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Abstrakt 

 
Många gånger är det distriktssköterskor som står patienter närmast och är patienternas 

talesperson men det krävs ett multiprofessionellt samarbete för att kunna se till alla behov 

och skapa förutsättningar för patienter att uppleva livskvalitet sista tiden i livet. Då fler väljer 

att dö hemma är det centralt att samarbetet mellan distriktssköterskor och patientansvarig 

läkare fungerar för att kunna erbjuda god vård. Syftet med denna studie var att beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter av samarbete med patientansvarig läkare vid palliativ vård 

i hemmet. Distriktssköterskor med minst ett års erfarenhet inom palliativ vård i 

hemsjukvården deltog i studien. Datainsamling utfördes med semistrukturerade intervjuer 

av åtta distriktssköterskor och data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Dataanalysen resulterade i fyra subteman: Frustrerande att behöva strida för samarbete; 

Kontinuiteten är bristande; Tidigt engagemang från läkare ger bättre vård samt Att 

tillsammans ligga steget före. Det övergripande temat var Att sträva efter bättre 

tillgänglighet av läkare för en trygg vård. Distriktssköterskor beskrev att läkare inte 

prioriterade palliativ vård i samma utsträckning som dem samt att det var brist på 

patientansvariga läkare. Individuella samt organisatoriska faktorer ligger till grund för 

kvaliteten på samarbetet och därmed också möjligheten att kunna erbjuda palliativa patienter 

en god och säker vård. 

 

Nyckelord: Distriktssköterskor, palliativ vård, hemsjukvård, patientansvarig läkare, 

samarbete, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad 
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Abstract 

 
Often, district nurses are closest to patients and are patients' spokespersons, but multi- 

professional collaboration is required to be able to meet all the needs and to make it possible 

for patients to experience quality of life at the end of life. As more people choose to die at 

home, it is crucial that the cooperation between district nurses and the general practitioner 

to provide good care. The purpose of this study was to describe the district nurses' 

experiences of collaborating with a general practitioner in palliative care at home. District 

nurses with at least one year of experience in palliative care in community based care 

participated in the study. Data collection was carried out by means of semi-structured 

interviews with eight district nurses and data was analyzed using qualitative content analysis. 

The data analysis resulted in four themes: Having to fight for collaboration is frustrating; 

Continuity is lacking; Early commitment from general pracitioners provide better care, and 

Being one step ahead together. The overall theme was To strive for better availability of 

general practitioners for safe care. District nurses described that physicians did not prioritize 

palliative care to the same extent as them and that there was a shortage of general 

practitioner. Individual as well as organizational factors underlie the quality of the 

collaboration and thus also the opportunity to offer palliative patients good and safe care. 

 

Keywords: District nurses, palliative care, community based care, general practitioner, 

cooperation, qualitative content analysis, care 
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Ett multiprofessionellt arbete, ett personcentrerat förhållningssätt och samarbete med läkaren 

tidigt i den palliativa vården, är en förutsättning för att kunna se till patientens existentiella, 

andliga, fysiska och emotionella behov (Mahmood-Yousuf, Munday, King & Dale, 2008). 

Palliativ vård syftar till att främja livskvaliteten och lindra lidande hos personer med obotlig 

eller progressiv skada eller sjukdom. Ur ett omvårdnadsperspektiv inom palliativ vård beaktas 

patienters fysiska, psykosociala och existentiella behov samt stöd till närstående (World 

Health Organization [WHO], 2002). Palliativ vård kan också ges vid utebliven förbättring av 

en behandling eller om patienten själv väljer att avsluta sin behandling (Schultz, 2018). Ett 

palliativt förhållningssätt utgår ifrån att stödja individen till största möjliga välbefinnande 

genom att se hela människan, oberoende av ålder eller diagnos. För att möjliggöra detta bör 

distriktsköterskans omvårdnadsarbete utgå ifrån fyra hörnstenar; symtomlindring, stöd till 

närstående, kommunikation och relation samt multiprofessionellt arbete (Socialstyrelsen, 

2013). 

 
Enligt Ornstein et al. (2013) handlade symtomlindring många gånger om att lindra flera 

plågsamma symtom orsakade av antingen sjukdom eller biverkningar av behandling och som 

förelåg samtidigt. Författarna beskrev vidare hur adekvat symtomlindring hos svårt sjuka 

patienter i hemmet kunde minska återinläggning på sjukhus och därmed ökade livskvaliteten 

hos patienten. Enligt Socialstyrelsen (2013) syftar närståendestöd till att sjukvården och 

socialtjänsten samarbetar för att bistå med såväl emotionellt och praktiskt stöd både under 

palliativa fasen och efter dödsfallet. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap.5, 10§) ska 

Socialnämnden erbjuda stöd till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk. 

