eklund och 

Johnsson (2000) betonar vikten av att personalen inte ständigt bör arbeta med döende 

människor, enligt dem måste personalen även få se människor som blir friska. Hjelmérus 

beskriver i Socialstyrelsen (1985) vård och omsorg som en relation, där personalen får 

förtroendet att vårda den sjuke och därmed inta rollen som hjälpare. Omsorgsrelationen kan 

växa till vänskap, priset för denna vänskap heter sorg. Hos äldre människor som odramatiskt 

närmar sig döden är det inte sällan så att kommunens hemtjänst är den enda insatsen hos den 

döende personen. Socialstyrelsen (1998b) framhåller det ordinära hemmet som den plats där 

de äldres autonomi kan bevaras och bevakas in i det längsta. Studier konstaterar att alla 

välkända föremål som finns i det egna hemmet hjälper den döende personen att behålla sin 

identitet (exempelvis Eklund & Johnsson, 2000; Kide, 1993; Kvåle, 2001). Vidare framhålls 

att människor har lättare att behålla sin integritet i det egna hemmet eftersom offentligheten är 

mycket mindre där. Nämnda författare markerar att en förutsättning för att omsorgen av 

döende personer i hemmet ska fungera är att den måste bygga på en frivillighet, både hos 

omsorgstagaren och hos dennes eventuella anhöriga. Dock understryks betydelsen av att 

omsorgstagare, anhöriga och personal måste fungera tillsammans och ställa upp på 

omsorgsformen. Enligt Äldreuppdragets slutrapport (Socialstyrelsen, 2000) råder stora 
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skillnader beträffande kvalitet och säkerhet i omsorgen vid livets slut beroende på var 

personen erhåller den palliativa omsorgen. Sjukhusen kan erbjuda optimalt medicinskt 

omhändertagande medan de har svårare att erbjuda ett fullgott psykosocialt omhändertagande, 

vilket medför att autonomin blir lidande. Vid palliativ omsorg i det egna hemmet är 

situationen den motsatta, där kan autonomin behållas trots sjukdomen. Studier påvisar att 

innehållet i palliativ omsorg varierar mellan kommuner där det finns lasarettsansluten 

hemsjukvård11 och kommuner utan hemsjukvård (Forssell, 1999; Socialstyrelsen 1998b, 

2000). Eklund och Johnsson (2000) påpekar att den döende personen kan stanna hemma även 

vid mer problematiska situationer, men poängterar att detta förutsätter ett fungerande 

samarbete mellan socialtjänst och primärvård. Den avancerade hemsjukvården är en starkt 

växande verksamhet och anses allmänt höja livskvaliteten för omsorgstagarna samt öka deras 

inflytande över vården och omsorgen (SOU 2001:6). Målsättningen med att skapa trygghet i 

palliativa omsorgssituationer som utförs i omsorgstagarens hem försvåras enligt 

Socialstyrelsen (2000) av att omsorgen inte fungerar tillfredsställande på kvällar, nätter och 

helger. Vidare uppmärksammar Socialstyrelsen att omsorg som ges i hemmet ofta förutsätter 

att det finns anhöriga och andra närstående som orkar, vill och kan ställa upp; något som kan 

bli en alltför stor börda.  

 

Utbildning – en förutsättning för palliativ omsorg 

Den viktigaste förutsättningen för att garantera en god kvalitet på vård och omsorg är 

tillgången på kunnig och utbildad personal (Svenska Kommunförbundet, 2001). En studie 

påvisar att de flesta anställda inom vård och omsorg har en lång tjänstgöringstid och att 

personalen ofta innehar en erfarenhetsbaserad kompetens för sitt arbete (Svenska 

Kommunförbundet, 1999a). Enligt officiell statistik saknar nästan 40 procent av de anställda 

en vårdinriktad utbildning, men om hänsyn tas till kommunernas kraftfulla satsningar på 

kompetensutveckling uppskattas andelen som saknar utbildning uppgå till cirka 30 procent 

(Svenska Kommunförbundet, 1999b). Andra studier utförda av Socialstyrelsen (2000) och 

Svenska Kommunförbundet (2001) påtalar att hälften av den nyrekryterade baspersonalen12 

saknar vårdutbildning. Det rådande utbildningsutbudet för personal inom äldreomsorgen 

skiftar; från några veckors introduktionskurser till treårigt omvårdnadsprogram på 

                                                 
11 Detta är en växande verksamhet som baseras på att sjukhusets trygghet i bakgrunden kombineras med 
patientens och anhörigas önskan att vården sker i det egna hemmet. Organisatoriskt kan denna vara lasaretts- 
(LAH), sjukhus- (SAH) eller primärvårdsansluten (PAH).  
12 Enligt Svenska Kommunförbundet (1999b) är detta ett samlingsnamn för yrkesgrupperna vårdbiträde, skötare, 
undersköterskor, sjukvårdsbiträden, vårdare och liknande arbeten. 
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gymnasienivå (Gustafsson, 1997). I litteratur framhålls bristen på adekvat utbildning och 

handledning som råder inom det palliativa omsorgsområdet (Gustafsson, 1999; Hellgren, 

1995; SOU 2000:6; Svenska Kommunförbundet, 2001). En brist som enligt Socialstyrelsen 

(2000) är särskilt påtaglig hos hemtjänstpersonal.  

 

Mot bakgrund av att allt fler människor kommer att vistas i det egna hemmet vid livets slut 

påvisar studier att personal som ger omsorg till personer som befinner sig i livets slutskede 

behöver en basutbildning som vilar på den palliativa vårdens fyra hörnstenar (Runesson & 

Eliasson-Lappalainen, 2000; SOU 2001:6). Kommittén om vård i livets slutskede föreslår 

även att kunskapsområdena palliativ medicin och vård samt etik skall ingå som en del av 

utbildningen på alla nivåer, detta med anledning av att palliativa omsorgsinsatser inrymmer 

intressekonflikter som kräver ingående etiska överväganden av berörd personal (SOU 

2001:6). Eliasson-Lappalainen poängterar att skolutbildning i sig inte skapar en god 

äldreomsorg. Hon förklarar detta med att: ”Kompetensen finns i och kan utvecklas hos 

individer – men frågan om huruvida denna kompetens kommer till uttryck i en omsorg av god 

kvalitet måste alltid återföras till organisationen.” (Runesson & Eliasson-Lappalainen: 2000, 

s.16)  

 

Kompetens och kompetensutveckling 

Begreppet kompetens kan enligt flera studier beskrivas som en kombination av kunskap, 

förvärvad erfarenhet, personlig mognad och förmågan att kunna använda denna (exempelvis 

Eklund & Johnsson, 2000; Svenska Kommunförbundet, 1999a; Svenska Kommunförbundet 

& Svenska Kommunalarbetarförbundet, 2001). Szebehely (Socialstyrelsen, 2002a) anser att 

kompetens består av de förvärvade kunskaper som kan tillägnas genom exempelvis 

utbildning, egna och andras erfarenheter, handledning samt genom de erfarenheter som ett 

utvecklande arbete erbjuder. Nordström (2000) definierar begreppet kompetens som något 

dynamiskt, processinriktat och knutet till såväl den enskilda personen som den sociala 

kontexten. Författaren betraktar kompetens som något personligt som man aldrig kan besitta 

utan att det är något som skapas i en ständigt pågående process. Enligt Svenska 

Kommunförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2001) måste 

kompetensutveckling utgå från både individens och verksamhetens behov och ha ett nära 

samband med de mål som finns för verksamheten. Studier betonar att tid, stöd, kontinuitet och 

inflytande utgör grundvillkor för att personalen ska få möjlighet att använda och utveckla sin 

kompetens (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000; Szebehely, 1995). Mot denna bakgrund 
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anser Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) att kompetensutveckling och tillvaratagande 

av kompetens i första hand är beroende av hur arbetet organiseras.  

 

Socialstyrelsen (2000, 2002b) poängterar att kompetens är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att uppnå en god omsorgskvalitet. Förutom förmågan att utföra uppgifter 

som exempelvis att laga mat tillkommer i allt omsorgsarbete enligt Runesson och Eliasson–

Lappalainen (2000) frågan om hur arbetet utförs. Szebehely (Socialstyrelsen, 2002a) 

benämner hemtjänstens arbetsuppgifter som vardagsarbete och betonar att det är den konkreta 

kunskapen om den andres situation som är grundläggande, inte nödvändigtvis den bokliga 

kunskapen. Enligt Nordström (2000) handlar kompetens inom hemtjänsten om duglighet, 

skicklighet och förmåga att klara av att utföra arbetet så att de som omfattas av tjänsterna blir 

nöjda. Exempel på grundläggande kompetens i hemtjänstyrket är enligt Eklund och Johnsson 

(2000) att kunna se och tillgodose varje individs särskilda och personliga omsorgsbehov, att 

arbeta utifrån givna mål och riktlinjer som anges i sociallagstiftningen och andra aktuella 

lagar samt att kunna hantera avvikelser från dagliga rutiner och medverka till problemlösning. 

Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) beskriver att det förutom förmågan att kunna 

sköta om en människas kropp och hem behövs medicinsk-, psykiatrisk- och social 

kompetens13. Astvik och Aronsson (Socialstyrelsen, 2002a) betraktar hemtjänstarbetet som 

individ- och situationsbundet vilket innebär att yrkesrollens kompetens växer fram i mötet 

med omsorgstagaren. Författarna anser att klientkunskapen, kunskapen om varje enskild 

omsorgsmottagare, är central i hemtjänstarbetet. Författarna Falkner och Kaasa (2001) och 

Holm (1987) betonar betydelsen av förmågan att känna empati för den sjuke och dennes 

eventuella anhöriga. Med empati förstås förmågan att sätta sig in i en annan människas 

livssituation och ändå stanna kvar i sin egen (SOU 2000:6). Detta förutsätter enligt Linderot 

(1990) och Waerness (1983) att personalen kan växla mellan närhet och distans, vilket många 

gånger kan utgöra en svår balansgång. Förmågan att känna empati är enligt kommittén om 

vård i livets slutskede (SOU 2000:6) en av de mest behövliga och efterlysta dygderna vid 

omsorgen om människor som befinner sig i livets slutskede.  

