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Abstrakt 

Bakgrund: Merparten av patienter med en palliativ diagnos vill vårdas i hemmet, 
vilket är möjligt med hjälp av bland andra distriktssköterska, hemtjänst samt anhöriga. 
Patienter som vårdas i hemmet upplever ofta bättre livskvalitet än dem som vårdas på 
sjukhus. Distriktssköterskan ansvarar för att vården fungerar och är den bästa möjliga 
för patienten. Vad patienten värdesätter i bemötandet för att det ska kännas genuint 
och trovärdigt är viktigt för att denne ska känna sig sedd och vara involverad i sin egen 
vård. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av bemötandet 
från distriktssköterskan i palliativ hemsjukvård. Metod: En kvalitativ ansats med 
beskrivande design har använts i studien och data har samlats in med semistrukturerade 
intervjuer med totalt åtta patienter. Resultat: De tre kategorierna som framkom under 
studien var: att få tid, bli sedd och få respekt, att känna kontinuitet och trygghet, att bli 
tagen på allvar och känna delaktighet i vården. Slutsats: För att patienterna ska 
uppleva ett bra bemötande krävs kontinuitet, korrekt information och delaktighet i 
vården och få tid med distriktssköterskan och känna sig sedd som medmänniska.  
 

Nyckelord: patienter, upplevelse, distriktssköterska, hemsjukvård, kvalitativ studie, 

omvårdnad, palliativ vård 
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Abstract  

Background: Most of the patients with a palliative diagnose want to be taken care of 
in their own homes. This is possible with help from a team consisting of among others; 
district nurses, assistant nurses and significant others. Patients living at home often 
experience better quality of life, compared to them taken care of at the hospital. The 
district nurse is responsible that the care is well functioning and is the best care for the 
patient. How the patient experience the treatment from the district nurse is very 
interesting. What the patient value in the treatment to make it feel genuine and credible. 
The encounter in the care relationship is important for the patient to feel seen and be 
involved in their own care. Aim: The aim of the study was to describe patients with a 
palliative diagnosis how they experienced the encounter from the district nurse in home 
care. Method: A qualitative approach has been used and eight patients has been 
interviewed. Results: The results became three categories: To have time, be seen and 
have respect. To feel safe and continuity, and to be taken seriously and involved in 
their own care. Conclusion: For the patients to experience a good encounter it takes 
continuity, correct information and a possibility to take part in their own care. To have 
time with the district nurse and to feel seen by the district nurse is important.  

Keywords: patient, experiences, district nurse, homecare, nursing, palliative, 

qualitative study.  
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Fler och fler patienter med obotlig sjukdom vill bo kvar hemma under sin sista tid i livet. För 

att möta denna önskan växer en starkare organisation kring en trygg palliativ hemsjukvård 

fram. Patienter med en palliativ diagnos kan inte botas utan vill ha en så bra och symtomfri 

sjukdomstid som möjligt. Då är kanske inte vårdmiljön inne på en avdelning den bästa, med 

mycket ljud, stress, personal- och salsbyten det optimala.  Bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonal har för patienter som är i livets slutskede en stor betydelse och utgör 

grunden för att skapa relationer mellan patient och vårdpersonal inom den palliativa vården. 

Detta i sin tur ökar kvaliteten på omvårdnaden (Bannon, Cairnduff, Fitzpatrick, Blaney, 

Gomes, Gavin, Donnelly & Conan 2018).  

 

Distriktssköterskans roll i hemsjukvården 
Hemsjukvården utförs vanligtvis av distriktssköterskor som har olika utbildningsnivåer. En 

del av dem har också utbildning inom äldrevård. Det är viktigt att distriktssköterskan kan 

skapa en bra dialog med patienten för att kunna ge en så bra vård som möjligt (Sundler, Eide, 

Van Dulmen & Holmström, 2016). Distriktssköterskan axlar en stor roll när det gäller 

patienter med en palliativ diagnos som vårdas i hemmet. Denna typ av vård kräver både 

medicinska kunskaper men också en psykosocial expertis och en fundamental 

kommunikationsförmåga (Lawton & Carroll, 2005). Palliativ vård kan beskrivas som en 

helhetssyn av omvårdnad som innehåller fysiska, mentala, sociala och existentiella behov i 

livets slut. Komplexiteten av omvårdnaden vid vård i livets slut ställer krav på 

distriktssköterskans teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter, känslomässiga engagemang 

och etiska medvetenhet (Wallerstedt & Andershed, 2007; Walshe & Luker, 2010). Gäfvert 

och Ek (1996) påpekar att en annan viktig egenskap en distriktssköterska bör ha 

självkännedom. Detta anses vara väsentlig för distriktssköterskans utveckling och för att 

kunna ta till sig och tillämpa sjuksköterskekårens etik. Distriktssköterskor som jobbar i 

hemsjukvården kan möta flera olika utmaningar i arbetet på grund av att vården sker i 

patients hem och inte på en vårdenhet. I studien av Berg och Danielson (2007) understryks 

vikten av att sjuksköterskan ser patienten utifrån ett helhetsperspektiv med kropp, själ och 

ande och att varje möte är unikt. Eyre (2010) menar att distriktssköterskan är nyckeln till att 

kunna ge stöd i omvårdnaden av och till patienten med en palliativ diagnos. 

