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Abstrakt 

Palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och plågsamma symtom, 

bekräfta livet samt varken påskynda eller fördröja döden. Samtidigt ska 

psykologiskt, socialt och andligt stöd kunna erbjudas både patienten och dennes 

familj. Att vårda en patient med palliativ diagnos i dennes hem kan ställa höga 

krav på sjuksköterskans yrkeskompetens. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet. Författarna till 

litteraturstudien använde sig av kvalitativ manifest innehållsanalys med en 

induktiv ansats. Studien baserade sig på tretton vetenskapliga artiklar. Analysen 

resulterade i sex kategorier, att en god relation till patient och närstående är 

centralt, att hemmet som arbetsmiljö är komplext, att palliativ vård väcker 

känslor, att stöd från kollegor spelar en viktig roll, att det krävs en bra 

arbetsledning och att grunden till god palliativ vård är kunskap, utbildning och 

erfarenhet. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet visar att det 

kan vara komplext samt att det finns ett ökat behov av undervisning och förståelse 

för både arbetsledning och vårdpersonal inom ämnet. Det är viktigt att få kunskap 

om hur sjuksköterskor upplever vård av patienter med palliativ diagnos i hemmet. 

Detta för att på ett professionellt sätt kunna bemöta och vårda patienter i livets 

slut. Ytterligare forskning behövs dock inom stöd, utbildning och 

kompetensutveckling för sjuksköterskor inom palliativ vård i hemmet.  

 

Nyckelord: Hemsjukvård, Kvalitativ innehållsanalys, Omvårdnad, Palliativ vård, 

Sjuksköterskor, Upplevelser 
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Palliativ vård definieras som ett förhållningssätt vilket ska syfta till att förbättra livskvaliteten 

för både patienter och närstående (World Health Organization, (WHO), 2018). Palliativa 

vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och plågsamma symtom, bekräfta livet samt 

varken påskynda eller fördröja döden (Cancercentrum 2016; Shimizu et al., 2016; WHO, 

2018). Palliativ vård ska kunna utföras där patienten själv önskar (Nationella rådet för 

palliativ vård, 2018; Shimizu et al., 2016; Socialstyrelsen, 2018). Samtidigt ska psykologiskt, 

socialt och andligt stöd kunna erbjudas både patienten och dennes anhöriga. Inom den 

palliativa vården är det viktigt att stödja patienten till ett så aktivt liv som möjligt fram till 

livets slut (Conner, Allport, Dixon, & Somerville, 2008; Cancercentrum, 2016; WHO, 2018).  

 

De viktigaste delarna för en fungerande palliativ vård är symtomlindring, teamarbete, 

kommunikation samt relation och stöd till närstående. Arbete med de övergripande målen ska 

prioriteras. Dessa är att främja välbefinnande och ge värdighet i livets slutskede 

(Cancercentrum, 2016). Enligt Ternestedt, Andershed, Eriksson och Johansson (2002) 

utformade psykiatrikern Avery D.Weismann via en analys sex frågor där svaren kom att bilda 

teorin om de sex S: n. De sex S:n är symtomlindring, sociala relationer, självbild, 

sammanhang, självbestämmande och strategier. Dessa fastställdes och används sedan dess 

flitigt inom vårdplanering, dokumentation och utvärdering inom vården av patienter med 

palliativ diagnos. 

  

En god död definieras som individuell, där tiden före, under och efter dödsögonblicket avgör 

om döden varit god (Banjar, 2017; Kristjanson et al., 2001; Sandman, 2005; Ternestedt et al., 

2002). Åttio procent av alla som avlider varje år i Sverige har palliativa vårdbehov under en 

tid innan sin död (Socialstyrelsen, 2018). Patienter med palliativ diagnos har beskrivit hur 

viktig del vårdpersonalen har i upplevelsen av att känna välbefinnande under den sista tiden. 

De uppskattar när vårdpersonalen visar att de har kompetens, detta kan visas genom hantering 

av utrustning samt beskrivande av olika begrepp som patienten omges av (Conner et al., 

2008). Att leva med en allvarlig sjukdom kan upplevas överväldigande och vara svår att 

acceptera, vilket kan medföra att patientens livsvärld förändras radikalt (Farber, Egnew, 

Herman-Bertsch, Taylor, & Guldin, 2003). Att behålla relationer och känna gemenskap är en 

viktig del för patienter med palliativ diagnos (Doumit, Abu-Saad Huijer & Kelley, 2007; 

Farber et al., 2003). Patienter med palliativ diagnos beskriver att förskrivning av hjälpmedel 

och utrustning till hemmet som behövts i vardagen har varit till stor hjälp för att känna sig 

självständig så länge som möjligt (Conner et al., 2008). Patienter har beskrivit vikten av att 
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inte behöva känna smärta och andra somatiska symtom (Doumit et al., 2007). Känslan av att 

ha kontroll ger värdighet och trygghet den sista tiden i livet (Banjar, 2017; Conner et al., 

2008; Doumit et al., 2007; Farber et al., 2003). 

  

Närstående och familj är en viktig del i den palliativa vården (Munck, Fridlund och 

Mårtensson, 2008). Relation och närhet som familjemedlemmar ger bidrar till ökad 

trygghetskänsla. När närstående får vara en delaktiga i patientens vård upplever de en viss 

känsla av kontroll (Milberg & Friedrichsen, 2017). Familjemedlemmar kan dock också 

uppleva att de förlorar kontrollen när de inte har professionell hjälp vid sin sida (Munck et al., 

2008). Carlander, Sahlberg-Blom, Ternestedt och Hellström (2011) menar att närstående som 

vårdar en patient med palliativ diagnos kan uppleva förbjudna tankar, mindre intimitet samt 

minskat personligt utrymme i relationen. Närstående kan även känna att de har för mycket 

ansvar på sina axlar eftersom patienten kan behöva dennes hjälp i stor utsträckning. Därför är 

det viktigt enligt Carlander et al. (2011) att vårdgivare tidigt kan se när närstående börjar 

känna att de tar på sig för mycket ansvar. 

  

Sjuksköterskor som arbetar med patienter med en palliativ diagnos har beskrivit att de gör allt 

de kan för att patienterna skall ha det så bra som möjligt (Barnard, Hollingum, & Hartfiel, 

2006). Enligt Peterson et al. (2010) utvecklar sjuksköterskor ofta personliga relationer med 

sina patienter. Sjuksköterskor har även beskrivit att arbetet vissa dagar kan ta mycket energi 

speciellt när är en relation ska etableras med patienter, vilket i sig är en utmaning (Barnard et 

al., 2006). Relationsskapande är bra inom omvårdnad, samtidigt som det rapporterats att detta 

kan orsaka både känslomässig och psykisk ohälsa hos sjuksköterskor när patienter avlider. 

Att se patienter lida, ha smärtor samtidigt som de närstående ska stödjas är stressorer hos 

sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård. Oro, obehag och ångest är känslor som kan 

uppkomma hos sjuksköterskor på grund av detta (Kristjanson et al., 2001; Peterson et al., 

2010). Palliativ vård kan vara komplicerat och det finns ett ökat behov av förståelse bland all 

vårdpersonal inom ämnet (Barnard et al., 2006). 

 

Arbetet i hemsjukvården utförs oftast av legitimerade sjuksköterskor eller annan personal 

med formell utbildning. Vård i hemmet skiljer sig avsevärt från vård på sjukhus då den utförs 

i patientens hem, den plats där patienten har sin familj, sina värderingar, sin kultur, samt sina 

egna vanor och preferenser som råder (Andersson, Lindholm, Pettersson & Jonasson, 2017). 