 

Vilka kompetenser är betydelsefulla för omsorgsgivare vid utförandet av palliativa 

omsorgsinsatser? Eklund och Johnson (2000) understryker att människor som är döende har 

samma behov av kärlek, ömhet, trygghet och förståelse som alla andra, men att 

                                                 
13 Att inneha social kompetens innebär enligt Eklund och Johnsson (2000) att arbeta med den enskilde utifrån en 
helhetssyn. 
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hemtjänstpersonal i dessa situationer bör besitta vissa specifika färdigheter. Falkner och 

Kaasa (2001) anser det nödvändigt att inneha intuition och mänsklig värme samt en 

yrkesmässig kompetens. Eklund och Johnsson (2000) anser att kunskaper om döendets 

psykosociala effekter samt om hur man bemöter människor som befinner sig i kristillstånd 

kan hjälpa personalen att möta personer som är döende och deras eventuella anhöriga med 

större öppenhet. Att arbeta med människor som är döende innebär att man konfronteras med 

de frågor och problem som har med döende och död att göra. Wist och Kaasa (2001) betonar 

att det är en nödvändig färdighet att kunna tala med döende personer, detta med anledning av 

att många människor som befinner sig nära döden behöver hjälp för att kunna försona sig med 

sitt öde. Mot denna bakgrund anser Eklund och Johnsson (2000) att det är viktigt att 

personalen innehar en handlingsberedskap, det vill säga att de är mentalt förberedda på hur de 

ska agera i olika situationer. För att uppnå denna handlingsberedskap och för att kunna bistå 

den döende människan och dennes eventuella anhöriga med stöd och hjälp understryker 

författarna betydelsen av att personalen har bearbetat sin egen dödsångest. Personalens 

upplevelser av att ge omsorg till döende människor är beroende av vilka erfarenheter och 

kunskaper de besitter (a.a). Enligt kommittén om vård i livets slutskede (SOU 2000:6) 

upplevs det ofta som givande och berikande för den egna personliga utvecklingen att följa en 

människa under dennes sista tid i livet. En förutsättning för att personalen skall uppleva 

arbetet som meningsfullt är att de känner en trygghet i sitt yrkesutövande, som bland annat 

grundar sig i deras kompetens. En kompetens som kan bibehållas och utvecklas genom 

exempelvis kontinuerlig utbildning och handledning i palliativ omsorg.  

 

Handledning – ett forum för reflektion  

I litteraturen finns många definitioner på begreppet handledning. Lauvås och Handal (1993) 

anser att handledningsbegreppet har blivit ett modeord, författarna anger att rådgivning, 

vägledning, konsultation och supervision14 är ord vars betydelser ligger nära varandra och 

handledningsbegreppet. Enligt Hallberg (1984) är handledning en metod som både tillgodoser 

behov av stöd och vägledning i det vardagliga arbetet och som kan vara en hjälp vid 

förankring av nya metoder och arbetssätt. Holm (1995) beskriver att handledning är en hjälp 

vid utvecklandet av den empatiska förmågan, medan Carlsen et al. (1994) och Linderot (1990) 

preciserar handledning som en process som avser att beskriva det praktiska arbetet, känslor, 

                                                 
14 En form av handledning som handlar om yrkesmässiga/uppgiftsinriktade förhållanden och som sker mellan en 
person med en viss kompetens och en eller flera personer utan denna kompetens. 



 

15 

reflektioner15 och handlingar hos sig själv. Bernler och Johnsson (1985) definierar 

handledning på följande sätt:  

 

En kontinuerlig feedback på mitt arbete, mitt arbetssätt och mig själv som 
personlig resurs i detta arbete, given i en gruppsituation och med en person, 
som jag uppfattar som kompetent att ge denna, utifrån omfattande kunskaper 
och erfarenheter. (s.70) 

 

Handledningens syfte är enligt Rinnan och Sylwan (1994) att stärka yrkesidentiteten och 

utveckla en handlingsberedskap i omsorgsarbetet, där deltagarna lär sig förstå och hantera 

sina egna känslor och reaktioner. Författarna anser även att handledning ökar 

professionaliteten, att den kan hjälpa personalen att bemöta svåra uppgifter utan att själv ta 

skada. Personalen behöver enligt Göthson och Karlström (1994) hålla en viss distans till den 

krävande arbetssituationen och handledningen kan hjälpa dem att finna var gränsen går för ett 

personligt engagemang. Gråbacke (1993) anser att handledningssamtal ger en möjlighet att 

koppla teoretisk kunskap till det praktiska arbetet. Eklund och Johnsson (2000) framhåller att 

det krävs upplevelser och erfarenhet för att kunna tillämpa teoretiska kunskaper på ett bra sätt. 

Genom erfarenheter kan människor bättre förstå sina egna reaktioner och handlingssätt; 

genom att förstå sig själv kan man lättare förstå andras unika tankar. Linderot (1990) anser att 

handledning kan hjälpa människor att sätta sig in i andras situationer och att finna människan 

bakom hjälpbehovet.  

 

Flera forskare anser att lärandet i det dagliga arbetet kan uppnås genom att personalen 

tillsammans med arbetslaget och/eller arbetsledare får tillfällen att reflektera över vad som 

händer i vardagsarbetet och relatera det till verksamhetens mål (exempelvis Ellström, 1996; 

Gustafsson 1999; Svenska Kommunförbundet & Svenska Kommunalarbetareförbundet, 2001; 

Wahlgren, 1996). Handledning är en viktig förutsättning för kompetensutveckling och kan ses 

som ett erfarenhetsforum där den tysta erfarenhetskunskapen16 kan bli synlig för deltagarna 

och där kunskapen kan förmedlas till andra (Eliasson, 1992; Linderot, 1990). Under 

handledningen kan nyanställda få del av den erfarna personalens kunskaper medan de erfarna 

kan ta del av vad nya ögon ser och iakttar (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 

Handledning kan ske individuellt eller i grupp (Hallberg, 1984). Enligt Larsen och Pertoft 
                                                 
15 Enligt Carlsén et al. (1994) är reflektion den inre aktiviteten hos omsorgsgivaren före, under och efter en 
handling. Författaren anser att omsorgsgivarna vet lite om just sina reflektioner och att de är ovana att beskriva 
tankar och känslor med ord. 
16 Topor (1995) beskriver den praktiska kunskap som vi tillägnar oss genom att observera andra och prova på 
själva som tyst kunskap eftersom den visar sig i handling men som inte kan formuleras i ord. 
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(1991) innebär individuell handledning en mer skyddad och konfidentiell situation där det kan 

bli lättare att lämna ut sig på ett mer öppet och personligt sätt. Författarna anser att det 

övergripande syftet för grupphandledning är att bevara och vidareutveckla yrkeskunnandet 

samt att ta tillvara gruppens samlade kompetens. Vidare framhåller studier att den stödjande 

funktionen i grupphandledningen gör att omsorgspersonalen bättre orkar med sitt ansvarsfulla 

och krävande arbete (Astvik & Aronsson, 2000; Gråbacke, 1993; Rinnan & Sylwan, 1994). 

Studier har påvisat att grupphandledningens stödjande funktion kan förhindra 

utbrändhetseffekter (Bernler och Johnson, 1985; Carlsen et al., 1994). Wigzell bedömer i 

Linderot (1990) att hemtjänstpersonal utgör den yrkesgrupp som allra mest behöver 

handledning eftersom dessa hela tiden möter utsatta människor. Med anledning av att 

hemtjänstarbetet innebär mycket ensamarbete i omsorgstagarnas hem, är det oerhört viktigt att 

personalen får tala om sitt arbete för att kunna förstå och hjälpa omsorgstagarna.  

 

I litteratur som behandlar handledningens betydelse för hemtjänstpersonal som tillhandahåller 

palliativa omsorgsinsatser framhålls bristen eller avsaknaden av handledningstillfällen, detta 

trots att flertalet studier påvisar vikten av handledning inom omsorgsområdet (exempelvis 

Forssell, 1999; Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000; Socialstyrelsen, 1998a, 2000; SOU 

2000:6). Bristen på handledning leder till att personal ofta går miste om en möjlighet till egen 

bearbetning av sorg och död, vilket kan skapa känslor av oro, ångest och/eller rädsla som gör 

det svårt att delta i den palliativa omsorgen. Bristen på handledning skapar även problem i 

mötet med omsorgstagare och deras eventuella anhöriga, framförallt om inte dessa heller har 

bearbetat sin dödsångest (Eklund & Johnsson, 2000; Forssell, 1999; Socialstyrelsen, 1998b). 

Kommittén om vården i livets slutskede (SOU 2001:6) anser att all personal som arbetar med 

döende människor måste erbjudas tid för reflektion och samtal under handledning. Kommittén 

rekommenderar även fortlöpande handledning, enskilt och i grupp som är anpassad till lokala 

förhållanden. 

 

Metod  
Detta är en kvalitativ studie med en explorativ ansats. Ansatsen har valts med anledning av att 

området för studiens syfte bedömts som relativt outforskat efter litteraturgenomgången. För 

att få svar på vilken betydelse handledning har för hemtjänstpersonal som utför palliativa 

omsorgsinsatser har personliga intervjuer utförts med åtta vårdbiträden och/eller 

undersköterskor som arbetar inom den kommunala hemtjänsten. På grund av tidsfaktorn 
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begränsades antalet intervjuer till att omfatta åtta personer. Intervju som metod är enligt Kvale 

(1997) särskilt lämplig när man vill studera människors syn på meningen hos sina levda liv, 

beskriva deras upplevelser och självuppfattning samt klargöra och utveckla deras eget 

perspektiv på sin livsvärld. Studien har utförts i fyra moment, förberedande fas, 

datainsamling, bearbetning och rapportskrivning. Studiens forskningsplan har under den 

förberedande fasen genomgått en etisk granskning av kollegiet vid utbildningsprogrammet. 