I lagtext och förordningar som rör svensk hälso- och sjukvård finns det beskrivet att 

distriktssköterskans omvårdnad ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn som bygger på helhetssyn (SFS 2017:30). Distriktssköterskan skall ha förmåga 
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att kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt med dem de möter i 

omvårdnaden (SFS 2017:30).  

 

Bemötande  
Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings (2017b) kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor skall patienter bemötas på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017a) menar att ett gott bemötande främjar delaktighet, 

patientinflytande och patientsäkerhet. Kunskaper om kommunikation och diskriminering 

ligger till grund för att möta varje individs behov och ge en god och jämlik vård. Berg och 

Danielsson (2007) menar att samtala och lyssna bidrar till att patient och distriktssköterska 

ska förstå varandra. Genom att patienten är delaktig i sin vård får distriktssköterskan viktig 

kunskap och kan lättare möta patientens individuella behov.  Finch (2006) skriver att samtal 

leder till att distriktssköterskan är medveten om patientens föreställningar och rädslor och kan 

då planera vården tillsammans med patienten som då är väl insatt i sin sjukdomssituation. 

Bemötandet som skapar en vårdrelation mellan distriktssköterskan leder till större trygghet 

och patienten upplever sig förstådd och sedd. Enligt Turjamaa et al (2014) är det viktigt att 

distriktssköterskan har en personcentrerad vård. Man ska utgå från patienten som individ och 

se till dennes behov. Alla har olika behov och därför är det viktigt att kunna uppmärksamma 

dessa. Distriktssköterskan ska kunna känna in och lära sig att se vad de olika patienterna har 

för olika behov av omvårdnad utifrån beroende på vart de befinner sig i sin sjukdom. Det som 

distriktssköterskan kan tänka på är att fråga patienterna hur de vill ha det för att på så sätt 

upprätta den bästa vården för varje patient. Finch (2006) menar i sin studie att för att 

patienten ska uppleva tröst och tillit bör sjuksköterskan lyssna, visa respekt, utstråla förståelse 

och vara till hands för patienten vilket leder till att patientens välbefinnande ökar och lidandet 

minskar. 

 

Patienter med palliativ diagnos i hemmet 
Studier har visat att fler och fler patienter föredrar att spendera sin sista tid i livet hemma 

(Griffiths, Ewing, Rogers, Barclay, Martin, McGabe & Todd, 2007; Storey, Pemberton, 

Howard & O-Donell, 2004). Hemsjukvård är hälso- och sjukvård när den utförs i hemmet och 

med det menas det att vården ges i ordinärt och/eller särskilt boende. De åtgärder och insatser 

som ska utföras i hemmet ska vara bestämt i förväg genom att man har en samordnad 

individuell planering där patientens behov av sjukvårdsinsatser bedöms. Hemsjukvården som 
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utförs i hemmet kan ske under alla tider på dygnet. Hemmet blir en plats för vård och har 

därför fått en allt större betydelse för patienten och det har skett en tydlig och större 

utveckling för mer avancerad vård som utförs i hemmet. Den vård som tidigare har utförts på 

sjukhuset kan nu mer utföras hemma hos patienten och sjuksköterskor och läkare finns därför 

tillgängliga under hela dygnet (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005). Det är viktigt att den 

vård som ska utföras inom hemsjukvården har rätt fokus och utgår från patienternas behov. 

Det är viktigt att utgå från patienten när vården som ska ges i hemmet planeras, och det ska 

vara god vård på lika villkor för alla. Inom hemsjukvården finns det ingen gräns för vilken 

ålder patienterna har om behovet av hemsjukvård finns (Friebert, Levetown, & Carter, 2011). 

Hemmet kan ses som en speciell plats där sjukvård utförs. Vården skiljer sig från den 

sjukvård som utförs på sjukhuset och den inom slutenvården. Inom slutenvården har 

sjuksköterskan ett nära arbete till patienterna under flera timmar varje dag och får då en nära 

kontakt men det är endast under en begränsad tid. Inom hemsjukvården blir det oftast kortare 

besök och inte alltid dagligen men under en längre tid och det gör att relationen kan stärkas 

(Bannon et al., 2018).  