För att uppnå den bästa individuella vården behövs samarbete mellan flera olika 
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yrkesgrupper. Detta i sin tur betyder att teamarbete är en förutsättning för att kunna 

tillhandahålla en god palliativ vård (Andersson et al., 2017). Personer som får en palliativ 

diagnos kan ha en önskan att få avsluta sin sista tid i sitt eget hem tillsammans med sina 

anhöriga i en omgivning de känner igen (de Graaf, Zweers, Valkenburg, Uyttewaal, 

Teunissen, 2016).  

 

Sjuksköterskor som arbetar med att vårda patienter i deras hem kan uppleva många 

prövningar eftersom dennes egna värderingar och normer kan bli ifrågasatta (Fatemi, 

Moonaghi & Heydari, 2018). Att vårda en patient med palliativ diagnos i dennes hem kan 

ställa höga krav på sjuksköterskors yrkeskompetens (Peterson et al., 2010; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2018). Författarna till denna studie anser att det behövs mer kunskap 

om sjuksköterskors egna upplevelser av palliativ vård i hemmet. Detta för att sjuksköterskor 

inom hemsjukvård ska kunna ge den bästa möjliga vård och omvårdnad. 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i 

hemmet. 

 

Metod 

Då denna litteraturstudies syfte fokuserade på människors upplevelser valdes en kvalitativ 

metod med induktiv ansats. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 3) kan en kvalitativ studie 

vara hur en människa upplever något i världen som människan lever i. I kvalitativ forskning 

arbetas det för att få fram förståelse av fenomen eller den problematik som valts ut (Segesten, 

2017, s. 105–107). 

 

Litteratursökning 

För att undersöka om det finns vetenskapliga artiklar kring det valda ämnet i studien gjordes 

en pilotsökning (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). Databaser som använts i 

litteraturstudien är CINAHL, PubMed/Medline och AMED. Dessa databaser användes då de 

innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och palliativ vård. Databaserna 

kompletterade varandra för att få fram vetenskapligt material som svarade mot det valda 

syftet (jfr. Roberts, 1995; Willman et al., 2011, s. 80–81).  
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Inklusionskriterier för studien var kvalitativa studier med fokus på sjuksköterskors 

upplevelser av palliativ vård i hemmet. Begränsningar som gjordes i CINAHL var peer 

reviewed, engelsk text samt artiklar från år 2000 till år 2018. Begränsningar som gjordes i 

PubMed och AMED var engelsk text och artiklar från år 2000 till år 2018. Sökorden som 

användes i AMED och PubMed var: ‘’palliative care’’, “home care services”, ‘’nurses’’ och 

‘’experience’’. I CINAHL användes sökorden ‘’nurses’’, ‘’palliative care’’, ‘’home health 

care’’ och ‘’experience’’. För att hitta relevanta sökord med hjälp av ämnesord kan ämnesord 

behöva hämtas i databasernas uppslagsverk (Willman et al. 2011, s. 70). CINAHL headings i 

CINAHL och MeSH termer i PubMed/Medline användes till sökningen. Sökorden som 

framkom kombinerades ihop med hjälp av booleska sökoperatorer, vilket enligt Willman et 

al. (2011, s. 72) är ord som kombinerar valda söktermer med varandra på olika sätt. Alla 

databaser förstår booleska termer. Med rätt kombinerade booleska söktermer kan författare få 

fram så mycket som möjligt som är relevant mot ett avgränsat område. För att smalna av 

sökningen användes AND.  

 

Efter att litteratursökningen gjorts fanns totalt 27 artiklar att läsa igenom. Sedan togs 

ytterligare tre artiklar ut från funna artiklars referenslistor. Detta gav totalt 30 artiklar. Dessa 

30 artiklar lästes sedan igenom i sin helhet. De artiklar som inte svarade mot 

inklusionskriterier eller syfte exkluderades. 13 artiklar valdes slutligen ut till 

kvalitetsgranskning. För översikt av litteratursökningen, se tabell 1. 

  

Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

CINAHL 2018-09-17 Begränsningar: Artiklar publicerade mellan 2000–2018, engelsk text, peer reviewed. 

Söknr. *) Söktermer Antal träffar Antal granskade Antal valda 

1 CH Nurses 48 870     

2 CH Palliative care 24 880     

3 CH Home health care 16 953     

4 FT Experience 135 916     

5   1 AND 2 AND 3 

AND 4 

4  3  1 
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Tabell 1.forts. Översikt av litteratursökning 

AMED 2018-09-17 Begränsningar: Artiklar publicerade mellan 2000–2018, engelsk text,   

Söknr. *) Söktermer Antal träffar Antal granskade Antal valda 

1   MH Nurses 6244     

2   MH Palliative care 10 809     

3 MH Home care services 1881     

4 FT Experience  15 115     

5   1 AND 2 AND 3 

AND 4 

14 12 4 

PubMed 2018-09-04 Begränsningar: Artiklar publicerade mellan 2000–2018, engelsk text   

Söknr. *) Söktermer Antal träffar Antal granskade Antal valda 

1 MH Nurses 83 137     

2 MH Palliative care 49 213     

3 MH Home care services       

4 FT Experience 586 114     

5   1 AND 2 AND 3 

AND 4 

9 6 5 

CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, MH – MeSH-termer i databasen PubMed, FT – Fritext i 

databaserna CINAHL, AMED och PubMed 

        

Kvalitetsgranskning av artiklar 

När de 13 vetenskapliga artiklarna var utvalda gjordes en kvalitetsgranskning. Varje artikel 

gicks igenom noggrant var för sig, men även tillsammans. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes genom att använda Willman et al. (2011, s. 175–176) granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning för studier av kvalitativ metod. Efter att alla artiklar gåtts igenom med 

hjälp av granskningsprotokollet gavs (1) poäng för varje positivt svar och (0) poäng för varje 

negativt svar. Efter att alla frågor i granskningsprotokollet fått en siffra räknades alla positiva 

svar ihop vilket gav en poängsumma som sedan räknades om till procent. Artiklarna 

graderades sedan enligt kvaliteterna Låg (60–69%), Medel (70–79%) och Hög (80–100%) 

(jfr. Willman & Stoltz, 2002, s. 91). Enligt Willman et al. (2011, s. 108) kan författare ta 

hjälp av procenträkning för att bedöma studiers kvalité samt för att kunna klassificera valda 

studier. Kvalitetsgranskningen visade att tio av artiklarna var av hög kvalité. Tre av artiklarna 
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var av medelkvalité eftersom de hade otydliga syftesformuleringar och att de inte hade 

tillräcklig analysmättnad. Inga artiklar exkluderades baserat på kvalitetsgranskningen och 

totalt inkluderades 13 artiklar till analysen vilket redovisas i tabell 2. 

Tabell 2: Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n =13) 

Författare/ 

år/land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(SSK) 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, Medel, 

Låg) 

Arnaert & 

Wainwright 

(2009). Canada

 

 

 

  

Kvalitativ 5 Intervju med öppna 

frågor. Manifest 

innehållsanalys 

Genom att vara 

tillgänglig för familjen 

och patienten kunde 

sjuksköterskor bidra till 

förbättring  

Hög 

Austin et al. 