Genom selektivt urval har en geografisk avgränsning utförts som medfört att denna studie 

utförts i två Norrbottenskommuner, dessa kommuner kommer dock inte att jämföras med 

varandra i denna studie. Efter telefonkontakt och godkännande av verksamhetsansvarig 

tjänsteman på respektive ort, utfördes ett obundet slumpmässigt urval bland kommunernas 

distriktschefer/enhetschefer. De utvalda kontaktades telefonledes, vid dessa samtal inbjöds 

studiens författare att informera om studien under hemtjänstgruppers planeringsmöten. Vid 

dessa sammankomster gavs en muntlig information, i samband med denna utdelades även ett 

skriftligt informationsbrev (bilaga 1) där hemtjänstpersonalen ombads ta kontakt vid intresse 

av att delta i studien. För att ge respondenterna en begreppsförklaring definierades begreppen 

”palliativ” och ”handledning” vid sammankomsterna samt i samband med intervjutillfällena. 

Det urvalskriterium som ställdes på hemtjänstpersonalen för att få medverka i studien var att 

de skulle inneha erfarenhet av palliativa omsorgsinsatser. 

 

För att stärka studiens validitet, det vill säga kopplingen mellan teori och empiri, utvecklades 

en teoretisk förståelse genom litteraturgranskning (Backman, 1998), där tidigare forskning 

och rådande begreppsdefinitioner inom studiens undersökningsområde studerades. 

Litteraturinläsningen åtföljdes av diskussioner där relevant material valdes ut. 

Intervjufrågorna (bilaga 2) konstruerades i en halvstrukturerad intervjuguide. Adekvata 

följdfrågor utformades för att kunna följa upp eventuella oklarheter samt för att kunna erhålla 

så uttömmande svar som möjligt. För att kunna koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjuerna registrerades dessa genom bandupptagning och stolpanteckningar. Vid två 

intervjuer fördes dock på intervjupersonernas begäran endast anteckningar. I direkt anslutning 

till intervjutillfällena som varande mellan 25 - 50 minuter, skrevs de bandade upptagningarna 

ned ordagrant medan de intervjuer som registrerades genom stödanteckningar formulerades 

till en mer beskrivande och sammanhängande text i ett ordbehandlingsprogram. Analysfasen 

påbörjades då de utskrivna intervjuerna sammanfördes. Den analysmetod som användes var 

meningskoncentrering vilket innebär att intervjupersonernas utsagor har formulerats mer 

koncist genom fastställande av meningsenheter som lagts under teman som utgjordes av 
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intervjuguidens frågeområden. Temat anhörigas roll utgjorde ej ett frågeområde i 

intervjuguiden, dock var utsagorna kring detta tema så framträdande i flera av intervjuerna att 

dessa redovisas under enskild rubrik. Därefter granskades temainnehållet och länkades 

samman till en deskriptiv utsaga. För att undvika upprepningar och ge läsaren en möjlighet att 

följa författarnas tolkning av det genererade datat redovisas studiens analys- och 

resultatsammanställning gemensamt. För att föra läsarna närmare dynamiken i ämnet har 

intervjupersonernas utsagor som speglar meningsfulla och beskrivande skildringar återgetts i 

form av citat. Genom ett medvetet förhållningssätt till det genererade datat, till tolkningar och 

till studiens syfte kan den yttre validiteten styrkas genom att förankra det empiriska resultatet 

till det teoretiskt genererade datat. Frågeställningarnas tillförlitlighet kontrollerades genom en 

testintervju som utfördes med en person som arbetat med palliativa omsorgsinsatser inom 

hemtjänstverksamhet. En reliabilitetskontroll utfördes av intervjuutskrifterna genom att 

intervjuarna granskade varandras översättningar från tal- till textspråk, men även för att 

uppmärksamma eventuella feltolkningar eller felregistreringar. I detta moment är det viktigt 

att forskare är medvetna om att utskrifter inte är kopior av talspråket utan att de är tolkade 

konstruktioner som fungerar som verktyg för studiens syfte (Kvale, 1997). 

 

Metoddiskussion  
Eventuella svagheter med denna datainsamlingsmetod kan vara att intervjuaren genom sin 

närvaro påverkar svaren genom intervjuareffekter. Bland dessa kan nämnas att 

intervjupersonen säger det hon/han tror att intervjuaren vill höra, att intervjuaren faktiskt styr 

intervjupersonens svar eller att intervjupersonen utelämnar data. En annan fallgrop kan vara 

att intervjuaren feltolkar svaren. För att stärka studiens validitet och reliabilitet har 

kontinuerliga diskussioner förts över olika tillvägagångssätt. Genom att reflektera över vad 

författare (Andersen, 1998; Backman; 1998; Kvale; 1997; Svenning; 1999) framhåller som 

fördelaktigt/ogynnsamt inom den kvalitativa forskningen, har studiens författare ständigt fått 

tänka om och tänka nytt. 

 

Utförandet av såväl den muntliga som skriftliga informationen har utgått ifrån de tre etiska 

riktlinjer som Kvale (1997) anser bör råda för forskning om människor. I materialet betonas 

frivilligheten att delta i studien och att privata data som kan identifiera intervjupersonerna inte 

kommer att redovisas i slutrapporten. Därav minimeras risken för att någon skall lida skada av 
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sitt studiedeltagande. I samband med intresseanmälan erhölls ett informerat samtycke till 

deltagande i studien.  

 

På grund av att vissa intervjupersoner upplevde osäkerhet inför att medverka i studien genom 

bandinspelning fördes enbart anteckningar under dessa intervjuer. Med anledning av att 

exakta ordalydelser ej finns registrerade i dessa intervjuer innehåller inte resultatdelen några 

citat från dessa intervjupersoner. En annan aspekt som ej förutsågs var att intervjupersoner 

som har ett annat modersmål kan ha svårigheter med att återge sina tankar och erfarenheter till 

det svenska språket. Även i dessa fall återges inga utsagor i form av citat, med anledning av 

att dessa intervjuer blivit översatta till svenska av en av studiens författare. Frågeställningarna 

som berörde döendet och döden medförde att intervjupersonerna började sätta ord på sina 

känslor och tankar, tankegångar som inte gick att ”stänga av” efter det att den sista frågan var 

besvarad. Med anledning av detta bör intervjupersonerna vid behov beredas möjlighet att få 

tala om sina reaktioner efter intervjuerna.  

 

För att säkra den konfidentiella behandlingen av det genererade datat har språkliga 

återgivelser som kan äventyra en konfidentiell behandling av intervjupersonernas medverkan i 

studien justerats. För att rapporten skall bli mer överskådlig har enhetliga benämningar 

använts i den utsträckning detta varit möjligt. I de fall där litteraturen beskriver denna 

omsorgsform som palliativ vård/omsorg har omsorgsbegreppet medvetet valts att framhållas. 

Genom detta ställningstagande betonas det holistiska synsätt som omsorgsbegreppet 

symboliserar.  

 

Hemtjänstpersonalens redogörelser gällande handledningens betydelse vid 

palliativt omsorgsarbete 
I denna del av rapporten presenteras studiens analys- och resultatsammanställning under 

följande rubriker: Hemtjänstpersonalen och deras utbildning, Hemtjänstpersonalens 

kompetens vid palliativa omsorgsinsatser, Behov av handledning, Erfarenhet av handledning, 

Samarbete och informationskanaler mellan sjukvård och socialtjänst, Handledning – enskilt 

eller i grupp, Tillgång till handledning vid palliativa omsorgsinsatser, Arbetsgruppens 

betydelse, Anhörigas roll, Specifika svårigheter vid palliativa omsorgsinsatser samt 

Upplevelser av vad som kan vara utvecklande i det palliativa omsorgsarbetet. Varje avsnitt 

avslutas med en konklusion. Eftersom varje omsorgssituation är unik, är det viktigt att hålla i 
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minnet att denna studie enbart ger en begränsad inblick i vilka känslor och upplevelser som 

kan uppkomma hos omsorgsgivare till människor som befinner sig i livets slutskede.  

 

Hemtjänstpersonalen och deras utbildning. 

De intervjuade var alla kvinnor mellan 33–56 år, vilket utgör en medelålder på 42 år. Fyra av 

de deltagande är vårdbiträden och tre av dem har en vårdbiträdesutbildning som varat mellan 

11–20 veckor. Det fjärde vårdbiträdet har en fyra månader lång kombinerad vårdbiträdes- och 

dagbarnvårdarutbildning. De övriga i studien har mellan 20 veckor–1½ år långa 

undersköterskeutbildningar, tre av dessa undersköterskor har även en 20 veckors 

vårdbiträdesutbildning. Den tid som intervjupersonerna arbetat inom hemtjänsten varierar från 

1½ år upp till 24 år. Sammanfattningsvis har samtliga av studiens intervjupersoner en 

vård/omsorgsinriktad utbildning, dessutom har sex av åtta studiedeltagare mer än tio års 

yrkeserfarenhet inom hemtjänsten. 

 

Tre intervjupersoner uppger att ämnet palliativ omsorg ej togs upp under deras utbildningstid. 

En av dessa personer anger att ämnet inte var aktuellt när hon gick sin utbildning, men i och 

med att omsorgsformen blivit mer uppmärksammad idag, anser hon att ämnet borde ha 

behandlats under hennes utbildning. Av de fem deltagare som anger att palliativ omsorg ingått 

i deras utbildning anser samtliga att ämnet inte behandlades i tillräcklig omfattning. En 

studiedeltagare berättar att hon fick ta del av ämnet genom att några klasskamrater redovisade 

ett grupparbete om vård/omsorg i livets slutskede för de övriga i klassen. En annan av 

intervjupersonerna anger att hon under sin utbildning fick göra studiebesök i ett krematorium, 

ett besök som hon i och för sig tyckte var intressant, men som inte gav kunskap om hur man 

ger omsorg åt människor som befinner sig i livets slutskede. En intervjuperson fick lära sig 

hur viktigt det är att ge tid åt den döende människan och sköta om individen så att denna är 

nöjd och känner sig viktig ända till slutet. En annan av intervjupersonerna anger att det kändes 

som att ämnet togs upp väldigt lite under utbildningen, men att hon då inte visste om det var 

lite eller mycket, utan att det är något som hon funderat på efteråt. Sammanfattningsvis 

framkommer det att samtliga intervjupersoner, oavsett om dem angett att ämnet behandlats 

under deras utbildning eller ej, har ett behov av att erhålla mer utbildning i ämnet palliativ 

omsorg.  