 

Den miljö som är i hemmet är väldigt bekant för patienten och det kan bidra till att patienten 

känner sig trygg. I patientens egen miljö som är hemmet är det lättare att kunna bevara den 

sociala statusen hos patienten, att vara den personen som alla känner och att kunna få fortsätta 

leva ett så normalt liv som möjligt fram till döden inträffar (Appelin, Brobäck & Berterö, 

2005). Patienter som erhåller palliativ vård i hemmet jämfört med patienter som får vård på 

sjukhuset upplever bättre livskvalité, och kan uppleva mindre sjukdomssymtom En förklaring 

kan vara att de som väljer att vårdas i hemma ofta har ett väl fungerande socialt nätverk 

omkring sig. De har tillgång till anhöriga och vänner som kan bidra med en god omvårdnad 

(Peters & Sellick, 2006). Grande, Farquhar, Barclay och Todd (2004) menar att palliativ vård 

är en aktiv helhetsvård som ges när patientens sjukdom inte längre går att bota och den 

förväntade överlevnadstiden är kort. Vården omfattar även anhörigstöd men syftar i första 

hand till att lindra smärta och obehag och ge en förhöjd livskvalitet och inte till att förlänga 

livet och onödigt lidande för patienten.  

 

Rational 
Det finns många olika studier med fokus på hur distriktssköterskan ser på bemötandet och ett 

professionellt omhändertagande av palliativa patienter inom hemsjukvården. Betydligt 
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mindre forskning finns utifrån patientens perspektiv och hur dessa ser på bemötande. 

Patienter är huvudpersoner i omvårdnaden och för att öka kunskapen om vad de upplever är 

viktigt i bemötandet när de är i behov av palliativ hemsjukvård, behövs studier från 

patientperspektiv. En ökad kunskap om patienters upplevelser kan höja kvaliteten på palliativ 

hemsjukvård samt bidra till att distriktssköterskan kan få en bättre förståelse för patienternas 

behov. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av bemötande från 

distriktssköterskan i palliativ hemsjukvård.  

 

Metod 
För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ metod använts. Enligt Polit och Beck 

(2016, s. 463, 479) är denna typ av metod vedertagen för att beskriva upplevelser och 

erfarenheter. Det gör att en helhetsförståelse kan uppnås för det som ska studeras.  

 

Deltagare och Procedur 
Ett ändamålsenligt urval av åtta patienter med palliativ diagnos deltog i studien. Vid ett 

ändamålsenligt urval väljer man deltagare som baseras på deras relevans för 

forskningsprojektet och som är baserat på deras kunskap eller erfarenhet inom området 

(Graneheim & Lundman, 2004). Fyra kvinnor och fyra män deltog.  De var mellan 56 till 88 

år gamla och två var sjukskriven från sina arbeten, och 6 var pensionärer. 

Inklusionskriterierna var vuxna patienter som bor hemma i ordinärt boende, har en palliativ 

diagnos som gör att de är i behov av kommunal hemsjukvård och som kunde berätta om sina 

erfarenheter. Alla deltagare i denna studie var i ett tidigt palliativt skede, vilket innebär att de 

äruppegående och klarar sig bra i hemmet utan större svårigheter. De klarade mycket av sin 

omvårdnad själv men behövde hjälp avdistriktssköterskan för bland annat såromläggning, 

stöd/samtal, tillsyn, dosettdelning med mera.  

 

Efter att den forskningsetiska ansökan var godkänd kontaktades enhetscheferna för 

hemsjukvården i en kommun i norra Sverige. De fick information om studien, samt 

efterfrågades om godkännande att genomföra studien i deras verksamhet. Efter godkännande 

ombads de att delgeinformation om studien till distriktssköterskor inom hemsjukvården för 
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att dem skulle kunna identifiera lämpliga patienter som svarade mot inklusionskriterierna.  

Distriktssköterskorna delgavs informationsbrev där information om studien fanns och hur den 

skulle genomföras. Vid behov kunde de kontakta författarna via telefon för att få mer 

information om hur studien. Deltagarna delgavs information om studien av 

distriktssköterskorna som lämna skriftlig information tillsammans med samtyckesblanketten 

till dem. Åtta deltagare valde att medverka. Före intervjuerna påbörjades fick deltagarna 

muntlig information om studien för att säkerställa att de förstått vad studien handlade om. 

Enligt Polit och Beck (2016) är muntlig information ett bättre sätt för deltagarna att få en 

chans att ställa frågor till de som utför studien.  

 

Datainsamling 
Insamling av data har skett genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit och Beck (2016) 

ger denna intervjumetodik möjlighet till att behandla ett speciellt ämne och få en förståelse 

för olika teman i den levda vardagsvärlden genom undersökningspersonernas egna 

perspektiv. Under intervjuerna har författarna använts av en intervjuguide (Bilaga 1) för att 

säkerställa att intervjuerna följde syftet med studien. Frågorna som ställdes var öppna och 

hade följdfrågor för att deltagarna skulle får möjlighet att utveckla sina svar.  Deltagarna fick 

själva bestämma var intervjun skulle genomföras och samtliga valde att den skulle 

genomföras i det egna hemmet. Intervjuerna varade mellan 30 till 45 minuter. Intervjuerna 

spelades in via ljudfil och transkriberades därefter ordagrant. 