(2000). England

 

 

 

 

  

Kvalitativ 62 Semistrukturerad 

intervju. Kvalitativ 

innehållsanalys 

Familjeomständigheter, 

tillgång till utrustning, 

kontakt med andra 

professioner och 

tillgången till tid var 

faktorer som bidrog att 

patienter kunde dö en 

fridfull död i sina hem. 

Hög 

Berterö (2002). 

Sverige 

  

Kvalitativ 6 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Sjuksköterskors 

engagemang visade att de 

utan problem åtog sig 

uppgifterna som palliativ 

vård i ett hem medförde. 

Hög 

Danielsen et al. 

(2018). Norge 

  

 

 

  

Kvalitativ 19 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

analys 

Sjuksköterskors 

kompetens och erfarenhet 

inom den palliativa 

hemsjukvården var vikt 

för att patienter skulle 

kunna vårdas i hemmet så 

länge som möjligt. 

Hög 

Holmdahl et al. 

(2014). Sverige 

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Att infusion kunde vara 

en viktig symbol för liv 

och död för anhöriga till 

patienter med palliativ 

diagnos i hemmet. 

Grunden för en bra 

kommunikation låg i en 

god relation med patient 

och närstående 

Hög 

Karlsson et al. 

(2010). Sverige

  

Kvalitativ 

  

 

7 Narrativa 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Att maktlöshet, 

frustration och oro var 

vanliga känslor hos 

sjuksköterskor i 

hemsjukvård. 

Frustrationen var stor när 

anhöriga inte litade på 

sjuksköterskors 

kompetens. 

Hög 

Marchessault et 

al. (2012). 

Canada 

Kvalitativ 8 

 

 

 

 

 

  

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Fenomenologisk 

tolkningsstudie. 

Sjuksköterskor var villiga 

att ge av sin egen privata 

tid för att patienter skulle 

ha en bra sista tid i livet. 

Sjuksköterskor blev ofta 

budbärare mellan 

patienter och läkare. 

Medel 
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Tabell 2. forts. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n =13) 

Författare/ 

år/land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(SSK) 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, Medel, 

Låg) 

Murray et al. 

(2009). Canada

  

Kvalitativ 13 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Att huvudmålet för 

sjuksköterskor var att fler 

patienter skulle kunna få 

dö i sina hem, detta 

genom att ge vård av hög 

kvalité även om 

omständigheter 

förändrades. 

Medel 

Smith & Porock 

(2009). England

  

  

 

Kvalitativ 158 Frågeformulär med 

öppna frågor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Att sjuksköterskor kunde 

känna sig stressade vid 

besöken hos sina 

patienter. 

Medel 

Wallersted& 

Andershed 

(2007). Sverige 

Kvalitativ 9 Ostrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Sjuksköterskor behövde 

stöd, utbildning och 

förberedelser inför första 

mötet med patienter med 

palliativ diagnos och dess 

närstående. 

Organisationsfaktorer 

kunde påverka 

sjuksköterskors förmåga 

att bidra till en god död 

för patienter. 

Hög 

Ward-Griffin et 

al. (2012). 

Canada  

Kvalitativ 7 Semistrukturerade 

intervjuer och 

deltagande 

observation. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Att sjuksköterskors brist 

på tid var det största 

hindret för att kunna 

utföra en optimal palliativ 

vård. Det var 

organisatoriska aspekter 

som påverkade tiden. 

Hög 

Wilkes & Beale,  

& Beale (2001). 

Australien

  

Kvalitativ 7 Ostrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Konflikter inom 

patientens familj var den 

största stressfaktorn för 

sjuksköterskor. 

Symtomlindring var 

komplext om inte läkaren 

stod på sjuksköterskors 

sida. Sjuksköterskor blev 

medlare mellan patienter, 

närstående och läkare. 

Hög 

Wright (2002). 

England 

 

 

  

Kvalitativ 6 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Relationen var 

grundläggande för vården 

som gavs. Att bygga upp 

en god relation gav 

verktyg för 

sjuksköterskor att kunna 

identifiera och möta 

patienters behov i 

hemmet. 

Hög 

 

Analys 

Analys av data genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Metoden innebär att texten behandlades utifrån 

innehållsaspekter och det synliga och uppenbara i texten (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 
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Analysen började genom att all text lästes igenom flertalet gånger för att få en god 

uppfattning om innehållet. Därefter extraherades meningsenheter som svarade mot syftet. 

Meningsenheter är enligt Graneheim och Lundman (2004) ord eller meningar som innehåller 

ett gemensamt ämne eller innehåll. Totalt extraherades 324 meningsenheter från källorna. 

Sedan översattes varje meningsenhet från engelska till svenska för att därefter kondenseras. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kondensering är när man kortar ner enheter, 

utan att kärninnehållet i varje enskild enhet försvinner. Alla valda meningsenheter fick även 

en kod för att dessa lättare skulle kunna hittas igen i sin ursprungskälla (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004). Ett exempel på detta kunde vara ‘’Att relationen till patienten var viktig’’ 

och koden blev ‘’Relation’’. 

 

Efter detta startade kategorisering vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är kärnan i 

den kvalitativa innehållsanalysen. Kategorier formades genom att sammanföra 

meningsenheter med liknande eller samma innehåll i egna kategorier tills att det inte gick att 

sammanföra längre. Detta skedde i nio steg tills det fanns sex kategorier kvar vilka ansågs 

vara fristående från varandra och dess innehåll. Ingen data som kunde svara mot syftet 

uteslöts och ingen data föll mellan två kategorier eller passade in i mer än en kategori (jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultat 

Analysen i denna litteraturstudie resulterade i sex kategorier vilket redovisas i tabell 3. 

Kategorierna beskrivs i brödtext och stärks med citat från artiklarna som ingick i den 

kvalitativa innehållsanalysen. 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att en god relation till patient och närstående är centralt 

Att hemmet som arbetsmiljö är komplext 

Att palliativ vård väcker känslor 

Att stöd från kollegor spelar en viktig roll 

Att det krävs en bra arbetsledning 

Att grunden till god palliativ vård är kunskap, utbildning och erfarenhet 
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Att en god relation till patient och närstående är centralt 

I ett flertal studier (Berterö, 2002; Danielsen, Sand, Rosland & Førland, 2018; Holmdahl, 

Svenstedt & Imoni, 2014; Marchessault, Legault & Martinez, 2012; Murray, Wilson, 

Kryworuchko, Stacey & O'Connor, 2009; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012; 

Wright, 2002) beskrev sjuksköterskor som arbetade med palliativ vård i hemmet att en av de 

viktigaste delarna i vården var att skapa en god relation till patient och dess närstående. Om 

första mötet med patienter och deras närstående började med kaos, var det lätt att kaoset 

fortsatte. Detta ville de undvika genom att få till ett bra första möte med patienter och deras 

närstående (Berterö, 2002; Danielsson et al., 2018; Holmdahl et al., 2014; Marchessault et al., 

2012; Ward-Griffin et al., 2012; Wright, 2002). Grunden för en bra kommunikation låg i att 

de hade en god relation till patienter och närstående (Berterö, 2002; Marchessault et al., 2012; 

Ward-Griffin et al., 2002). För att skapa goda relationer till patienter och närstående beskrevs 

det vara viktigt att bidra med trygghet, kunskap och tillit (Austin, Luker, Caress, & Hallett, 

2000; Berterö, 2002; Marchessault et al., 2012). Sjuksköterskor gav mycket av sig själva, 

men de fick mycket tillbaka från patienter och deras familjer. Detta beskrevs som krävande 

men väldigt viktigt för att förstå deras behov (Austin et al., 2000; Berterö, 2002; 

Marchessault et al., 2012; Ward- Griffin et al., 2012). 