 



 

21 

Hemtjänstpersonalens kompetens vid palliativa omsorgsinsatser 

Flera personer i studien betonar vikten av att inneha medicinska kunskaper då dessa 

tillsammans med erfarenhetskunskap kan medverka till att personalen känner sig tryggare i 

sin yrkesutövning. När personalen besitter dessa kunskaper vet de mer om vad de har att 

förvänta sig och vad som kan vara naturligt i palliativa omsorgssituationer. 

Hemtjänstpersonalen beskriver att det är viktigt att vara lyhörd för att kunna tolka den döende 

personens behov. En av intervjupersonerna beskriver att personalen måste vara observant för 

att kunna få en uppfattning om omsorgstagaren exempelvis vill eller orkar prata. Betydelsen 

av att vara lugn och uppträda på ett visst sätt betonas i flera av intervjuerna. En av 

studiedeltagarna beskriver; ”… dels kommer man in tyst, man är väldigt lågmäld, man pratar 

inte högt och man går alltid fram till vårdtagaren först även om denna inte är kontaktbar […] 

det är ingen som lärt mig eller sagt åt mig hur man skall vara utan det är något som man har 

med sig”. Andra viktiga egenskaper som framkommer under intervjuerna är betydelsen av att 

visa respekt. En intervjuperson betonar vikten av att tänka på vad man pratar om samt hur 

man pratar, detta med anledning av att omgivningen inte kan veta vad den ibland 

okontaktbara döende människan hör eller är medveten om. Vidare beskrivs betydelsen av att 

visa förståelse för den döende personens situation, en av de intervjuade beskriver; ”… man 

måste tänka på att personen är döende och kan må dåligt på många sätt”. Att kunna tänka sig 

in i hur man själv skulle vilja bli bemött om man var i samma situation beskrivs som en viktig 

egenskap. En intervjuperson anser att det är viktigt att ha kunskap om hur personalen kan göra 

det så behagligt som möjligt för den döende personen, genom att kunna tillfredsställa den 

döende personens önskemål och ”… försöka göra personens sista dagar i livet till de bästa i 

livet”.  

 

I hemtjänstpersonalens beskrivningar framkommer att det behövs en bred kompetens och ett 

medvetet etiskt förhållningssätt för att arbeta nära döende personer i deras egna hem. Den 

kompetens som framkommer tydligast under intervjutillfällena är den erfarenhetsbaserade 

klientkunskapen som baseras på ett förhållningssätt präglat av empati och lyhördhet inför den 

döende personens omsorgsbehov. 

 

Behov av handledning  

I studien framkommer att samtliga intervjupersoner utom en anser att de har behov av 

handledning. De efterfrågar mer handledning med anledning av att alla omsorgssituationer är 

olika. En av deltagarna antyder att hennes behov av handledning kanske beror på henne själv: 
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”Det kanske är så att jag är känslig.” En intervjuperson berättar att hon hade ett behov av att 

prata med någon när hon fann en omsorgstagare död eftersom hon upplevde situationen som 

hemsk; ”… jag hade velat att någon skulle ha frågat något”. Vidare anger en studiedeltagare 

att hon upplevt ett större handledningsbehov när hon givit palliativa omsorgsinsatser till yngre 

omsorgstagare. Den intervjuperson som inte upplever att hon har behov av handledning tror 

att det beror på att hon ser döden som en naturlig del av livet, eftersom hon sett döda 

människor sedan hon var barn. Hon liksom andra i studien berättar att de tror att yngre som 

inte har någon erfarenhet kan ha ett större handledningsbehov i dessa frågor. En slutsats som 

kan dras av ovanstående resultat är att handledningsbehovet beror på vilka tidigare 

erfarenheter och kunskaper personalen besitter gällande omsorg om människor som befinner 

sig i livets slutskede samt vilket behov de har av att tala om sina tankar och upplevelser. 

 

De situationer som hemtjänstpersonalen upplever att de behöver handledning i handlar om hur 

de ska bete sig när de vet att någon snart ska dö. I studien framkommer en uttalad rädsla för 

att finna en omsorgstagare död. En av intervjupersonerna uppger att hon kände sig otillräcklig 

då hon visste att en omsorgstagare snart skulle dö: ”Vi visste inte vart vi skulle ta vägen 

överhuvudtaget.” I studien framkommer ett behov av handledning i de situationer där det kan 

upplevas som svårt att tolka den döende personens signaler om vad denna har för behov. 

Intervjupersonen uttrycker även ett behov av information om hur tillståndet kan komma att 

förändras. En studiedeltagare anser att det generellt behövs mer handledning, inte bara om 

döendet, eftersom omsorgsinsatser inte kan ges utifrån givna modeller; ”… ena gången kan 

det vara den medicinska andra gången kan det vara omsorgen, det är helt olika”. De flesta 

intervjupersoner uppger att de saknar den medicinska kunskapen gällande omsorg och vård 

om personer som befinner sig i livets slutskede. Bristen på denna kunskap kan enligt en 

intervjuperson leda till att personalen känner sig otrygg och att denna otrygghet kan uppfattas 

av omsorgstagaren. En person i studien efterlyser handledning utifrån ett helhetsperspektiv 

med anledning av att hon inte kan särskilja medicinska och sociala behov ifrån varandra, 

eftersom dessa går hand i hand. Vidare efterlyser hon handledare som kan förmedla detta 

synsätt och som innehar kunskap om alla delar i helheten gällande omsorg om döende 

personer och deras eventuella anhöriga. Hon upplever det besvärligt att ständigt behöva vända 

sig till olika människor med sina frågor, något som försvåras då arbetsledare och 

distriktsköterska ej finns tillgängliga efter kontorstid. Flera studiedeltagare beskriver även ett 

behov av handledning gällande hur man ska ta hand om de anhöriga efter dödsfallet. 

Sammanfattningsvis framkommer divergerande utsagor gällande intervjupersonernas 
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handledningsbehov, dock saknar de flesta i studien medicinska kunskaper gällande den 

palliativa vården/omsorgen. Resultatet är anmärkningsvärt med anledning av att hälften av 

studiens deltagare har en undersköterskeutbildning. 

 

De intervjuade anger att distriktsköterskan är den som kan/ska handleda i situationer som 

gäller den medicinska delen av omsorgen. En studiedeltagare efterfrågar tid att prata om 

andliga frågor och anser att det kan vara lämpligt att få tala med en präst i dessa frågor, då 

samtal om döden kan lindra den egna dödsångesten. En deltagare i studien anser att man vid 

arbetsplatsträffarna som äger rum en gång per månad skulle kunna bjuda in; ”… folk som är 

duktiga på sånt”. En av intervjupersonerna har erfarenhet av att ha gått en studiecirkel som 

behandlade etik och moral tillsammans med sina arbetskamrater och hon anser att man skulle 

kunna ha en sådan studiecirkel gällande frågor om döendet och döden. Hon upplevde denna 

cirkel som lärorik eftersom personalen fick tid att sätta sig ner och prata med varandra. Att få 

ta del av hur andra upplever saker och ting startade reflektioner hos henne, vilket hon 

upplevde som positivt och utvecklande eftersom man enligt henne blir hemmablind när man 

arbetat länge inom samma yrke. Några i studien nämner att arbetsledaren kan inta 

handledarrollen, medan andra framhåller att arbetsledaren inte kan agera som handledare i 

frågeställningar som berör palliativa omsorgsinsatser eftersom denna inte är så insatt i dessa 

frågor. Dock anser dessa intervjupersoner att arbetsledaren kan organisera 

handledningstillfällen som anpassas efter hemtjänstpersonalens rådande behov. En 

intervjuperson beskriver att en god kontakt med den döende människans anhöriga kan fungera 

som en slags handledning, där personalen kan kontakta anhöriga för att få en ökad kännedom 

om omsorgstagaren. Resultatet påvisar att den hemtjänstpersonal som ingår i denna studie 

efterfrågar handledare som innehar en medicinsk och en erfarenhetsbaserad kunskap om de 

situationer som kan uppstå i det palliativa omsorgsarbetet. 

 

Erfarenhet av handledning  

De intervjuade uppger att de till viss del erhållit handledning i frågor gällande palliativa 

omsorgsinsatser. Samtliga utom en av de intervjuade betonar bristen på handledning, bland 

annat efterfrågas mer tid för diskussioner med den egna arbetsgruppen. En intervjuperson som 

anger att hon hade behövt handledning, berättar att hon under en situation där arbetslaget gav 

palliativa omsorgsinsatser inte fick ta del av den information som delgavs de andra i 

arbetslaget; ”… de tyckte kanske inte att jag behövde veta så mycket”. Avsaknaden av 

information förmodar intervjupersonen berodde på att hon; ”… bara var en vikarie”. I studien 
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framkommer att hemtjänstpersonalen har erfarenheter av att det endast är arbetskamrater som 

informerar om när palliativa omsorgsinsatser har inletts hos någon omsorgstagare. En 

intervjuperson beskriver att handledning som ges inom arbetslaget kan handla om den 

information som personal som varit hos den döende personen vid tidigare tillfällen delger den 

personal som skall in och ge omsorgsinsatser efteråt. Denna handledning kan exempelvis 

handla om var tofflorna finns eller var tvättlappar och mediciner förvaras. Enligt 

intervjupersonen innebär denna handledning att hemtjänstpersonalen visar respekt för den 

döende människan samt dennes eventuella anhöriga som vistas i hemmet, genom att 

personalen inte ständigt utsätter dem för frågor av olika slag. En av intervjupersonerna 

förmodar att hon vid begäran inte skulle få handledningstid: ”Det är alltid så bråttom, man 

hinner inte prata…” En i studiedeltagare upplever att allt skall vara så effektivt som möjligt 

och ske till lägsta kostnad. Allt som inte passar in i detta tankesätt har en låg prioritet: ”För 

oss är det så att även om något tråkigt händer så är det bara att fortsätta till nästa ställe, men 

man vänjer sig, man blir som härdad. Har man arbetat länge så vänjer man sig som vid allt.” 