 

Dataanalys 
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Analysprocessen inleddes med att de transkriberade intervjuerna lästes 

igenom flera gånger av författarna för att få en helhetsbild av texten. Analysen av 

datamaterialet har därefter utförts i olika steg enligt Granheim och Lundman (2004) vilket 

innebär att data bearbetas i flera steg från meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, underkategorier och slutligen kategorier. De meningsbärande enheter 

som svarade mot syftet extraherades från intervjutexten. Kondenseringen av 

meningsenheterna gjordes därefter för att kunna förkorta texten och bevara det som var 

viktigt innehåll i materialet. När kondenseringen av meningsenheterna var utförda sorterades 

de in i olika koder. För att kontrollera kodernas giltighet jämfördes dessa med 

meningsenheterna och mot de meningsenheter som hade kondenserats för att inte viktig 
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information skulle falla bort. De koder som hade samma innehåll sorterades in i 

underkategorier. Baserat på likheter och skillnader i innehållet har data sedan kategoriserats i 

ytterligare steg till all data fanns exklusivt inkluderad i de slutliga tre kategorierna (Tabell 1).  

 

Etiska aspekter  
En forskningsetisk ansökan har genomförts och godkänts vid Luleå Tekniska Universitet och 

institutionen för hälsovetenskap före studien påbörjades. Enligt Polit och Beck (2016) har 

forskaren en skyldighet att undvika, förebygga eller minimera att intervjupersonerna ska 

komma till skada i studierna. Ett etiskt dilemma som kan uppstå speciellt i kvalitativa studier 

kan vara att forskaren får information av deltagarna som kan vara extra känslig och de kan 

dela med sig av saker som är väldigt privata. I denna studie bedömdes en risk vara att 

deltagarna upplever det tungt och känsligt att berätta om sina erfarenheter under intervjuerna. 

För att säkerställa att de vid behov har någon att tala med efter intervjuerna har de 

informerats om att de är välkomna att kontakta författarna eller deras egna 

omvårdnadsansvariga distriktssköterska för samtal om de känner behov av detta. Nyttan med 

deltagande i denna studie bedömdes vara att deltagarna kan ge distriktssköterskan en bättre 

förståelse för hur de upplever bemötande, samt kan delge sina erfarenheter av bemötandets 

betydelse för dem som patient inom hemsjukvård. 

 

Deltagarna i denna studie fick information muntligt och skriftligt om studiens syfte och 

genomförande. Före intervjuerna startade fick deltagarna återigen muntlig information om 

syftet med studien för att kontrollera att de var införstådda med vilken typ av studie de var 

med i. De kunde när som helst avbryta sitt deltagande och materialet skulle då komma att 

förstöras. Deltagandet var frivilligt och alla deltagare gav sitt informerade samtycke om att 

medverka i studien. Ett informerat samtycke innebär att deltagarna har fått information om 

studien och förstått vad informationen innebär och har då förmågan att samtycka eller avvisa 

sin medverkan (Polit & Beck, 2016).  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) syftar konfidentialitet inom forskning på 

överenskommelser som deltagarna ingår i och hur data som framkommer kommer att 

användas och att all privat data såsom namn, personuppgifter, orter eller dylikt avidentifieras. 

I denna studie är det ingen som kan identifiera vem/vilka som varit med i studien. Deltagarna 

garanteras konfidentiell hantering av datamaterialet där det endast är författarna och 
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handledaren som har tillgång till de utskrivna intervjuerna. Deltagarna garanterades också att 

allt material som publiceras är anonymt. När studien är avslutad och publicerad sker en 

destruktion av ljudfiler och ljudinspelningar och transkriberade texter kommer att förstöras.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i tre kategorier (Tabell 1). Resultatet presenteras i en löpande text med 

representativa citat från intervjuerna.  

 

Tabell 1: Översikt av kategorier (n=3) 
Kategorier 
Att få tid, bli sedd och få respekt 

Att känna kontinuitet och trygghet 

Att bli tagen på allvar och vara delaktig i vården 

 

Att få tid, bli sedd och få respekt 
Patienter med palliativ vård i hemmet upplevde att distriktssköterskan i sitt möte och 

bemötande med dem verkligen hade tid för dem. De vill inte känna stress utan önskade att 

distriktssköterskan i lugn och ro skulle ta sig tid både för att utföra det medicinska åtgärderna 

men även för at samtala och inte skyndade sig iväg. Samtalen beskrevs som viktiga för att de 

skulle hinna dela med sig av sina funderingar och frågor. Deltagarna beskrev sig ock också 

uppskattade när distriktssköterskan tog sig tid trots att de var stressade och hade mycket att 

göra. Flera deltagare berättade om tillfällen där distriktssköterskan försökte ta sig tid men 

stressen lyste igenom.   