  

‘’I think just generally getting on with the whole family rather than just seeing to the patient. (....) You 

know,not just going into the patient— it’s the family as a whole I mean that was it,a good 

relationship.’’ (Austin et al., 2000, s. 155) 

 

I studier (Austin et al., 2000; Danielsen et al., 2018) beskrev sjuksköterskor i hemsjukvården 

att de blev en del av patienters familjer. Relationen till familjen beskrevs i flertalet studier 

(Berterö, 2002; Danielsen et al., 2018; Holmdahl et al., 2014; Marchessault et al., 2012; 

Wallerstedt & Andershed, 2007; Ward - Griffin et al., 2012; Wilkes & Beale, 2001) som 

komplex och viktig. Detta eftersom relationen till familjen både gav mycket men samtidigt 

kunde vara påfrestande (Berterö, 2002; Ward-Griffin et al., 2012; Wilkes & Beale, 2001). Att 

ha en god relation till familjen blev en stor resurs för sjuksköterskor då familjen var med 

patienten 24 timmar per dygn. Det gjorde att de kunde bistå med viktig information vilket 

gjorde att familjen blev en del av teamet (Arnaert & Wainwright, 2009; Marchessault et al., 

2012; Wright et al., 2002). Sjuksköterskor beskrev sig dock kunna uppleva stress på grund av 

familjens delaktighet (Holmdahl et al., 2014; Ward-Griffin et al., 2012). Gränssättning 

beskrevs bli svårare ju närmare relationen blev. I mindre samhällen kunde det vara svårt att 



 

11 
 

separera skillnaden på att ha en vänskapsrelation och en professionell relation till patienten 

och dess familj (Wilkes & Beale, 2001). 

 

 ‘’ (...) Without the family, it is very difficult to succeed with palliative care at home.’’ (Danielsen et 

al., 2018, s. 5) 

  

Om det fanns konflikter inom en familj beskrevs detta i studier (Holmdahl et al., 2014; Ward-

Griffin et al., 2012) som komplicerat eftersom sjuksköterskor kunde få rollen som medlare 

inom familjen. Sjuksköterskor beskrev att de inte alltid delade samma åsikter som 

familjemedlemmar om hur en patient skulle vårdas vilket kunde leda till konflikt mellan dem 

och familjerna. Detta beskrevs vara väldigt stressande för dem och kunde i sin tur leda till 

utmattning (Austin et al., 2000; Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010; 

Marchessault et al., 2012; Ward-Griffin et al., 2012; Wilkes & Beale, 2001). 

  

‘’The wife insisted that her husband be admitted to hospital, I tried to explain that we could handle 

his anxiety. She was unsure and close to panic. I explained again.’’  

(Karlsson et al., 2010, s. 228) 

 

Att hemmet som arbetsmiljö är komplext 

Studier (Arnaert & Wainwright, 2009; Austin et al., 2000; Marchessault et al., 2012) beskrev 

att den palliativa vården blev mer personlig när den utfördes i patienternas hem. När vården 

utfördes i patienternas hem beskrev sjuksköterskor att patienterna kunde känna trygghet, dels 

för att de fick vara i sitt eget hem men även för att de fick ha sin familj runt omkring sig 

(Austin et al., 2000; Danielsen et al., 2018; Ward-Griffin et al., 2012). Sjuksköterskor 

beskrev i studier (Karlsson et al., 2010; Marchessault et al., 2012; Ward-Griffin et al., 2012; 

Wilkes & Beale, 2001) att utmaningar uppkom varje dag när palliativ vård gavs i hemmet. 

Att arbeta i hemmiljö innebar för sjuksköterskorna att de kom som gäst till patienter i deras 

hem och medförde att de var tvungna ta hänsyn till flera olika aspekter. Dels patienterna, 

familjerna men även arbetsmiljön (Holmdahl et al., 2014; Karlsson et al., 2010; Marchessault 

et al., 2012; Murray et al., 2009).  

 

‘’(…)and you have thousands of bags with boxes and equipment(….) yes do we have any place? You 

have to clear out from a chest of drawers, take away photos, it feels dramatic, maybe it's the first time 

you meet this patient…’’ (Holmdahl et al., 2014, s. 91) 
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I studier beskrev sjuksköterskor (Marchessault et al., 2012; Holmdahl et al., 2014; Murray et 

al., 2009; Austin et al., 2000; Wright et al., 2002) hur betydelsefullt det var att patienter inte 

skulle lida sin sista tid i livet. Symtomlindring beskrevs som viktigt då detta var grunden för 

att patienter skulle kunna dö i sitt eget hem. Därför beskrevs det av sjuksköterskor i en studie 

(Danielsen et al., 2018) som angeläget att symtomlindring alltid fanns till hands och att de 

kunde hjälpa patienterna med adekvat symtomlindring. I studier (Austin et al., 2000; 

Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010) beskrev sjuksköterskor även att samspel med 

läkare gällande symtomlindring inte alltid fungerade. Läkarna beskrevs inte alltid ha samma 

åsikter som de som sjuksköterskor gällande vad patienter skulle få för symtomlindring  

  

‘’I felt that the patient did not receive the help he needed. Another nurse helped me to make it clear to 

the doctor that the pain was not under control.’’ (Karlsson et al., 2010, s. 227) 

  

I studier (Danielsen et al., 2018; Holmdahl et al., 2014; Marchessault et al., 2012; Murray et 

al., 2009; Smith & Porock, 2009; Wilkes & Beale, 2001) beskrev sjuksköterskor att avsaknad 

av utrustning och läkemedel var något som ofta uppstod i hemsjukvården. Detta beskrev 

sjuksköterskor bidra till att de inte kunde utföra vården på det sätt de ville. Sjuksköterskor 

beskrev även kände frustration när material inte fanns hos patienter eller om de glömt att ta 

med material. De beskrev att det fanns behov av bättre rutiner kring arbetsmaterial och 

läkemedel hos patienter. 

  

‘’(….) There are no practical things that paralyze more than lack of medications, displacement 

equipment(....)’’ (Danielsen et al., 2018, s. 5) 

‘’The tools would make it easier...’’ (Murray et al., 2009, s. 260) 

  

Att palliativ vård väcker känslor 

I flertalet studier (Arnaert & Wainwright, 2009; Berterö, 2002; Danielsen et al., 2018; 

Marchessault et al., 2012; Smith & Porock, 2009., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007) 

beskrev sjuksköterskor att de kunde uppleva känslor som rädsla, oro, maktlöshet och sorg i 

samband med palliativ vård. Rädslan för att misslyckas var en vanligt förekommande känsla 

(Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010; Marchessault et al., 2012; Wallerstedt & 

Andershed, 2007; Ward-Griffin et al., 2012), liksom rädslan för att de löften som givits åt 

patient och familj inte skulle uppfyllas. Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att kunna ge 
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den vård som utlovats (Berterö, 2002; Danielsson et al., 2018; Marchessault et al., 2012; 

Wilkes & Beale, 2001). Ibland hade de svårt för att inte ta med sig arbetet hem och tänka på 

de patienter som de vårdade (Danielsen et al., 2018; Marchessault et al., 2012; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). 