De flesta upplever att handledning kan minska de oroskänslor som ofta uppstår i arbetet med 

döende människor, samtidigt som de lär sig hantera olika situationer på bästa sätt. Studiens 

intervjupersoner anser att deras arbetssituation är präglad av en ständig tidsbrist, samtidigt 

som de upplever att de blir bedömda utifrån effektivitetskriterier som de inte anser är 

tillämpbara inom deras verksamhetsområde. Vidare betonar deltagarna att den informella 

handledning som erhålls av den egna arbetsgruppen är mycket betydelsefull, framförallt när 

det gäller att få information om palliativa omsorgsinsatser. 

 

I denna studie framkommer att hemtjänstpersonal i första hand, där handledning utanför 

arbetsgruppen förekommer, erhåller handledning av distriktsköterskan. En handledning som 

huvudsakligen består av de mest basala omvårdnadskunskaperna samt information om 

omsorgstagarens diagnos. Flera av de deltagande beskriver att handledning till största delen 

ges under deras planeringstid, men att det även förekommer att de träffar distriktsköterskan i 

omsorgstagarens hem. En av intervjupersonerna berättar att hennes arbetslag under en 

palliativ omsorgssituation kunde kontakta en specialistklinik när som helst på dygnet för att få 

stöd och hjälp. En annan deltagare i studien uppger att hon kontaktat ortens vårdcentral när 

distriktsköterskan inte funnits tillgänglig. De intervjupersoner som arbetar i den kommun som 

innehar ett samarbetsavtal med LAH (Lasarettsansluten hemsjukvård) uppger att de kontaktar 

LAH-personal under de tider som arbetsledare och distriktsköterska inte finns på plats. De 

anger att LAH-personalen inte alla gånger känner till omsorgstagarens specifika situation, 
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men att det är dem man får lita på. Dock betonar en av intervjupersonerna att de inte fått 

explicita hänvisningar att kontakta LAH när oklarheter uppstår, men att de tar sig den rätten. 

Denna personal är tacksam över av att ha någon att vända sig till vid medicinska 

frågeställningar, men konstaterar att de lämnas ensam med andra oklarheter. Några 

studiedeltagare lyfter fram känslor av att de är hänvisade till varandra då det inte finns några 

färdiga lösningar. En maktlöshet som för en av intervjupersonerna inneburit att hon än idag, 

flera år efter en specifik palliativ omsorgssituation, kan känna en ilska över hur fruktansvärt 

dåligt hon mådde och över att arbetsgruppen inte erhöll någon handledning. Sammantaget 

uppfattas handledningen som tillräcklig när hemtjänstpersonalen väl får den, samtidigt 

uttrycks dock en saknad efter specifika handledningstillfällen där det ges tid att prata kring de 

känslor som kan uppkomma vid omsorgen om människor som befinner sig i livets slutskede.  

 

Samarbete och informationskanaler mellan sjukvård och socialtjänst  

Flera av studiens deltagare saknar rutiner gällande informationsgången mellan sjukvård och 

socialtjänst. En av intervjupersonerna berättar att det kan gå upp till tre veckor mellan 

gångerna de träffar distriktsköterskan. De deltagande berättar i flera fall om svårigheterna 

med att nå disktriktsköterskan på grund av dennes tidsbegränsade telefontider. Under denna 

telefontid är hemtjänstpersonalen ofta ute och arbetar, vilket innebär att de inte alltid har 

möjlighet att försöka kontakta distriktssköterskan. Några av intervjupersonerna beskriver att 

det oftast är hemtjänstpersonal som tar kontakt med sjukvården; att det hela tiden är 

hemtjänstpersonalen som får ta reda på hur olika situationer ska lösas. En av studiens 

deltagare anger att arbetslaget under en specifik palliativ omsorgssituation successivt 

upplevde; ”… men herregud, det här vet vi ju ingenting om…”.  Vid dessa situationer vänder 

sig hemtjänstpersonalen i den kommun som innehar avtal med LAH oftast till denna personal, 

antingen telefonledes eller vid de personliga möten som uppstår, då parternas insatser 

sammanfaller i omsorgstagaren hem. Hemtjänstpersonalen i den kommun som inte har 

samarbetsavtal med LAH framför synpunkter om att läkare i högre grad skulle bedöma och 

avgöra behov av insatser för den döende människan samt att kommun och landsting 

tillsammans skulle ordna med personal. En av intervjupersonerna berättar att; ”… om man 

tänker på förutsättningarna så har det fungerat väldigt bra, menar att jag ändå har vetat om 

tillståndet och hur jag ska sköta om den döende”. En deltagare i studien anser att samarbetet 

mellan sjukvård och socialtjänst har blivit bättre men att det fortfarande finns ganska mycket 

”glapp”. En annan studiedeltagare bedömer att samarbetet fungerar ganska bra även om 

hemtjänstpersonalen inte alltid känner till allt om den döende personens tillstånd. Vidare 
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beskriver hon att arbetslaget rådgör med distriktsköterskan, hon har även erfarenhet av att 

läkaren har kommit till den döende personens hem och instruerat personalen om vad/hur de 

ska göra.  

 

Sammanfattningsvis kan man av intervjumaterialet utröna att det mellan sjukvården och 

socialtjänsten saknas gemensamma, formella riktlinjer gällande samarbetsformer och 

informationskanaler i frågor gällande palliativ omsorg. Detta innebär att hemtjänstpersonalen 

många gånger står rådlösa utan möjlighet till handledning, inte minst efter kontorstid. 

 

Handledning – enskilt eller i grupp? 

Av de intervjupersoner som anger att de har erfarenhet av handledning framkommer 

divergerande utsagor som dock påvisar att de flesta handledningstillfällen sker i oorganiserad 

form. En av intervjupersonerna berättar att hon föredrar handledning i gruppform, men att de 

som föredrar att få individuell handledning måste bli erbjuden detta. En övervägande del av 

svaren påvisar att få har erfarenhet av någon av handledningsformerna. I dessa fall har frågan 

formulerats om till att gälla vilken form som de tror passar bäst för samtal kring döendet och 

döden. De flesta av intervjupersonerna uppger att de skulle föredra handledning i gruppform, 

eftersom de anser att all personal kan ta del av den information som ges samtidigt som 

personalen under dessa tillfällen kan utbyta erfarenheter med varandra. En intervjuperson 

berättar att hennes arbetslag brukar föra protokoll vid arbetsplatsträffarna, men att det på 

grund av tidsbrist inte alltid finns tid att läsa dessa. En av de två intervjupersoner som anger 

att de skulle föredra enskild handledning beskriver att hemtjänstpersonal kan ställas inför 

många konstiga situationer, hon tror inte att det blir på samma sätt om man pratar om dessa 

situationer i grupp. Vidare berättar hon att alla i arbetslaget inte pratar så mycket i gruppen 

vilket hon tror kan medföra att dessa personer helt avstår från att tala om sina tankar som 

berör palliativa omsorgssituationer.  

 

Intervjuutsagorna påvisar att flertalet handledningstillfällen utgår från en informell ordning. 

En slutsats som kan dras av detta är att den personal som inte är närvarande i 

hemtjänstlokalen under dessa oorganiserade handledningstillfällen blir beroende av 

arbetskamraternas välvilja och förmåga att delge information till de frånvarande. 
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Tillgång till handledning vid palliativa omsorgsinsatser 

Hemtjänstpersonalen anser inte att de har någon speciellt avsatt eller regelbunden planerad tid 

för handledning när någon omsorgstagare är döende eller har avlidit. Flera av 

intervjupersonerna berättar att de pratar med varandra under raster och när de träffar sina 

arbetskamrater i hemtjänstlokalen under arbetsdagen. En av intervjupersonerna berättar; ”… 

vi tar den tiden… det måste finnas tid”, tid att få prata med sina arbetskamrater eftersom hon 

anser att det kan upplevas som svårt om man exempelvis har hittat en omsorgstagare död i sitt 

hem. Flera intervjupersoner upplever att det behövs handledningstid med anledning av att 

varje omsorgstagares situation är unik. Hemtjänstpersonalen anser att tidsbristen försvårar 

möjligheterna att planera och genomföra handledningstillfällen. Hemtjänstgrupperna har en 

planeringstid varje vecka där arbetet hos alla omsorgstagare planeras. Denna planeringstid är 

oftast det enda tillfället som arbetslaget samlas och får möjlighet att prata under arbetstid. En 

av intervjupersonerna berättar; ”… då får man ta upp allt som är aktuellt och det kan bli 

ganska mycket”. En person i studien anser att den stressiga arbetssituationen har medfört att 

många inom arbetsgruppen är väldigt ”tröttkörda” och därför inte orkar prata om frågor som 

berör döendet och döden, hon beskriver; ”… många orkar inte ta till sig, det har varit så 

mycket neddragningar […] många mår dåligt…”. Stämningen vid hemtjänstpersonalens 

planeringsträffar framställer en av de deltagande som orolig eftersom folk springer in och ut 

samtidigt som larmtelefoner ringer, en stämning som inte intervjupersonen anser vara av den 

karaktären att den inbjuder till djupare samtal. Vidare beskriver intervjupersonen att det på 

hennes arbetsplats råder en jargong där; ”… man försöker pigga upp stämningen på nåt vis”. 

Denna jargong kan enligt henne vara ett uttryckssätt som arbetsgruppen använder för att orka 

med sitt yrke. En av intervjupersonerna anser att det inte finns tid till att bearbeta händelser, 

oavsett hur man mår är det bara att ställa om sig för att bemöta nästa omsorgstagare; ”… det 

är nästan som att man spelar lite teater, man har olika roller på olika ställen man kommer till, 

man får verkligen vara flexibel, det kan bli lite jobbigt”. En liknande skildring av 

arbetssituationen ges av en annan intervjuperson; ”… vi kommer in på Dramaten när som 

helst med vårat jobb”.  

 

Hemtjänstpersonalen har i flera fall blivit ombedd att kontakta sina arbetsledare vid behov av 

stöd och hjälp, men personalen upplever inte alltid att de erhåller handledning när det 

efterfrågar denna. En av intervjupersonerna berättar;”… men de gånger vi hörde av oss hade 

hon jättebråttom och hon hade inte tid att svara på frågor. Hon tyckte bara att det här går 

jättebra, att ni är jätteduktiga, men det hjälpte inte oss”. Intervjupersonen beskriver att det inte 
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var beröm som personalen efterfrågade, utan stöd och vägledning för att veta om de gjorde 

rätt eller kunde ha gjort på något annat sätt. Hon berättar att detta bemötande har medfört att 

hon inte alltid känner för att prata; ”… nej, jag säger ingenting, för jag får inget tillbaka”. 