   Men hon får mig alltid att verkligen känna mig som en huvudperson. Som 

att jag är den enda patienten hon har den dagen. Hon har så mycket tid för 

mig så det är inte klokt. 

(Intervju 5) 

Patienterna som hade palliativ diagnos beskrev hur viktigt det var att distriktssköterskan 

passade tiderna som de hade kommit överens om. En del av patienterna beskrev sig vara 

väldigt aktiva trots att de hade en sjukdom som var obotlig. Därför beskrevs de sig vilja ha 

information om distriktssköterskan blev sen till hembesöket eller om annat gjorde så det blev 

ändringar i planeringen. De menade att de hade annat att göra än att sitta och vänta. Några 
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deltagare ville ha mer exakta tider och inte bara veta vilken dag distriktssköterskan skulle 

komma och ville också veta ungefär vilken tid.       

      Jag kände också förtroende för henne och ja och jag kände att jag 

kunde berätta om mitt, det som nu pågår inom mig åh även om mitt tidigare 

liv. (Intervju 6) 

Patienterna med palliativ diagnos tyckte det var viktigt att distriktssköterskan tog sig tid men 

också kunde ge av sin tid. Deltagarna ville ha möjlighet att kunna säga till om det var något 

de funderade över. Något som beskrevs vara viktigt för en bra vårdrelation var att de kände 

sig respekterade och att inte distriktssköterskan var stressad och att hembesöken skulle gå 

lugnt till och då upplevde deltagaren att de kunde slappna av.  

 

Att hon får mig att känna att hon har all tid i världen. Även om hon inte alltid har den tiden 

så får hon mig att känna att jag är viktig, att hon ändå har tid. Otroligt proffsigt måste jag 

säga. Otroligt proffsigt. (Intervju 5) 

Patienterna berättade om hur skönt det var att distriktssköterskan var flexibel och kom på 

extra hembesök om de ringde och önskade detta.  

          

Det har varit några tillfällen då jag mått fruktansvärt illa. Då har hon kommit med lite 

magiska mediciner som gjort susen. Det är en trygghet för mig som patient, att inte behöva 

åka någonstans och jag vet att hon kommer om jag ringer och behöver det. Jag värdesätter 

att hon känner mig. Hon vet vad jag behöver när jag mår illa. Hon vet vad som fungerar för 

mig vid det här laget. (Intervju 1) 

 

Att känna trygghet och kontinuitet 
Patienterna som fick hemsjukvård berättade om vikten av att ha samma distriktsköterska som 

besökte dem i hemmet. Vikten av att etablera en kontakt och en relation framkom i denna 

studie. De menade att distriktssköterskan lärde känna och kände igen deras behov och 

reagerade vid förändringar och det gjorde att deltagarna upplevde trygghet. En deltagare 

kände sig otrygghet inför sommaren när det skulle komma vikarier på hembesök i stället för 

den ordinarie distriktssköterskan. Otryggheten som deltagaren upplevde bottnade i att 

vikarien inte skulle känna denne och kunna se vilka behov som fanns som den ordinarie 
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distriktssköterskan. Deltagaren uppgav att det kunde bli en otrygghet vid dåligt bemötande 

och det kan då bli osäkerhet om personkemin mellan deltagaren och distriktssköterskan inte 

stämmer överens. 

Helst vill jag inte att hon går på semester alls. Skratt. Nä, jag skojade bara, 

klart hon måste ha semester. Skratt. (Intervju 2) 

Ja, det är om jag hade om jag hade nån annan distriktssköterska kanske att 

inte personkemin stämmer mellan två personer kan ju vara ett hinder och 

att man inte känner förtroende är väl det som har med det att göra. 

(Intervju 6) 

Patienterna påpekade hur viktigt det var att kunna känna sig trygga och att det var glädje att 

kunna känna sig trygg med den distriktssköterska som kom. Det var viktigt för flera patienter 

i denna studie att samma person kom på hembesök. En del kände att det fanns en liten rädsla 

att distriktssköterskan skulle sluta och att patienten då var tvungen att lära känna en ny 

person. Några saker som gjorde att patienterna upplevde otrygghet var när distriktssköterskan 

inte riktigt visste vad denne skulle utföra för omvårdnadsåtgärder och om de var osäkra på 

sitt arbete. Om distriktssköterskan var väldigt stressad och om de inte fick träffa samma 

distriktssköterska och besöken blev för korta upprepade gånger kände flera av patienterna sig 

otrygga. När distriktssköterskan inte var flexibel och inte kunde komma hem till patienterna 

med kort varsel när något inträffade eller funderingar hade dykt upp beskrevs det leda till en 

känsla av otrygghet.  