  

‘’There was a woman with three children – small children, and she wasn’t much older than me. And 

of course that gets to you, naturally. You have trouble letting go of patients like that. You feel so 

terribly close to them…’’ (Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 36) 

  

Palliativ vård beskrevs av sjuksköterskor vara emotionellt krävande och kunde leda till att de 

kände sig utmattade och otillräckliga (Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010; 

Marchessault et al., 2012; Ward-Griffin et al., 2012; Wilkes & Beale, 2001). Sjuksköterskor 

ansåg dock att palliativ vård gav en enorm arbetsstimulans då de kände sig oerhört viktiga i 

vården av patienten (Berterö, 2002; Marchessault et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 

2007). I studier (Marchessault et al., 2012; Smith & Porock, 2009; Wallerstedt & Andershed, 

2007) beskrev de sig uppleva känslor av ära att få uppleva den sista stunden med patienter 

och deras familjer.  

 

‘‘It was the most beautiful goodbye I’ve ever experienced. It was a beautiful moment. She was going 

off to the hospital, she looked at me (....) she was crying. So was I. I said: “Goodbye. I love you.” And 

she said: “Me too.”’ (Marchessault et al., 2012, s. 138) 

  

I studier (Karlsson et al., 2010; Marchessault et al., 2012) beskrev sjuksköterskor att känslor 

om döden och vad döden innebar var något som kunde påverka dem personligt. De började 

tänka tankar om sin egen död och hur de ville ha det. Att få vara i nära kontakt med döden 

medförde att sjuksköterskor uppskattade de bra stunderna i sitt eget liv mer och känslor av 

tacksamhet var vanligt. Sjuksköterskor i studier (Marchessault et al., 2012; Ward-Griffin et 

al., 2012; Murray et al., 2009) beskrev att det kunde vara svårt och obekvämt att prata om 

döden för sjuksköterskor. Samtal om döden beskrevs bli lättare genom erfarenhet. 

Sjuksköterskor i studier (Austin et al., 2000; Wallerstedt & Andershed, 2007) beskrev att 

känslan av att hjälpa en patient uppleva en god död var en övermäktig och övermänsklig 

känsla, detta kunde endast förstås genom att arbeta med palliativ vård  
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Sjuksköterskor i studier (Arnaert & Wainwright, 2009; Holmdahl et al., 2014; Karlsson et al., 

2010; Marchessault et al., 2012; Murray et al., 2009; Wilkes & Beale, 2001) beskrev att 

etiska och moraliska dilemman kunde uppstå vid vård av patienter med palliativ diagnos i 

hemmet. Det framkom i studier (Karlsson et al., 2010; Murray et al., 2009; Wilkes & Beale, 

2001) att sjuksköterskor ibland utförde arbetsuppgifter som inte gick ihop med deras egna 

grundläggande värderingar eller åsikter. Inom vissa kulturer främjades inte patienternas 

självbestämmande vilket medförde att sjuksköterskor kunde hindras att stödja patienter till 

egna beslut.  

  

Att stöd från kollegor spelar en viktig roll 

I studier (Arnaert & Wainwright, 2009; Danielsen et al., 2018; Wallerstedt & Andershed, 

2007) beskrevs stödet från kollegor och teamet vara viktigt för att de som sjuksköterskor 

skulle klara av arbetet. Sjuksköterskor upplevde att det bästa stödet och hjälpen fanns i 

teamet då förståelsen för olika situationer lätt gick att relatera mellan varandra. I flertalet 

studier (Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010; Marchessault et al., 2012; Wallerstedt & 

Andershed, 2007; Wilkes & Beale, 2001) beskrev sjuksköterskor att det krävdes många 

delaktiga i vården runt en patient med palliativ diagnos och därav var det viktigt med ett 

fungerande team. I en studie (Wallerstedt & Andershed, 2007) beskrevs humor som bra för 

att kunna släppa spänningar och stärka teamet. Ett bra team var även viktigt för att förstå sig 

på etiska dilemman och kunna diskutera mellan varandra vad som var rätt och fel (Arnaert & 

Wainwright, 2009; Karlsson et al., 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

   

‘’I can only say, thank God I came into a team of caring people, because if I hadn’t, I reckon I would 

have been a screw loose actually… ‘’ (Wilkes & Beale, 2001, s. 311) 

 

I studier (Arnaert & Wainwright, 2009; Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010; 

Marchessault et al., 2012; Smith & Porock, 2009; Wilkes & Beale, 2001) beskrev 

sjuksköterskor att en god kommunikation var viktig för att teamet skulle fungera. Två studier 

(Danielsen et al., 2018; Wilkes & Beale, 2001) beskrev att kommunikationen mellan 

sjuksköterskor kunde variera i sin kvalité. Vissa sjuksköterskor beskrev att de fick dålig 

information om sina patienter, samt att kommunikation mellan sjukhus och hemsjukvård inte 

alltid var optimal. I studier (Danielsen et al., 2018; Smith & Porock, 2009) beskrev 

sjuksköterskor även att brist i kommunikationen mellan vårdpersonal oftast var en av 

anledningarna till varför patienter fick föras till sjukhus.  
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Att det krävs en bra arbetsledning 

I flertalet studier (Danielsen et al., 2018; Holmdahl et al., 2014; Karlsson et al., 2010; 

Marchessault et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007; Wilkes & Beale, 2001) beskrev 

sjuksköterskor hur väsentligt det var med en fungerande arbetsledning. Sjuksköterskor 

beskrev behov av att få psykologiskt stöd och samtal från arbetsledningen. Arbetsgivaren 

ansågs som en viktig del i att sjuksköterskor skulle få det stöd som behövdes i svåra 

situationer. 

  

‘’…it is important that you dare and ask for help if you need it… and to feel that there is support 

somewhere else…’’ (Holmdahl et al., 2014, s. 92) 

  

I studier (Berterö, 2002; Danielsen et al., 2018) beskrev sjuksköterskor att de hade stora krav 

på sig när det handlade om tillgänglighet. Sjuksköterskor hjälpte patienter årets alla dagar 

trots högtider. I vissa fall var sjuksköterskor även tvungna att vara tillgängliga på natten 

(Danielsen et al., 2018; Ward-Griffin et al., 2012). Bristen av tid i vården av palliativa 

patienter i hemsjukvård beskrevs av flertalet sjuksköterskor i studier (Berterö, 2002; 

Marchessault et al., 2012; Smith & Porock, 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007; Wilkes & 

Beale, 2001) som något ett återkommande problem som arbetsledningen inte alltid förstod. 

Tidsbristen medförde att sjuksköterskor många gånger arbetade övertid och gav av sin egen 

privata tid för att hinna med arbetet (Berterö, 2002; Danielsen et al., 2018; Marchessault et 

al., 2012; Wilkes & Beale, 2001). Sjuksköterskor beskrev att mer tid och personal behövdes 

när arbetsbelastningen var stor (Smith & Porock, 2009., 2009; Wallerstedt & Andershed, 

2007). 

  

‘’More time is needed to be spent with these patients and because of work pressures it is very difficult 

and I feel rushed at visits.’’ (Smith & Porock, 2009, s. 604) 

  

I en studie (Ward-Griffin et al., 2012) beskrev sjuksköterskor att det var krävande att ständigt 

ha arbetsledningens krav på ekonomi, besökstider och budget i bakhuvudet. Flertalet studier 

(Berterö, 2002; Smith & Porock, 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007; Ward-Griffin et al., 

2012) beskrev att de som arbetade i arbetsledningen inte alltid förstod sjuksköterskors 

arbetssituation och vad som var viktigt i den palliativa vården. Sjuksköterskor beskrev att de 
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många gånger upplevde att de behövde rättfärdiga sina hembesök som inte hade med den 

fysiska vården att göra.  