Flera i studien anser att det är viktigt att arbetsledaren tar sig tid att sitta och prata med berörd 

personal eftersom arbetet hos döende personer kan upplevas som psykiskt påfrestande. Vissa 

av studiens deltagare upplever att det varken finns tid eller ork till att samtala om situationer 

som av olika anledningar upplevs som betungande. Sammanfattningsvis kan bristen på 

planerad handledningstid och arbetsledningens brist på engagemang medföra att 

hemtjänstpersonal stundom flyr in i ett ”skådespeleri” för att komma undan arbetssituationens 

påfrestningar. 

 

Arbetsgruppens betydelse 

Under flera intervjutillfällen framkommer vilken avgörande betydelse arbetsgruppen har för 

att hemtjänstpersonal skall mäkta med att ge omsorg till döende människor. Några av 

intervjupersonerna beskriver att de känner sig ganska ensamma i sitt yrkesutförande eftersom 

de inte har många att vända sig till. Detta leder enligt en intervjuperson till att 

hemtjänstpersonal; ”… måste vara modig, man måste kunna nästan allt”. Bristen på 

handledning medför att många i studien upplever att de är utlämnade till att handla efter det 

egna sunda förnuftet, något som en i studien förmodar beror på att ingen annan heller vet vad 

som bör/ska göras i olika situationer. Den knapphändiga informationen och det uteblivna 

stödet medför att en i studien upplever att hon ibland blir inknuffad i någons hem. Hon 

beskriver att hon än så länge gått hel ur dessa relationer, men understryker att arbetsledningen 

vid flertalet tillfällen handlat ansvarslöst. I och med denna avsaknad av stöd ”utifrån” vänder 

sig hemtjänstpersonal till den egna arbetsgruppen för att få råd och stöd eller för att ha någon 

att prata av sig till. I flera intervjuer betonas hur viktigt det är att ingå i en trygg och öppen 

arbetsgrupp där man vågar säga vad man känner och tycker och där ingen fråga känns för 

dum att ställa. En studiedeltagare beskriver sin arbetsgrupp som stark, vilket hon tror beror på 

att de kan tala om känsliga saker. Vidare upplever hon att det alltid finns någon att vända sig 

till; ”… man kan prata med vem som helst”. Tryggheten i arbetsgruppen kan även enligt flera 

intervjupersoner bero på att de arbetat tillsammans en längre tid och därför känner varandra 

väl. Att få prata med arbetskamraterna beskrivs av de flesta i studien som mycket viktigt. En i 

studien nämner att hon skulle ha mått mycket dåligt om hon inte fått prata om 

arbetssituationen; ”… vi pratade med varandra på planeringen och ofta med varandra i telefon 

när vi var hemma. Vi pratade om hur vi kände oss […] den goda relationen i arbetsgruppen 
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var jätteviktig”. Även om personerna i arbetslaget känner varandra väl och känner sig trygga 

med varandra, är det enligt en intervjuperson inte alltid dem hon vill prata med, det beror 

enligt henne på hur man mår. En annan av de deltagande berättar att hon inte pratar med sina 

arbetskamrater om frågor som berör döendet och döden, men anser att det skulle vara 

intressant; ”… det kommer tankar om vad som händer sen, efter döden, man tänker på det mer 

när man arbetar inom det, det kan vara lite skrämmande men det finns ingen tid till det”.  

 

Av dessa intervjuutsagor kan utrönas att hemtjänstpersonalen i denna studie, med några få 

undantag, samtalar kring ämnet döden tillsammans med sina arbetskamrater. Ett arbetsklimat 

som tillåter och bejakar samtal rörande känsliga frågor förstärker arbetsgruppens känsla av 

sammanhållning. Dessa samtal sker huvudsakligen på informell väg, eftersom den 

organiserade handledningen lyser med sin frånvaro. Har en verksamhet som hemtjänsten, som 

i hög grad är beroende av en personalkontinuitet för att kunna uppnå verksamhetens mål, råd 

att upprätthålla personalens psykosociala arbetsmiljö på informella grunder?  

 

Anhörigas roll 

Under intervjuerna framkom vilken betydelse anhöriga har i palliativa omsorgssituationer. En 

av studiens deltagare poängterar att det är de anhöriga som känner omsorgstagaren bäst, som 

vet vad de tycker om samt namn på deras vänner. Anhöriga kan därigenom tillföra mycket 

genom att berätta om omsorgstagarens personlighet och tidigare livssituation: ”Om man fick 

veta om de varit pratsamma eller inte så kunde man tänka på det så man inte pratar för mycket 

åt någon som alltid velat ha det mera tyst.” Flera i studien betonar att alla människor är olika, 

vilket leder till att de inte kan veta hur var och en hanterar olika situationer. En av 

intervjupersonerna beskriver att hon försöker prata med anhöriga när de är hos 

omsorgstagaren men anger att det inte är alla som vill prata. Under intervjuerna betonar flera 

av deltagarna betydelsen av att vara lyhörd gentemot anhöriga. En intervjuperson 

understryker vikten av att man som personal, om behov finns, tar sig tid att prata med 

anhöriga som finns vid den döende personens sida. En annan i studien anser att hon som 

medmänniska måste ta sitt ansvar genom att lyssna och erbjuda anhöriga stöd i dessa 

situationer. Anhöriga befinner sig i ett känsligt läge, detta leder enligt en studiedeltagare till 

att hemtjänstpersonal hyser lika mycket omsorg om anhöriga som om den döende människan. 

Vidare anser hon att hemtjänstpersonal inte får skjuta de anhöriga åt sidan, utan att de skall 

serva anhöriga med exempelvis mat och fika, eftersom dessa sällan tänker på sådant när en 

närstående befinner sig i livets slutskede. En intervjuperson betonar betydelsen av att värna 
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om den döende människan, men även om anhöriga. Hon anser att det är viktigt att ta in 

anhöriga i omsorgen, men för att inte göra någon av parterna illa skall man exempelvis inte 

blotta den svårt sjuke inför de anhöriga. Enligt henne måste personalen bli påmind om detta 

etiska förhållningssätt för att inte falla in i rutiner. Utifrån respekten för den enskilde 

omsorgstagaren skall personalen förändra sitt beteende allteftersom situationerna kräver detta, 

hon framhåller att denna anpassning kommer helt naturligt; ”… det är magkänslan som gör 

det”.  

 

En av intervjupersonerna berättar att det ofta händer att omsorgstagare som hemtjänstpersonal 

arbetat länge hos, pratar mer om döden med personalen än vad de gör med anhöriga. Dessa 

samtal innebär enligt henne att omsorgspersonalen i många lägen vet mer om hur den döende 

personen vill ha det, både under dennes sista tid i livet samt efter personens bortgång, än 

dennes anhöriga. Denna kunskap ökar personalens möjligheter att kunna tillhandahålla en god 

palliativ omsorg samtidigt som de kan utgöra ett stöd för anhöriga. Vidare upplever 

intervjupersonen att anhöriga ofta vänder sig till personalen efter dödsfallet med olika 

frågeställningar; ”… tänk om vi hade vetat hur han/hon hade velat ha det”. Personalen kan i 

många fall lindra anhörigas oro eftersom de känner till hur omsorgstagaren ville ha det. 

Sammantaget utvisar det insamlade intervjumaterialet betydelsen av att anhöriga görs 

delaktiga i det palliativa omsorgsarbetet. Detta kan möjliggöras genom att 

hemtjänstpersonalen möter den enskilda omsorgstagaren och anhöriga där de befinner sig, 

utifrån deras unika förutsättningar och behov.  

 

Specifika svårigheter vid palliativa omsorgsinsatser 

Intervjupersonerna anser att det finns framträdande svårigheter i arbetet med att ge omsorg till 

personer som befinner sig i livets slutskede. Det framkommer att några intervjupersoner 

upplever att det alltid är svårt att arbeta nära döende människor. Några studiedeltagare 

betraktar denna omsorgsform som helt naturlig, dock påpekar en av dessa intervjupersoner att 

det finns faktorer i omsorgen som kan förbättras. Flertalet av studiens deltagare upplever det 

som svårt att bli ensam med alla beslut och tolkningar av den döende personens skiftande 

behov. En intervjuperson anser att det är svårt att själv avgöra när hon skall påkalla hjälp från 

sjukvården. Några personer i studien upplever att det är svårt att acceptera att någon ska dö 

eller har dött, detta gäller framför allt i situationer där personalen fäst sig vid omsorgstagaren. 

Arbetet med att ta hand om den döende personen beskrivs många gånger som betungande. 

Samtidigt som hemtjänstpersonalen ger omsorgsinsatser till den döende människan skall de 
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finnas till hands för anhöriga. Vidare framkommer att det kan upplevas som svårare att 

komma in i ett hem där omsorgstagaren avlider en kort tid efter att de palliativa 

omsorgsinsatserna inletts. Detta med anledning av hemtjänstpersonalen inte hinner lära känna 

omsorgstagaren och dennes eventuella anhöriga, vilket leder till att personalen inte vet hur de 

skall bete sig gentemot dessa personer. 

 

En studiedeltagare upplever det som påfrestande att det aldrig är någon som frågar hur hon 

mår. En intervjuperson beskriver en situation där hon blev ombedd att ordna så att en döende 

omsorgstagare fördes till lasarettet som oerhört pressande, då hon visste att hon handlade mot 

den döende personens vilja. En av intervjupersonerna upplever att vissa omsorgstagare inte 

får den hjälp de behöver. Hon anser inte att verkligheten och det hon lärt sig i skolan 

överensstämmer med varandra: ”Varför säger man att någon ska få dö hemma och få bra vård 

när det inte är så och att man ska få dö utan smärtor. Jag tycker inte att det är så i verkligheten 

och jag tror att personen jag arbetade hos hade smärtor.” Flera deltagare i studien framhåller 

att situationen känns mer betungande när omsorgstagaren har svåra smärtor under dennes sista 

tid i livet. Vidare framkommer att några av studiedeltagarna upplever att det palliativa 

omsorgsarbetet försvåras då de i samband med dessa arbetssituationer har en anhörig som är 

döende eller som nyligen avlidit. De upplever även att de under dessa omständigheter har 

svårare att prata om frågeställningar som berör döden. Några intervjupersoner beskriver att 

det känns än mer psykiskt påfrestande att ge palliativa omsorgsinsatser till en ung människa. 