 

Ja då en vikarie kom och hade kort om tid. Jag kände det som att hon redan var på väg till 

nästa patient och det blev ett snabbt besök. Det fanns inte tid för prat eller några 

funderingar, det var inte ett bra möte. (Intervju 6) 

 

Några patienter berättade om hur viktigt det var med noggrannhet och upplevelsen av att 

distriktssköterskan hade erfarenhet av sitt arbete. Genom att distriktssköterskan kunde sitt 

yrke gjorde det att patienterna kände sig trygga. De berättade att det var skönt att få lära 

känna den distriktssköterska som kom och då visste dem att dem blev tagna på allvar.  
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Att bli tagen på allvar och vara delaktig i vården 
Patienterna upplevde att de hade blivit bemötta med respekt och att de upplevt att de blivit 

lyssnade på och att de blev tagna på allvar. De upplevde att inga känslor, frågor eller 

funderingar hade bagatelliserats eller viftats bort. Flera patienter tyckte det var skönt att 

distriktssköterskan ordnade med att samordna deras vårdbesök. De skulle inte behöva boka 

läkarbesök, återbesök, provtagningstid med mera. Patienterna tyckte det var bra att kunna 

lämna över det ansvaret till distriktssköterskan när de själva inte orkade ringa runt till olika 

vårdinstanser och utan de litade på att distriktssköterskan gav dem all information de behövde 

vilket skapade en trygghet. Patienterna upplevde att det blev en avlastning när 

distriktsköterskan tog över ansvaret för samordning av vården. Deltagarna tyckte det var 

skönt att kunna lämna över ansvaret för medicinerna till någon, att inte behöva tänka på att 

hämta läkemedel på apoteket eller dela dosett, utan allt som rör medicinerna hade 

distriktssköterskan full koll på. De upplevde mer delaktighet i vården sedan de fick hjälp av 

distriktsköterskan i form av hemsjukvård. Insättning av medicin kunde de tillsammans med 

distriktsköterskan utvärdera och det var patienternas upplevelse av effekten av medicinen 

som spelade roll och inte vad som förväntades av medicinen.  

 

    Jag vill kunna fråga henne om vad som helst och vet hon inte vill jag att 

hon tar reda på det och inte bara hittar på ett svar på något för att ge mig 

ett svar. Jag vill känna att jag kan ha en ärlig dialog och hon kan vara 

ärlig mot mig, säga som det är om det sker någon förändring i min 

sjukdom. (Intervju 1) 

De berättade att dem alltid blivit tagen på allvar och att distriktssköterskan alltid lyssnat och 

varit väldigt noggrann. Några patienter berättade att distriktsköterskan alltid åtgärdar det som 

hon bad om och inget lämnades ogjort utan distriktssköterskan tog till sig det patienten sa och 

löste problemen som uppstod. 

       

Jag vill bli tagen på allvar. Alltid. Det är viktigt för mig. Alltid. (Intervju 4) 

Patienterna upplevde att det var viktigt att få svar på sina frågor och att distriktssköterskan 

försökte lösa de olika bekymmer som patienterna upplevde. Flera av patienterna berättade att 

något som är bra i vårdrelationen är när distriktssköterskan tyckte att det som patienterna tog 

upp var viktigt och intressant och att de blev respekterade och tagna på allvar. De tycker att 
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det ingav trygghet, professionalism och trovärdighet när distriktssköterskan lyssnade och tog 

patienterna på allvar. Patienterna upplevde att distriktssköterskan var väldigt noggrann och 

även om inte distriktssköterskan satt inne med svaret på alla deras frågor så såg denne till att 

ta reda på fakta och återkom till deltagaren.  

 

Men det han inte vet tar han med sig och frågar någon annan som vet. Så jag får ändå alltid, 

alltid, svar på mina frågor. (Intervju 4) 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelse av bemötande från 

distriktssköterskan i palliativ hemsjukvård. Studien resulterade i tre kategorier: Att få tid, bli 

sedd och få respekt. Att känna kontinuitet och trygghet samt att bli tagen på allvar och vara 

delaktig i vården.  

 

Resultatet av denna studie visade att patienter med palliativ hemsjukvård upplevde att det var 

viktigt att få tid med distriktssköterskan. De uttryckte att de ville få tid att ställa frågor utan 

att känna av stress. De uttryckte även att det är viktigt att det ges tid för samtal och inte bara 

snabba besök. I en studie av Nygren Zotterman et al. (2016) framkommer det att deltagarna 

önskade få gott om tid i mötet med personal för att de skulle kunna uppmärksamma deras 

mest nödvändiga behov. Då kände de sig sedda och uppmärksammade som unika individer. 

Nygren Zotterman et al. (2016) beskriver vidare att patienterna tyckte det var viktigt att 

bemötas med respekt och vänlighet då detta gjorde att de fick mer energi och det förbättrade 

sin upplevelse av hälsa och välbefinnande på ett positivt sätt. I vår studie framkom det att 

patienter med palliativ hemsjukvård kände sig uppskattade och viktiga då distriktssköterskan 

tog sig tid med dem trots att de hade mycket att göra. Walshe och Luker (2010) skriver i sin 

studie att det är svårt att klart och tydligt sätta fingret på vad en distriktssköterska gör hemma 

hos patienterna och vad som tar mycket tid. De menar att det är mycket som inte går att mäta 

i tid eller siffror. Detta kan exempelvis vara existentiella åtgärder som är krävande och som 

tar tid men som är svåra att dokumentera och utvärdera. Saker som är svåra att mäta är i sin 

tur svåra att få arbetstid att räcka till.  