Anhörigperspektiv innebär att synliggöra och respektera personer som betyder mycket för den 

sjuke, vilket möjliggör för närstående att uppleva delaktighet i omsorgen (Socialstyrelsen, 

2016). All kommunikation och information ska alltid vara riktad mot patienten även om den 

ges till närstående. Kontinuitet och tid för bearbetning är viktiga faktorer för att kunna bygga 

en trygg relation (Socialstyrelsen, 2013). Koper, Pasman och Onwuteaka-Philipsen (2018) 

beskrev att det multiprofessionella arbetssättet ofta fokuserade på att tillfredsställa patientens 

medicinska och fysiska behov. Detta kunde medföra att patienten psykiska, existentiella och 

sociala behov inte prioriterades i så stor utsträckning, vilket påverkade patientens upplevelse 

av livskvalitet negativt. Enligt Ornstein et al. (2013) är samverkan mellan olika yrkesgrupper 

som läkare, sjuksköterskor och socionomer en grund för att kunna se hela människan och ge 

god palliativ vård. 
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Den palliativa vården delas in i en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan vara från 

månader till år och handlar om att genom behandling minska obehag och symtom som 

sjukdomen medför och förlänga livet. Den sena palliativa fasen pågår under dagar upp till 

enstaka månader och handlar om att främja bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede. Den 

palliativa vården har successivt flyttats från sjukhus till det egna hemmet tack vare att 

avancerad medicinsk sjukvård har blivit möjligt att få i hemmet. Kvalificerad personal och ett 

fungerande stöd i hemmet ligger till grund för att fler väljer att dö hemma (Socialstyrelsen, 

2013). Öhlén, Ekman, Zingmark, Bolmsjö och Benzein (2014) beskrev hur patienter som 

vårdades i hemmet upplevde trygghet och livskvalitet. Hemmet kunde bidra till känslor av att 

tillhöra något eller någon, bland annat genom närheten till naturen, vänner och djur. Att 

vårdas i hemmet medförde att patienten kunde känna sig uppmärksammad när både den inre 

och yttre atmosfären stämde överens vilket gav patienten känsla av meningsfullhet. Öresland, 

Määttä, Norberg, Jörgensen och Lützén (2008) förklarade att sjuksköterskor i hemsjukvården 

kunde känna sig som en gäst i en patients hem. Sjuksköterskor kände att dem besökte 

patienternas värld vilket neutraliserade maktförhållandet mellan parterna till skillnad från när 

patienterna besökte sjuksköterskornas värld på sjukhuset. Vidare beskrevs att sjuksköterskor 

upplevde att patienter var mer delaktiga i sin vård och dagliga rutiner när vården utfördes i 

hemmet. Vid vård i hemmet såg sjuksköterskor patienter som subjekt och en del av en 

livsvärld i jämförelse med patienter på sjukhuset som själva upplevde sig som objekt. 

 
Enligt Coombs, Long-Sutehall, Darlington och Richardson (2015) upplevde vårdgivare på 

sjukhuset ängslan över hur patientens medicinska behov kunde tillfredsställas i det egna 

hemmet inför utskrivning. En förutsättning för god vård i livets slut i hemmet var samarbete 

och god kommunikation mellan vårdinstanser och professioner som läkare, hemtjänst, 

palliativa team, närstående och distriktssköterskor. Aoun, Breen och Skett (2016) beskrev att 

sjuksköterskor upplevde oro över patienter som var ensamboende och inte hade ett socialt 

nätverk, vilket sågs som en förutsättning för att kunna dö fridfullt hemma. Om patienten inte 

hade närstående vid sin sida eller hemtjänst som stöttade med omvårdnad eller 

läkemedelsadministration krävdes det tätare hembesök av sjuksköterskor. 

 
Enligt Sveriges läkarförbund (www.slf.se) är det nödvändigt med en patientansvarig läkare 

som tar ett medicinskt helhetsansvar, underlättar teamarbete samt bidrar till bättre samverkan 

med andra professioner och därmed stärker kontinuitet och trygghet för patienter. Mertens, De 