En intervjuperson beskriver dessa situationer som fruktansvärda. För att klara av det intensiva 

och krävande arbetet ordnar arbetsgruppen så att de kan ta ledigt några dagar för att få distans 

till arbetssituationen. De intervjupersoner som anser att det är mer psykiskt påfrestande att ge 

palliativ omsorg till yngre människor betraktar äldre människors död som mer naturlig 

eftersom äldre omsorgstagares högsta önskan oftast är att få avsluta sina jordeliv i det egna 

hemmet: ”Om man gör det bra för den personen så ser jag det som skönt för dem att somna in 

när den dagen kommer.”  

 

Sammanfattningsvis framstår hemtjänstpersonalens arbetssituation som ytterst komplex. I 

arbetet nära döende människor bör personalen besitta förmågan att kunna betrakta och tolka 

den döende människans behov och önskemål utifrån dennes livsvärld. Om personalen innehar 

förmågan att tolka dessa signaler utifrån situationens givna kontext kan personalen möta den 

enskilde utifrån dennes villkor, detta medför att personalen aldrig bör eller kan generalisera 

omsorgsinsatser. För att personalen skall kunna bibehålla den etiska medvetenheten som 
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framkommer i deras utsagor måste verksamhetsansvariga möjliggöra att hemtjänstpersonalen 

erhåller adekvat handledning som utgår från specifika situationer/frågeställningar.  

 

Upplevelser av vad som kan vara utvecklande i det palliativa omsorgsarbetet 

Flera av intervjupersonerna berättar att arbetet nära människor som befinner sig i livets 

slutskede har givit dem många nya erfarenheter. Eftersom personalen ofta hunnit arbeta en 

längre tid hos omsorgsstagaren när den palliativa omsorgen inleds upplevs den döende 

personen ibland som en anhörig. Att se en omsorgstagare svårt sjuk och veta att det inte finns 

någon återvändo leder ofta till att omsorgsgivarna börjar reflektera över vad som är viktigt i 

det egna livet. En av intervjupersonerna berättar att det palliativa omsorgsarbetet först kunde 

upplevas som negativt men att denna känsla utbyttes till en allt större tillfredsställelse över det 

egna arbetet i takt med att hon kunde se och tolka den döende personens skiftande behov. 

Vetskapen över att ha klarat av arbetet upplever några intervjupersoner som utvecklande. En 

av dessa berättar: ”Jag tror att alla prövningar är bra för människan, det har varit bra att få 

vara med om detta.” I studien framkommer även att det palliativa omsorgsarbetet har medfört 

att den egna rädslan för döden har minskat och att döden kan ses som mer naturlig. En av 

intervjupersonerna upplever att stämningen varit fridfull när en omsorgstagare fått dö hemma. 

En annan i studien berättar att hon inte trodde att hon skulle klara av att arbeta hos en döende 

människa eftersom hon var osäker över hur hon skulle kunna klara av att hantera sina egna 

känslor. Hon stärktes av att de anhöriga var nöjda med hennes insatser och av den trygghet 

som den döende människan gav uttryck för; ”… det är jätteskönt att du är här”.  

 

Trots att tillhandahållandet av palliativ omsorg genomgående i denna studie beskrivs som 

psykiskt påfrestande så har arbetet nära en annan människa under dennes sista tid i livet 

medfört en i positiv bemärkelse förändrad syn på döden men även på livet.  

 

Avslutande diskussion 
Att arbeta i en döende människas hem under dennes sista tid i livet är en omvälvande 

upplevelse som påminner de närvarande om det egna livets värde. Trots att döden är en del av 

livets grundvillkor finns det i denna studie utsagor som påvisar att hemtjänstpersonalen ofta 

upplever det palliativa omsorgsarbetet som psykiskt påfrestande. I likhet med tidigare utförda 

studier (Gråbacke, 1993; Szebehely, 1995) uppger denna studies intervjupersoner att de 

känner sig utlämnade på grund av att de ofta arbetar ensam, vilket medför att de själva måste 
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fatta svåra beslut angående omsorgen om den döende människan. Studiens resultat påvisar att 

den erhållna handledningen i huvudsak sker informellt, i den egna arbetsgruppen. På grund av 

att verksamheterna saknar formella riktlinjer gällande handledning i det palliativa 

omsorgsarbetet blir hemtjänstpersonalen beroende av informella handledningssystem. Har 

organisationer som skall kunna svara upp mot Socialtjänstlagens intention om en flexibel och 

individuellt anpassad hjälp, råd att basera sina verksamheter utifrån dessa inofficiella 

informationssystem? Om organisationsledningen inom socialtjänsten strukturerar och 

förankrar lagens intentioner och verksamhetsmål inom den egna organisationen förbättras 

organisationsmedlemmarnas möjlighet till insyn och påverkan i den egna verksamheten men 

även i organisationen som helhet. För att denna utveckling skall möjliggöras måste 

arbetsledningen ge personalen verktyg i form av begrepp och resurser, som exempelvis 

inplanerad tid för handledning.  

 

Sammanfattningsvis påvisar resultatet att hemtjänstpersonalen känner sig ensam och saknar 

handledning i frågeställningar som berör döendet och döden. Representanter från kommun 

och landsting bör utarbeta gemensamma, formella riktlinjer gällande palliativa 

omsorgsinsatser som ges i den enskildes hem. Dock skall dessa riktlinjer inte användas 

normativt eftersom varje individ är unik och har sina speciella behov och önskemål. Inom den 

kommunala hemtjänstverksamheten har nya målgrupper tillkommit, bland annat människor 

med demens, människor som befinner sig i livets slutskede samt äldre människor med 

invandrarbakgrund. DeMarinis (1998) framhåller att den ökande andelen äldre med 

invandrarbakgrund medfört att det kulturella klimatet håller på att förändras i Sverige. Denna 

utveckling innebär att man inom vård- och omsorgsområdet måste finna nya 

kommunikationsvägar som beaktar de mångkulturella skillnaderna. Med anledning av att 

varje kultur har sin syn på döden är det viktigt att inta ett vidare perspektiv och placera det 

individuella omsorgsbehovet i sitt sociala sammanhang. Generaliseringar skall och kan ej 

göras angående bemötande av äldre människor eftersom dessa inte utgör någon homogen 

grupp i samhället.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2002b) står riket inom ett trettio års perspektiv inför stora 

demografiska utmaningar. Förhållandet mellan personer i höga åldrar där hjälpbehoven är 

stora kommer att bli allt mer ogynnsamt, det vill säga att färre ska svara för vård och omsorg 

till allt fler. Kvaliteten i omsorgen om äldre människor står och faller med hur personal- och 

kompetensförsörjningen kan klaras. I dagsläget har verksamheterna svårigheter att behålla 



 

34 

redan befintlig personal samtidigt som de står inför betydande rekryteringssvårigheter, vilket 

ter sig oroande både i ett kort och i ett långt tidsperspektiv. Ansökningarna till 

gymnasieskolans omvårdnadsprogram har enligt Runesson & Eliasson-Lappalainen (2000) 

minskat, för att vända denna neråtgående trend måste utbildningarna göras mer attraktiva. Ett 

förslag är att elever, lärare, hemtjänstpersonal, utbildningsanordnare samt 

verksamhetsansvariga inom omsorgen stiftar ett forum där kontinuerliga diskussioner förs. Ett 

forum där målsättningen bör vara att utforma en utbildningsplan som bättre svarar upp mot de 

kompetenskrav som verksamheten ställer på hemtjänstpersonalen. I denna studie framkommer 

att den erhållna utbildningen gällande palliativ omsorg inte motsvarar de krav som ställs 

och/eller de behov som hemtjänstpersonalen kan uppleva före, under och efter 

tillhandahållandet av palliativa omsorgsinsatser. Genom denna framträdande brist på adekvat 

utbildning gällande palliativ omsorg understryks handledningens betydelse för att 

hemtjänstpersonalen skall kunna bemästra det många gånger psykiskt påfrestande arbetet nära 

människor som är döende och deras eventuella anhöriga.  

 

I intervjuutsagorna framkommer att det råder stora brister gällande verksamhetsledningens 

förmåga att organisera den palliativa omsorgen. Vidare att framkommer att intervjupersonerna 

kopplar brister i organisationen till sig själva. Detta korrelerar med Szebehelys 

(Socialstyrelsen, 2002b) erfarenheter som gör gällande att omsorgspersonal alltför ofta lägger 

skulden på sig själv, när det egentligen handlar om att arbetets ramar utgör hinder för att 

utföra ett gott arbete. En betydelsefull uppgift för arbetsledningen är således att skapa sådana 

arbetsvillkor för hemtjänstpersonalen så att dessa kan ge en trygg och säker omsorg till 

personer som befinner sig vid livets slut. En förutsättning för att kvaliteten i framtidens 

palliativa omsorg skall kunna utvecklas i takt med de förväntade förändringarna är att 

kommunerna börjar uppmärksamma hemtjänstpersonalens behov av kompetensutveckling. I 

denna studie framkommer att handledning som anpassas till hemtjänstpersonalens rådande 

behov är ett mycket eftersatt kompetensutvecklingsområde. Studiens deltagare betonar i likhet 

med rådande forskningsrön handledningens betydelse för att omsorgspersonal skall kunna 

bibehålla det medvetna etiska förhållningssätt som utgör en förutsättning för att kunna ge en 

god omsorg till den döende människan och dennes eventuella anhöriga. Trots att döden är 

universell är den enligt Rinell Hermansson (1990) en högst individuell händelse, en gränslinje 

som varje människa passerar över ensam. Kallenberg (1987) betonar att det är omöjligt att 

leva sig in i någon annans förhållande till döden och förstå en annan människas livsvärld. 
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Detta påvisar komplexiteten i hemtjänstpersonalens ansvar gällande beaktandet av den döende 

människans individuella önskemål och behov.  