 

I resultatet av denna studie framkom det att bli bemött med respekt är viktigt för patienterna. 

I studier av Eriksson och Svedlund (2007) framkom också hur viktigt det är för patienterna 
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att kommunikationen med sjuksköterskan utgår från respekt, empati och lyhördhet för att de 

inte ska tappa förtroendet för sjukvården. I en studie av Larraby och Bolden (2001) framkom 

att visa respekt för patienten och inte vara otrevlig och snäsig var viktigt, vilket bland annat 

innebar att behandla patienten som en medmänniska. Även Sandman (2002) betonar vikten 

av att behandlas som medmänniska är av en central betydelse för ett värdigt slut. I palliativ 

vård går man från problembaserad vård till personcentrerad vård för att skapa en så bra sista 

tid i livet som möjligt. Det handlar om bland annat självbestämmande, sociala relationer och 

sammanhang (Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017).  

 

Resultatet i vår studie visade att det var viktigt för patienterna att känna trygghet. De menar 

att få träffa samma distriktssköterska gav en känsla av trygghet. Detta i sin tur gjorde att dem 

kunde känna otrygghet inför sommaren då dem inte visste vem som skulle komma i stället för 

den ordinarie distriktssköterskan. Det framkom i studien att en del av att uppleva trygghet var 

att distriktssköterskan var flexibel och hade kunskap i sin yrkesroll. Josefsson, Bomberg och 

Krans (2018) belyser i sin studie hur viktigt det var att distriktssköterskan hade yrkeskunskap 

för att på så sätt förmedla en trygghet till patienten. I samma studie belyses även vikten av 

kontinuitet för att patienten ofta öppnar sig mer och känner sig mer trygg med 

distriktssköterskan som kommer regelbundet. Milberg och Strang (2006) menar också att 

kontinuitet bland personal ökar tryggheten både hos patienter och anhöriga. I vår studie 

framkommer det också att patienterna tycker att kontinuitet är viktigt. I studier av Törnkvist, 

Gardulf och Strender (2000) samt Grande et al. (2004) framkommer att patienter är minst 

nöjda när de inte får träffa samma sjuksköterska, vilket även framkommer i vår studies 

resultat. Vissa av patienterna var oroliga inför semestrar och om deras distriktssköterska 

skulle sluta för att dem då måste lära känna nya distriktssköterskor. I Thomas och Nobles 

studie (2007) framkom viktiga delar i bemötandet som var kontinuitet, bli lyssnad på, 

möjlighet till samtal och att distriktssköterskan ska vara tillgänglig.  

 

 I vår studie framkom det att deltagarna tycker att det är viktigt att bli tagen på allvar och få 

vara delaktig i sin egen vård och i de beslut som ska tas. Törnkvist et al. (2000) visar att en av 

de saker patienter i hemmet var minst nöjda med var att de inte kände sig delaktiga i vården. 

Detta är en av hörnstenarna i dagens vård - att patienten känner sig delaktig i de beslut som 

tas. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017b) ska vården ges utifrån patienternas behov 

och önskemål så långt det är möjligt och utifrån patienternas bästa.  
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I vår genomförda studie framkom det hur viktigt det är med kommunikation och att 

patienterna får information och att distriktssköterskan är ärlig mot patienterna. Detta 

framkommer även i en studie av Grande et al. (2004), att patienten vill veta vad som händer 

och vad som bestäms och att informationen kommer fram och att kommunikationen fungerar. 

I studier av Larrabee och Bolden (2001) samt Griggs (2010) framkom det att information och 

delaktighet i vården är av högsta vikt. Sanningsenlig och en korrekt information var viktigt 

och är det något som inte distriktssköterskan vet så ska denne ta reda på detta och inte bara 

anta för att ge patienten ett svar. Attre (2001) kommer fram till att vården ska ges utifrån ett 

patientperspektiv och vara individualiserad och vården ska ges på ett medmänskligt och 

rörande sätt med engagemang och det ska involvera patienterna. Vi menar att en vård som 

ges på rutin utan känsla och på ett opersonligt plan med en distanserad distriktsköterska som 

inte involverar patienten är inte lämplig att tillämpa i den palliativa hemsjukvården. 

Ternestedt et al. (2017) som beskriver i omvårdnadsmodellen; personcentrerad vård, att det är 

viktigt att utgå från den enskilda personens behov för att denne ska kunna bevara en så 

positiv självbild som möjligt och att hälso- och sjukvårdspersonalen ska ta reda på vad denne 

behöver veta om patienten för att kunna ge ett gott bemötande och då även en god vård.  