Gendt, Deveugele, Van Hecke och Pype (2019) beskrev att läkarens tillgänglighet, att känna 

http://www.slf.se/
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varandra, öppen kommunikation och balanserat maktförhållande gynnade samarbetet mellan 

läkaren och Sjuksköterska inom kommunal verksamhet. Dessa sjuksköterskor värderade högt 

när läkaren tog sig tid att diskutera patientärendet och återkopplade snabbt samt ville dela på 

ansvaret. En öppen kommunikation beskrevs som viktigt i ett samarbete då sjuksköterskorna 

inom kommunal verksamhet ville dela med sig av sina bedömningar och observationer för att 

inte riskera patientsäkerheten. Wallerstedt och Andershed (2007) beskrev att sjuksköterskor 

upplevde att läkare på hälsocentraler hade ett varierande engagemang för den palliativa 

vården och en del läkare beskrevs som osäkra eller rädda inför att prata med patienten och 

anhöriga. Mahmood-Yusuf, Munday, King och Dale (2008) beskrev att läkare såg 

distriktssköterskor som en huvudperson i den palliativa vården i hemmet och en central länk 

mellan patienten och läkaren, där distriktssköterskan kunde kontakta läkaren om behov 

uppstod. Distriktssköterskor kunde uppleva frustration om samarbetet med läkaren sviktade, 

vilket kunde leda till etiska dilemman. Exempel på detta kunde vara enligt Karlsson, Roxberg, 

Barbosa da Silva och Berggren (2010), när sjuksköterskor inom kommunal verksamhet 

diskuterade behandlingar eller smärtlindring med läkaren utan att få medhåll, och patienten 

blev då lidande. Ett annat etiskt dilemma kunde vara när läkaren ordinerade behandling eller 

undersökningar som inte stod i relation till patientens faktiska behov i livets slutskede. 

Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren och Söderlund (2012) beskrev att uteblivna 

hembesök av läkaren trots att patienten blivit lovad detta, kunde leda till att patienten inte fick 

nödvändig behandling, men också upplevelser av frustration hos sjuksköterskan inom 

kommunal verksamhet då hon inte kunde erbjuda den vård som stod i relation till patientens 

faktiska behov. 

 
Studier (Aoun, Breen & Skett; 2016; Coombs, Long-Sutehall, Darlington och Richardson, 

2015; Koper, Pasman och Onwuteaka-Philipsen, 2018) visade att det krävdes ett 

multiprofessionellt arbetssätt och gott samarbete för att kunna se till patienters alla behov vid 

vård i livets slutskede och möjliggöra för patienten att uppleva livskvalitet. Många gånger var 

det sjuksköterskor inom hemsjukvården som var patienten närmast och såg alla fysiska, 

psykiska, existentiella och sociala behov vilket ledde till att det största ansvaret hamnade på 

dem. Därmed upplevde sjuksköterskor i hemsjukvården att de ofta var patientens talesperson. 
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Rational 

Då fler väljer att dö hemma istället för på sjukhus, får distriktssköterskor i hemsjukvården ett 

större ansvar över vården i livets slut. Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska 

beskriver att en distriktssköterska tillsammans med läkare ska ha förmågan att bedöma 

övergången från kurativ vård till palliativ vård och därmed ge en värdig omvårdnad i livets 

slutskede även i hemmet (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). För att kunna tillfredsställa 

patienters och närståendes alla behov och kunna erbjuda god omvårdnad i livets slutskede, 

krävs därför ett samarbete mellan distriktssköterska och läkare. Brister i samarbetet mellan 

distriktssköterska och patientansvarig läkare leder till att patientens alla behov inte tillgodoses 

vilket skapar ett onödigt lidande. För att skapa en djupare förståelse av hur samarbetet med 

patientansvarig läkare påverkar den palliativa vården och omvårdnaden av patienter är det 

därför av vikt att studera detta ämne. 

 
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av samarbete med 

patientansvarig läkare vid palliativ vård i hemmet. 

 
 

Metod 

För att studera erfarenheter av ett fenomen, i detta fall distriktssköterskors erfarenheter av 

samarbete med patientansvarig läkare vid palliativ vård, tillämpades en kvalitativ design. För 

att få ökad förståelse och beskrivande berättelser utfördes individuella intervjuer med de 

utvalda deltagarna. Att tillämpa kvalitativa forskningsintervjuer medför att studieresultatet 

kan öka förståelsen av deltagarnas upplevelser utifrån deras erfarenheter (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s.17). 
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Urval och deltagare 

För att svara på syftet i denna studie och få så innehållsrik data som möjligt var det väsentligt 

att välja deltagare med ett ändamålsenligt urval. Av den anledningen inkluderades åtta 

distriktssköterskor i norra Sverige med erfarenhet av palliativ vård inom hemsjukvård under 

minst ett år. Flertalet distriktssköterskor tillfrågades att delta i studien, och av de som visade 

intresse till att delta, valdes åtta distriktssköterskor ut till studien. Då studien syftade till att 

öka förståelsen genom att få informationsrik data var det därför fördelaktigt att deltagarna 

hade varierande erfarenhet och kön enligt Henricson och Billhult (2012, s.134). I studien 

deltog två män samt sex kvinnor med 4–22 års erfarenhet inom hemsjukvård och 2–25 års 

erfarenhet som distriktssköterska. 