 

I studien framhåller flera av intervjupersonerna vilken betydelse den döende människans 

eventuella anhöriga har för det palliativa omsorgsarbetet. Vi anser att det är 

verksamhetsledningens ansvar och skyldighet att bereda anhöriga möjligheter att delta i den 

palliativa omsorgen, en delaktighet som måste utgå ifrån anhörigas frivilliga önskan om 

medverkan. Detta kan bland annat möjliggöras genom att utbilda hemtjänstpersonalen i hur 

människor i egenskap av professionella omsorgsgivare och/eller som anhöriga kan reagera när 

en omsorgstagare/närstående befinner sig vid livets slut. Krishantering, etik och handledning, 

antingen individuellt eller i gruppform kan utgöra moment som kan innebära att individen 

utvecklar en förståelse för den egna och andras förhållande till döendet och döden. Det 

framkommer i studien att kommunerna brister i ansvaret gällande hemtjänstpersonalens 

psykosociala arbetsmiljö. Genom att verksamhetsledningen lågprioriterar personalens 

kompetensutveckling inom denna omsorgsform kan det liknas vid att de spelar hasard med 

verksamhetens kvalitet som en allt för hög insats. Är bristen på handledning ett utfall av en 

medveten strategi eller är detta ett slumpmässigt resultat av den offentliga sektorns 

resursbrist?  

 

I en studie (Molander & Parviainen, 1996) framhålls det palliativa omsorgsarbetet som unikt i 

den mening att personalen inte får se ett tillfrisknande. Inom palliativ omsorg är inte målet att 

omsorgstagaren skall återfå hälsan och livet, i denna omsorgsform arbetar personalen med att 

de döende människorna skall få leva tills de dör. Den psykiska påfrestningen som kan 

uppkomma vid omsorgen om en döende människa uppmärksammas av flera intervjupersoner. 

En kontinuerlig kompetensutveckling kan bidra till att arbetets psykiska påfrestningar kan 

avta genom att personalen erbjuds möjligheter att utveckla en djupare förståelse för den 

palliativa omsorgens särskilda premisser. Detta förutsätter dock att arbetsledningen, i 

egenskap av ställföreträdare för den politiska organisationen, bereder hemtjänstpersonalen de 

förutsättningar som dessa efterfrågar för detta ändamål. Berörda parter i kommunala 

organisationer bör inneha en medvetenhet om verksamhetens funktioner utifrån ett 

helhetsperspektiv. Utifrån detta perspektiv kan parterna beredas möjlighet att förstå sin egen 

och andra organisationsmedlemmars roll till helheten; som i dessa fall skall utgå ifrån den 

enskilde omsorgstagarens livssituation. När professioner som arbetar i den enskildes hem 

besitter denna medvetenhet innehar de även en kunskap om vilka samlade resurser som finns 
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inom nätverket. Studier framhåller att samverkan måste utgå ifrån ett samarbete mellan olika 

yrkesprofessioner, som genom sina olika utbildningar har tillägnat sig metoder och 

förhållningssätt som i praktiken innebär att dessa ofta betraktar, bedömer och löser problem 

på olika sätt (SOU 2001:6; Svenska Kommunförbundet, 1999a). För att kunna samarbeta 

krävs en förmåga att kunna kommunicera och sätta sig in i hur en annan människa handlar i 

en viss situation. En samverkan som mellan sjukvården och socialtjänsten skall ske på 

regional- och lokalpolitisk nivå, inom förvaltningen och mellan berörd omsorgspersonal För 

att klara av de ökande behoven av palliativa vård- och omsorgsinsatser måste kommunerna se 

över samverkan och arbetsfördelning, där arbetsuppgifter och ansvar skall fördelas efter 

kompetens. Den enskilda människans trygghet och säkerhet får ej bli lidande på grund av 

brister i arbetsfördelning och samverkan. I denna studie deltar hemtjänstpersonal som arbetar i 

en kommun som innehar samarbetsavtal med LAH. Det framkommer att personal som har 

erfarenhet av denna samverkan uttrycker en trygghet gällande support av medicinsk karaktär, 

medan hemtjänstpersonal i kommunen som ej har ett sådant samarbetsavtal upplever sig mer 

utelämnade, bland annat gällande möjlighet till snabb konsultation vid medicinska 

frågeställningar. Det bör tilläggas att den kommun som innehar ett samarbetsavtal med LAH 

har valt att säga upp detta avtal från och med årsskiftet 2002/2003.  

 

Människor som hyser omsorg om andra behöver även själv bli visad omsorg. För att förmå 

delta i omsorgen om en döende människa bör omgivningen stödja och bereda tid för samtal; 

före, under och efter den palliativa omsorgstiden. Rapporten avslutas med ett tänkvärt citat 

som beskriver hur det kan upplevas att vara nära en människa under dennes sista tid livet: 

 

Den som har den kraft och kärlek som behövs för att sitta hos en döende patient, i den 
tystnad som går bortom orden, kommer att förstå att detta ögonblick varken är 
skrämmande eller smärtsamt, bara ett fridfullt upphörande av kroppens fysiologiska 
funktion. Att bevittna en människas fridfulla död påminner om att se en stjärna falla; 
att se ett av de många miljonerna ljus på det ofantliga himlavalvet flamma upp ett kort 
ögonblick för att sedan försvinna för evigt in i den ändlösa natten. (Kubler-Ross: 1969, 
s.48)  
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Bilaga 1 
Hej! 

Vi heter Britt-Marie Johansson och Anette Ylitalo och studerar på Sociala 

omsorgsprogrammet, 140 poäng, vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden. 

Efter denna utbildning kan vi bl. a arbeta som arbetsledare, enhetschef eller 

som biståndshandläggare inom kommunernas sociala omsorgsverksamhet. I vår 

utbildning ingår det att utföra ett examensarbete och vi har valt att studera 

handledningens betydelse för hemtjänstpersonal gällande omsorgsinsatser i 

livets slutskede. För att få ökad kunskap om detta område vill vi gärna ta del av 

Era erfarenheter och vår förhoppning är därför att få intervjua 

hemtjänstpersonal. Deltagandet i studien är givetvis frivilligt men vi ser gärna 

att just du väljer att medverka. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt, 

dvs. att det som framkommer under intervjuerna inte kommer att kunna knytas 

till någon enskild person. Vår förhoppning är att intervjuerna kommer att 

utföras under vecka 39-41 i två Norrbottenskommuner på avtalad tid och plats. 

Vi beräknar att intervjun tar cirka 60 minuter och du kan när som helst avbryta 

intervjun om så önskas.  

 

Om du vill fråga om något gällande denna studie eller anmäla ditt intresse så är 

vi tacksamma om du snarast (senast under vecka 39) vänder dig till någon av 

oss.  

 

Tack på förhand för visat intresse! 

Britt-Marie Johansson   Anette Ylitalo 

0978-102 75    0980-825 67 

070-328 28 66   070-333 60 37 

 
Handledare: Barbro Josefsson. Universitetsadjunkt 0921- 758 17. 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet 
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Bilaga 2 
Frågeområden gällande handledningens betydelse vid palliativa 

omsorgsinsatser 
 

Bakgrundsfrågor 
• Ålder 
• Yrkesbeteckning 
• Anställningstid inom hemtjänstverksamhet 
 

Utbildning 
• Vilken slags utbildning 
• Utbildningslängd 
• Behandlades ämnet palliativ omsorg i utbildningen 
• Hur behandlades ämnet 
• Behandlades ämnet i tillräcklig omfattning 
 

Behov av handledning 
• Upplever du att det finns situationer/frågeställningar som du behöver handledning i 
• Vilka situationer 
• Varför finns behovet i dessa situationer 
• Vilken kompetens anser du att den som ger handledning skall inneha 

 
Erfarenhet av och tillgång till handledning 

• Har du fått handledning som behandlat omsorgsinsatser i livets slut  
• Anser du att handledningen har varit till hjälp för dig i detta arbete 
• Kan du beskriva på vilket sätt och i vilka situationer 
• Får ni handledning regelbundet när ni har omsorgstagare som befinner sig i livets 

slutskede  
• Hur ofta har ni planerad handledningstid 
• Anser du att denna tid är tillräcklig 
• Upplever du att ni i personalgruppen har möjlighet att få handledning när behov finns 

 
Handledningsformer  

• I vilken form har handledningen skett, individuellt eller i gruppform 
• Vilken sorts handledning tror du passar bäst för dessa samtal, individuell eller i grupp 

 
Kompetens 

• Anser du att man behöver en speciell kompetens när man ger omsorg till människor 
som befinner sig i livets slutskede  

• Vilken slags kompetens  
• Varför behövs denna kompetens  
• Hur anser du att dessa kompetenser kan erhållas 
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Bilaga 2 
Arbetsgruppens betydelse  

• Vilken betydelse har arbetsgruppen i situationer när ni tillhandahåller omsorg till 
människor som är döende 

• Anser du att du har ett behov av att prata med dina arbetskamrater om tankar och 
erfarenheter gällande dessa situationer 

• Finns det tid avsatt för dessa samtal 
• Anser du att relationen i arbetsgruppen och till arbetsledningen är sådan att du kan 

prata om dina tankar och erfarenheter kring döendet och döden  
• Vad tror du det beror på att du kan/inte kan tala om dessa frågeställningar 

 
Samarbete  

• Hur fungerar samarbetet mellan sjukvården och socialtjänsten gällande information 
om den döendes tillstånd 

• Upplever du att du får den information och kunskap du behöver för att kunna utföra en 
god omsorg åt människor som befinner sig i livets slutskede 

 
Eventuella svårigheter inom palliativt omsorgsarbete 

• Upplever du att det finns svårigheter i arbetet med att ge omsorg till människor som 
befinner sig i livets slutskede 

• Vilka svårigheter 
• Hur löser du dessa svårigheter  

 
Eventuella utvecklingsmöjligheter 

• Vad kan vara utvecklande med att arbeta med människor som befinner sig i livets 
slutskede  

• På vilket sätt är det utvecklande  
 

Anser du att vi glömt fråga om något eller har du något att tillägga som inte tidigare blivit sagt 
 
 
 