  

Att grunden till god vård är kunskap, utbildning och erfarenhet 

I studier (Arnaert & Wainwright, 2009; Smith & Porock, 2009) beskrev sjuksköterskor att 

kompetensutveckling och utbildning skedde på olika sätt. De flesta sjuksköterskor som 

arbetade inom hemsjukvård beskrev att hade de inte någon specialistutbildning inom palliativ 

vård (Berterö, 2002; Smith & Porock, 2009). I flertalet studier (Berterö, 2002; Holmdahl et 

al., 2014; Murray et al., 2009) beskrevs utbildning vara viktigt för att sjuksköterskor skulle ha 

rätt kunskap för att stödja patienter och närstående. Sjuksköterskor i studier (Arnaert & 

Wainwright, 2009; Berterö, 2002; Marchessault et al., 2012; Murray et al., 2009; Smith & 

Porock, 2009) upplevde att de fick utbildning alldeles för sällan, vilket gjorde att de istället 

fick lära sig genom erfarenheter i arbetslivet. 

  

‘’We’ve been trained, but there hasn’t been an update in 5 years.’’ (Marchessault et al., 2012, s. 138) 

  

Sjuksköterskor i studier (Holmdahl et al., 2014; Marchessault et al., 2012) beskrev att 

erfarenhet av palliativ vård i hemmet medförde ett bättre stöd till patienter. En god kunskap 

om palliativ vård beskrevs i flertalet studier (Arnaert & Wainwright, 2009; Berterö, 2002; 

Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010; Marchessault et al., 2012 Wallerstedt & 

Andershed, 2007) som viktig för att klara av det dagliga arbetet. Kunskap, utbildning och 

erfarenhet beskrevs hjälpa sjuksköterskor att växa både personligt och professionellt. I en 

studie (Arnaert & Wainwright, 2009) beskrev sjuksköterskor att palliativ vård var ett område 

för kontinuerligt lärande. Sjuksköterskor i studier (Berterö, 2002; Marchessaultet al., 2012; 

Smith & Porock, 2009) beskrev att de lärde sig arbetet efter vägen och att varje dag gav dem 

nya kunskaper och erfarenheter som gjorde att de växte som människor. 

 

‘’Caring for the palliative patients has been something that I have learnt whilst on the job, mainly 

learnt the ‘hard way’ and through other staff.  I have had no training in palliative care since 

qualifying 3 years ago.’’ (Smith & Porock, 2009, s. 605) 
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

Den kvalitativa innehållsanalysen formade sex kategorier som beskrevs i resultatet; Att en 

god relation till patient och närstående är centralt, Att hemmet som arbetsmiljö är komplext, 

Att palliativ vård väcker känslor, Att stöd från kollegor spelar en viktig roll, Att det krävs en 

bra arbetsledning och Att grunden till god palliativ vård är kunskap, utbildning och 

erfarenhet. 

  

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visade att relationen till patienter med palliativ diagnos och dess 

familjer var viktig och central. Men relationer till patienter och dess familjer kunde stundtals 

vara krävande. Ternestedt et al. (2002) menar att närstående som ger stöd och vård till 

patienter med palliativ diagnos kan uppleva många motstridiga känslor. De kan känna sorg 

inför den kommande förlusten samtidigt som de kan känna ett krav att de ska vårda sin 

anhörige. Detta kan påverka närståendes livskvalité negativt och närståendes känslor kan då 

gå ut över sjuksköterskor. Vi tänker att detta kan relateras till vårt resultat där sjuksköterskor 

kunde känna sig utmattade av familjens närvaro. Enligt Lashewicz (2011) är det vanligt att 

det inom familjen oftast finns en familjemedlem som får ta mer ansvar än de andra vilket kan 

leda till konflikter. Uniacke, Browne och Shields (2018) menar att det är betydelsefullt att 

sjuksköterskor lär sig att involvera hela familjen och gör dem delaktiga i vården av patienten. 

I vårt resultat kunde sjuksköterskorna uppleva att familjen blev en del i teamet runt patienten 

då de var med patienterna 24 timmar om dygnet. Alshahrani, Magarey och Kitson (2018) 

menar att sjuksköterskor ibland kan känna sig hotade av närståendes närvaro i vården 

eftersom närstående ibland kan tendera att ta över sjuksköterskans roll. Ternestedt et al. 

(2002) modell för personcentrerad palliativ vård beskriver att känslan av sociala sammanhang 

samt att ha närstående omkring sig är av stor betydelse för att patienter ska få en god död. I 

vårt resultat framkom olika upplevelser hur relationen till närstående skulle hanteras. Att 

fokusera på att få en bra start i relationen till patientens familj samt involvera dem i vården så 

att de känner sig delaktiga tror vi kan stärka både sjuksköterskor samt familjen och därmed 

uppnå en god personcentrerad vård för patienten. 

  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor som arbetade med palliativ vård i hemmet 

behövde arbeta för att främja en god kommunikation. Grunden för detta låg i att en bra 
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relation fanns.  Detta går att relatera till Lees, Mayland, West och Germaine (2014) studie 

som menar att en bra relation med en öppen dialog bidrar till god kommunikation. Ternestedt 

et al. (2002) modell för personcentrerad palliativ vård behöver en sjuksköterska kunna 

förbereda sin patient med palliativ diagnos och dennes familj för vad vården i livets slut 

innebär. Detta genom att kommunicera med patienter och deras familjer på ett bra sätt.  

Kynoch et al., (2017) anser att en bra kommunikation med sjuksköterskan minskar oro och 

ångest hos både patienter och dess familjer vilket är en viktig del av arbetet. De menar att 

sjuksköterskor bör arbeta för att främja en bra och öppen kommunikation med både patienter 

och deras familjer. Vi anser att sjuksköterskor behöver vara medvetna om att en god relation 

till patienter och deras närstående är viktig om det ska kunna finnas en öppen och bra 

kommunikation mellan dem. 

  

Symtomlindring i hemmet kunde enligt vårt resultat vara komplicerat då läkare inte alltid 

delade samma åsikter som sjuksköterskor om vilken symtomlindring patienten skulle ha. 

Barnett (2009) menar att sjuksköterskor har en önskan av att kunna se varje patient som unik 

och erbjuda optimal symtomlindring till varje enskild patient. Borrott et al. (2017) beskriver i 

sin studie utförd på en akutmottagning att sjuksköterskor har en önskan av att kunna 

samarbeta med läkare för att främja patienters behov. Dock kan samarbetet påverkas av 

hierarkin som finns inom hälso- och sjukvården, speciellt när det handlar om medicinska 

beslut. Läkare kan enligt Borrott et al. (2017) vara dåliga på att kommunicera med 

sjuksköterskor om hur de tänker angående en patients särskilda behov. Ternestedt et al. 

(2002) menar att patienter med palliativ diagnos ofta har flera symtom samtidigt, vilka alla 

behöver lindras. Vi anser att samarbete mellan läkare och sjuksköterskor är något som 

behöver stärkas för att patienter med palliativ diagnos skall få rätt symtomlindring. Detta 

samarbete tror vi kan stärkas genom att exempelvis ha träffar med hela teamet som arbetar 

kring patienterna, för att kunna få en gemensam bild av patienternas situation. Daines et al., 

(2013) menar att patienter kunde uppnå viss symtomlindring genom engagemang och stöd av 

sjuksköterskor. Vi anser att sjuksköterskor i hemsjukvården troligen skulle behöva få mer 

utbildning i symtomkontroll. Detta för att kunna känna trygghet i samtal med läkare om vad 

som kan vara optimal symtomlindring för den enskilda patienten och våga stå fast vid sin 

egen kliniska bedömning. 