 

Metoddiskussion 
I denna studie har en kvalitativ metod använts för att kunna uppnå syftet med studien. 

Kvalitativa metoder används när man vill beskriva olika upplevelser hos deltagarna (Polit & 

Beck, 2016, s. 724). Denna studies trovärdighet har diskuterats enligt de olika begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet som Granheim och Lundman (2004) beskriver.  

Enligt Polit och Beck (2016) används kvalitativa metoder när man beskriver olika upplevelser 

hos de personer som blir intervjuade och genom att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer får deltagarna en möjlighet för reflektion och de kan återberätta innehållet som sina 

egna upplevelser vilket kan öka studiens trovärdighet. Genom att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer kan man säkerställa att ett utvalt ämne betas av i intervjun.  

 

Deltagarna i studien valdes ut genom ett ändamålsenligt urval för att författarna skulle få så 

bra data som möjligt och för att kunna få så bra svar som möjligt på den aktuella 

frågeställningen vilket bedömdes stärka studiens giltighet (jfr. Graneheim & Lundman, 

2004). Åtta personer i varierande ålder som nyligen hade fått en palliativ diagnos deltog i 

studien. Deltagarna var både män och kvinnor med varierande erfarenhet av hemsjukvård och 
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klarade sig oftast på egen hand med hjälp av sin familj och vänner men hade i samband med 

sin diagnos etablerat kontakt med distriktssköterskan i hemsjukvården inför framtida 

vårdbehov. En jämn könsfördelning och att personerna hade erfarenhet från hemsjukvård 

samt var villiga att berätta om sina erfarenheter bedömdes öka studiens tillförlitlighet och 

datas giltighet.  Då båda författarna har erfarenheter från hemsjukvård och omvårdnad av 

personer med palliativ diagnos har vi reflekterat kring vår egen förförståelse då det påverka 

hur frågorna ställs vid intervjuerna och särskilt om vi tror oss veta vad svaret blir eller 

innebär. Vi har dock varit uppmärksamma på vår egen förförståelse för att inte låta detta 

påverka resultatet, vilket kan öka studiens tillförlitlighet.  

 

En nackdel med studien kan vara att deltagarna valdes ut i en enda kommun vilket kan ha 

påverkat resultatet. Det kan behövas göra flera studier med ett större antal deltagare för att 

resultatet ska bli mer överförbart. Med överförbarhet menas i vilken omfattning de fynd som 

framkommit i studien kan överföras till andra sammanhang eller grupper. Det kan ses som en 

av flera olika modeller av generaliserbarhet (Polit & Beck 2016, s. 741-745). Vi bedömer 

dock att denna studies resultat kan överföras till andra sammanhang inom samma 

vårdkontext. 

 

Slutsats  
Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelser av bemötande från 

distriktssköterskan i palliativ hemsjukvård. Resultatet visar att patienter som är 

välinformerade om sin vård och som är delaktiga i beslut som tas angående vården tycker att 

de får ett bra bemötande. Att få tid med distriktssköterskan var en viktig del för en upplevelse 

av ett bra bemötande. Genom att få träffa samma distriktssköterska och bli bekant med 

varandra var viktigt i bemötandet då det gav en ökad trygghetskänsla. Vår slutsats är att 

personcentrerad vård är att föredra och att involvera patienten i den egna vården. I denna 

studie framkom endast positiva upplevelser av bemötande. Vid en större studie skulle större 

variationer kunna förekomma vilket kunde ligga till grund för utveckling och förbättring av 

den palliativa hemsjukvården.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor:  

Ålder? 

Kön? 

Civilstatus? 

Arbete/ Utbildning? 

Vad har du för diagnos? 

Hur länge har du haft din diagnos? 

Hur länge har du haft hemsjukvård? 

 

Huvudfrågor: 

Berätta om dina upplevelser av bmötande i vårdrelationen med distriktssköterskan.  

Vad upplevde du i ditt första möte med distriktssköterskan?  

Vad är ett bra bemötande i vårdrelationen? 

Vad är ett mindre bra bemötande i vårdrelationen? 

Vad värdesätter du i din vårdrelation med distriktssköterskan? 

Hade du velat ha något annorlunda?   

Upplever du att det finns något som du önskar för att vårdrelationen skulle fungera bättre? 

Finns det några problem/hinder, som du ser för, att ha en god vårdrelation?  

Kan du berätta om någon händelse eller situation då bemötandet i vårdrelationen varit bra? 

Kan du berätta om någon händelse eller situation då bemötandet i vårdrelationen varit mindre 

bra?  

Är det något mer du vill tillägga om bemötande? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

Följdfrågor som kan komma att ställas efter huvudfrågorna: 

Kan du berätta mer om det? 

Kan du utveckla det? 

Hur menar du då? 
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