  

Resultatet av vår litteraturstudie visade att palliativ vård väcker många olika känslor. Döden 

var något som sjuksköterskor kunde bli personligt påverkade av och upplevdes svårt att prata 
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om. Detta kan relateras till Bam och Naidoo (2014) studie som beskriver att sjuksköterskor 

upplever det svårt och obekvämt att prata om döden. Enligt Ternestedt et al. (2002) modell 

för personcentrerad palliativ vård bör sjuksköterskor ha modet att prata med en döende 

patient om vad denne önskar sig sista tiden i livet, trots den egna rädslan för att göra denne 

ledsen eller nedstämd. Ibland är sjuksköterskor den enda kontakten som patienter har vilket 

kan medför att det blir ännu viktigare att våga prata om döden. Gama, Barbosa och Vieira 

(2012) samt Ternestedt et al. (2002) beskriver att sjuksköterskor ofta känner rädsla inför 

möten med döden, då de blir påminda om sin egen dödlighet och sårbarhet. Detta 

framkommer även i vårt resultat. Gama et al. (2012) menar att sjuksköterskor kan utveckla 

strategier som gör att de orkar ta sig igenom tillfällen när arbetet är emotionellt krävande. Ju 

mer erfarenhet en sjuksköterska hade desto mer copingstrategier utvecklade denne för att 

skydda sig själv. Vi anser att det finns behov för sjuksköterskor som arbetar med palliativ 

vård i hemmet att erbjudas professionellt samtalsstöd och vägledning. Även Heise och Gilpin 

(2016) menar att samtal och reflektion inom arbetsgrupper är av vikt då de kan öka 

sjuksköterskors medvetande och kliniska inställning till samtal om döden, vilket kan medföra 

att den kanske traumatiska upplevelsen av att tala om döden minskar. 

 

I resultatet beskriver sjuksköterskor att etiska och moraliska dilemman kunde uppstå när de 

var tvungna att utföra arbetsuppgifter som inte gick ihop med deras egna värderingar eller 

åsikter. Detta kan relateras till Bam och Naidoo (2014) studie där de beskriver att 

sjuksköterskor bör arbeta utifrån både patienternas och de anhörigas önskemål. Detta även 

om deras önskemål inte går ihop med sjuksköterskans egna värderingar. För att klara av detta 

är det nödvändigt för sjuksköterskor att utveckla sin egen moral så att de kan se situationen 

de arbetar i som unik. Kadushin och Egan (2001) menar att om det finns ett etiskt dilemma 

som kan identifieras finns även möjligheten att kompromissa för att det ska kännas bra för 

alla de inblandade i patientens omvårdnad. Ternestedt et al. (2002) beskriver att 

sjuksköterskor skall arbeta för att värna om patientens självbestämmande även om det ibland 

kan handla om att utföra arbetsuppgifter som inte går ihop med deras egna grundläggande 

värderingar eller åsikter. Vi anser att sjuksköterskor behöver få stöd och vägledning genom 

samtal i grupp eller individuellt om arbetsuppgifter de anser vara moraliskt påfrestande. 

Genom detta kan de hitta strategier för att klara av att utföra omvårdnadsarbetet nära sin egen 

moraliska gräns utan att gå över den. 
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I resultatet beskrevs vikten av ett bra teamarbete för att klara av att arbeta med palliativ vård i 

hemmet. Studien visade att det bästa stödet fanns i teamet. Brister i kommunikationen inom 

teamet var dock vanligt och detta kunde leda till missförstånd, som kunde leda till en patients 

lidande. Enligt Lees et al. (2014) är grunden för att en patient ska få en god död, ett 

fungerande teamarbete som ska grunda sig på vetenskap. Enligt Ternestedt et al. (2002) är ett 

vetenskapligt förhållningssätt inom palliativ vård att använda sig av de sex S:n, vilken är en 

modell för personcentrerad palliativ vård. För att kunna uppfylla de sex S:n för patienter är 

det av stor vikt att teamarbetet runt patienten fungerar. God kommunikation i teamet samt 

konflikthantering är viktigt för teamkänslan. Enligt Prati och Pietrantoni (2014) bör 

kontinuerliga utbildningar inom teamsamverkan hållas. I ett team ska konflikter lösas så fort 

de uppstår. Detta för att ett missnöje inte ska spridas inom teamet. Vi tror därför att 

utbildning och teambuilding är bra för att stärka teamet. Arbetsledningen anser vi har en stor 

betydelse eftersom de kan ge sjuksköterskor de resurser och utbildningar som krävs för att 

skapa ett bra team med ett bra samarbete. 

  

I vår litteraturstudie ansåg sjuksköterskor att ledningen skulle behöva mer förståelse för vad 

det innebar att vårda patienter i livets slut i hemmet, både vad gällde tid, resurser och vad 

arbetet innebar. Enligt Jangland, Nyberg och Yngman (2017) kräver arbetsledningen 

effektivitet av sjuksköterskor när det kommer till omvårdnad. Men ibland saknas resurser och 

kompetens att kunna utföra det som sjuksköterskor anser vara en god vård. Bjornsdottir 

(2009) menar att fokus de senaste åren har ändrats från att arbeta utifrån patienters behov till 

att ta hänsyn till ekonomiska frågor. Detta trots att sjuksköterskor redan arbetar under stränga 

förhållanden. Sjuksköterskor bör reflektera kritiskt över sina arbetssituationer och 

arbetsuppgifter, då det endast är de som kan alarmera hur arbetssituationen och belastningen 

ser ut. Sjuksköterskor har enligt Bjornsdottir (2009) och Johansen (2012) även en skyldighet 

att samarbeta med ledningen för att få rätt förutsättningar att utföra arbetet på ett patientsäkert 

sätt. Enligt Ternestedt et al. (2002) är organisationen, resurserna och ledarskapet avgörande 

för vårdpersonalens tillfredsställelse i arbetet. Johansen (2012) menar i sin studie att det är 

organisationen som har all makt att kunna göra en skillnad för patienten, familjen och 

vårdpersonalen. Nevalainen, Lunkka och Suhonen (2018) menar att bristen på stöd och 

förståelse från ledning och chefer inom hälso- och sjukvården är det största hindret för 

utveckling hos sjuksköterskor. Enligt sjuksköterskor förstod inte alltid arbetsledningen sig på 

vad det innebar att arbeta med palliativ vård. Arbetsledningen gav inte alltid rätt resurser som 

sjuksköterskor behövde för att klara av sitt arbete. Därför anser vi att arbetsledningen bör 



 

21 
 

arbeta för att utveckla förståelse för det arbete som sjuksköterskor utför inom palliativ vård i 

hemmet. Detta för att kunna minska arbetsstress och ge den tid och resurser som 

sjuksköterskor behöver för att kunna utföra en god palliativ vård. 

  

Utbildning och kompetensutveckling i palliativ vård var något som sjuksköterskor i vår 

litteraturstudie efterfrågade mer utav. Detta då de upplevde att de oftast endast fick sina 

kunskaper genom erfarenheter i sina utförda arbeten. Detta går att relatera till Travis (2002) 

studie som belyser vikten av sjuksköterskor får kompetensutveckling. Fletcher (2008) menar 

att sjuksköterskor i hemsjukvården konstant ställs inför nya arbetsuppgifter och det förväntas 

mycket av dem. Sjuksköterskor i hemsjukvården behöver kompetensutveckling inom sitt 

yrkesområde allt eftersom det förändras. Banning (2006) menar att arbetsgivarnas krav på 

sjuksköterskor ökar hela tiden. Sjuksköterskor får mer ansvar som de inte är utbildade för. 

Dessa färdigheter kan utvecklas genom utbildning. Utbildning medför kritiskt tänkande hos 

en sjuksköterska vilket enligt Banning (2006) väger lika tungt som erfarenhet. Kent, Hayes, 

Glass och Rees (2017) belyser att utbildning kan fås via teamträffar, strukturerade workshops 

med diskussion och reflektion av olika fall, möten med andra yrkesroller samt att ha en dialog 

med en patient och bli medveten om dennes perspektiv om sjukvården. Arbetsledningen kan 

enligt Nevalainens et al. (2018) studie skapa möjligheter för att stödja och erbjuda 

sjukvårdspersonal inlärningsmöjligheter samt uppmuntra sjukvårdspersonal till att få in ny 

kunskap. Att ha rätt kompetens och utbildning anser Ternestedt et al. (2002) vara av stor 

betydelse för att klara av att arbeta inom palliativ vård. Vi anser därför att arbetsledningen 

bör uppmuntra till utbildning och kompetensutveckling för att sjuksköterskor ska känna 

trygghet i sin roll. Detta kan ske på många sätt men det viktigaste anser vi är att ledningen får 

förståelse för sjuksköterskors arbete, vad det innebär och att de blir personligt berörda av det 

dagliga mötet med döden. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ studies trovärdighet kan diskuteras utifrån fyra begrepp enligt Bengtsson 

(2016). Dessa fyra begrepp är bekräftbarhet, överförbarhet, pålitlighet och tillförlitlighet. 

Begreppen hanterades av författarna till studien tillsammans enligt Bengtssons (2016) artikel. 

Tillförlitligheten hanterades genom att författarna läste all text var för sig, men även 

tillsammans för att avgöra huruvida texterna var relevanta och svarade mot syftet. 

Meningsenheter extraherades och översattes för att sedan kondenseras. Ingen relevant data 

fick gå förlorad då Bengtsson (2016) beskriver att i forskningsprocessen bör data och 
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dataanalys hanteras så att inget av relevans exkluderas. Författarna till denna studie hanterade 

all data noggrant och såg till att ingen data exkluderades, trots att vissa data till en början inte 

till synes passade in med något annat. När sista kategoriseringen var gjord hade alla 

meningsenheter fått en plats i det hela sammanhanget, ingen meningsenhet hade exkluderats 

och ingen meningsenhet passade in i fler än en kategori vilket borde medföra att 

tillförlitlighet uppnåddes. 

 

Författarna i denna litteraturstudie valde att använda sig av Graneheim och Lundmans (2004) 

metodartikel. De valde att använda sig av en manifest ansats då de förutsättningslöst önskade 

beskriva det synliga i texten utan egna tolkningar. Eftersom en viss förförståelse redan fanns 

hos författarna genom tidigare arbete och erfarenheter inom området fanns en viss tolkning 

med under arbetets gång. Enligt Bengtsson (2016) ska forskarna vara tomma blad inför data 

som framkommer och då kunna arbeta helt förutsättningslöst med denna. Författarna till 

studien försökte hålla sig neutrala. Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns alltid en risk 

för att misstag sker på grund av mänskliga faktorer som trötthet, eller forskarnas 

förförståelse. Det är dock forskarnas ansvar att behålla kvaliteten genom hela 

analysprocessen för att säkerställa studiens trovärdighet. Bengtsson (2016) anser att minst två 

av författarna i en studie ska analysera data separat för att sedan diskutera fynden mellan 

varandra. Detta för att säkerställa trovärdighet och validitet. I denna studie valde författarna 

att läsa materialet var för sig men kategorisera tillsammans, vilket kan ha stärkt 

trovärdigheten.  

 

Alla stegen i den utförda analysprocessen dokumenterades så att det skulle finnas möjlighet 

att gå tillbaka och se de tidigare stegen om det behövdes. Bengtsson (2016) anser för att 

skapa pålitlighet att författare bör ha kontroll på alla steg under analysen samt besluten som 

tas i denna. Författarna till denna studie gjorde nio kategoriseringssteg. Överförbarheten 

säkerställdes av författarna till studien genom att endast använda sig av vetenskapliga artiklar 

skrivna mellan åren 2000–2018. Det valda tidsintervallet på 18 år gjorde att mycket rika data 

kunde fås fram. Författarna kunde ha valt ett kortare tidsintervall för att få fram nyare data 

men i detta fall prioriterade författarna rika data istället för endast nyare data. Alla valda 

artiklarna svarade på syftet varvid en överförbarhet styrkts. Enligt Bengtsson (2016) ska 

resultatet kunna överföras till andra kontexter eller sammanhang för att en överförbarhet ska 

uppnås. Författarna till studien anser att resultatet av studien kan överföras till all vård då det 
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till stor del handlar om bemötande, relationsbyggande, teamarbete och arbetsledningsfrågor 

samt känslor som kan uppkomma i sjuksköterskors arbetssituationer. 

  

Bekräftbarheten stärktes genom att författarna till studien under hela resultatdelen arbetade 

mycket med att inte tolka in värderingar eller åsikter. Enligt Bengtsson (2016) ska författarna 

till en studie vara objektiva till all data vilket kan vara svårt om en redan bred erfarenhet 

inom det valda området finns hos en eller flera av författarna. När det kommer till resultatet 

handlar det egentligen inte om resultatet i sig utan mer om hur det diskuteras mot 

trovärdighet, eftersom det i kvalitativa studier inte finns någon definitiv sanning. Hur 

forskaren använder sig av reflektion av sig själva spelar en mycket större roll i denna typ av 

studier. Detta gjorde författarna av studien genom att sammanfläta den nya informationen 

mot andra vetenskapliga artiklar inom området.  

 

Slutsatser 

Att bygga upp en bra relation till patienter och dess familjer är av stor betydelse för 

sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i hemmet. Ett personcentrerat förhållningssätt 

är viktigt för att kunna ge patienter en vård utformad efter varje patients unika situation och 

liv. För det krävs att sjuksköterskor har en djupare kunskap och förståelse i hur olika 

situationer och eventuella konflikter kan lösas på ett kreativt sätt. Stöd och kunskap är av stor 

betydelse för att klara av arbetet för sjuksköterskor inom palliativ vård i hemmet. 

Arbetsledningen för sjuksköterskor inom palliativ vård i hemmet har inte alltid förståelse vad 

arbetet innebär. Därav får sjuksköterskor ibland inte nog med resurser vilket kan leda till 

tidsbrist, frustration och utmattning. Arbetsledningen behöver förstå att arbetet är komplext 

och emotionellt krävande. De behöver erbjuda resurser, stöd och utbildning till 

sjuksköterskor, för att bidra till en god död för patienter med palliativ diagnos. Vad som 

upplevs saknas inom detta forskningsområde är hur stöd och utbildning till sjuksköterskor 

inom den palliativa vården kan ges. Förutom detta behöver det även forskas mer i vilken typ 

av kompetensutveckling som skulle vara att föredra inom palliativ vård i hemmet. Detta så att 

vården kan bli optimal för patienter och dess familjer. Vårt resultat kan användas för att få en 

djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet och dess 

utmaningar.  
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