 
Procedur och datainsamling 

 
Orter som låg på rimligt avstånd till författarnas hemort, valdes ut för att möjliggöra 

intervjuer på valfri plats. Författarna föreslog distriktssköterskors arbetsplats. Utifrån Kvale 

och Brinkmann (2009, s. 120–121) borde studiens syfte presenteras för deltagarna, innan 

intervjun påbörjas. Ett informationsbrev om studiens syfte skickades därför ut via mail till 

enhetschefer inom hemsjukvården på tre orter i Norrbotten. Enhetscheferna ombads att hitta 

deltagare utifrån det ändamålsenliga urvalet, lämna ut informationsbrevet och ge muntlig 

information om studien till deltagarna. Distriktssköterskorna skulle få information om 

konfidentialitet vilket betyder att ingen deltagare skulle kunna kännas igen i slutresultatet och 

de hade rätt att avbryta intervjun när de ville utan att uppge orsak, detta stod också med i 

informationsbrevet. För att skydda distriktssköterskornas rätt till frihet och självbestämmande 

var det av vikt att också inhämta skriftlig informerat samtycke enligt Kjellström (2012, s. 82– 

83). I mailet bifogades därför en samtyckesblankett som skulle postas tillbaka till författarna 

med hjälp av enhetscheferna. Efter godkännande, kontaktades distriktssköterskorna 

individuellt över telefon eller mail för att boka in intervjuer på deras arbetsplatser eller annan 

valfri plats. Vid intervjutillfället inhämtades också informerat samtycke muntligt och 

information om studien gavs av författarna återigen till distriktssköterskor innan intervjun 

startade. 

 
Totalt utfördes åtta semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (Bilaga 1) som 

formulerats med utgångspunkt från syftet. Enligt Danielsson (2012, s.168) baseras 

semistrukturerade intervjuer på frågor utifrån ett förutbestämt ämne. Under intervjun ställdes 
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öppna frågor och för att få innehållsrik data ställdes följdfrågor såsom ”berätta mer”, för att få 

uttömmande svar. Frågorna som ställdes handlade om rutiner, faktorer och situationer som 

berörde deltagarnas erfarenheter av samarbete med patientansvarig läkare i palliativ vård. Ett 

neutralt förhållningssätt var centralt under intervjuerna för att inte påverka resultatet med egen 

förförståelse och värderingar. Provintervjuer utfördes på två studiekamrater för att säkerställa 

att frågorna i intervjuguiden skulle svara på studiens syfte och för att frågorna skulle vara 

tydliga (jmf Polit & Beck, 2016, s. 510–516). Varje intervju tog mellan 30–45 minuter. Alla 

intervjuer ägde rum på deltagarnas arbetsplats. Datainsamlingen utfördes med båda författarna 

närvarande, vilket distriktssköterskor fick godkänna för att minska risken att denna skulle 

känna sig i underläge. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. Ljudfilerna transkriberades 

till text av båda författarna och lyssnades på flertalet gånger för att säkerställa att data inte 

skulle förloras. Ljudfilerna raderades när examensarbetet var färdigt för att skydda 

distriktssköterskors konfidentialitet vilket författarna informerade distriktssköterskorna om. 

 
Dataanalys 

 
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats tillämpades där intervjutexten var 

utgångspunkten i denna studie för att få en fördjupad förståelse av fenomenet (jmf 

Danielsson, 2012, s.336–337). Analysfasen startade med att all transkriberad intervjutext 

lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild och därefter skedde dataanalysen stegvis 

med utgångspunkt av studiens syfte. Som ett första steg i bearbetningen av texten togs 

meningsenheter ut och ingen data sållades bort, det var väsentligt att meningsenheternas var 

tillräckligt stora för att ge en helhet och små nog för att behålla sammanhanget under hela 

analysprocessen. För att hela tiden kunna härleda data till originalkällan numrerades 

intervjuerna, exempelvis fick första intervjuns första meningsenhet numret 1,1. 

Meningsenheterna kondenserades utifrån sitt manifesta innehåll, vilket innebar att texten 

kortades ner men kärnan i texten bibehölls. Den underliggande meningen i kondenserade 

meningsenheterna tolkades och kodades och därmed övergick analysförfarandet från manifest 

till latent. Syftet var att abstrahera texternas innehåll till en högre logisk nivå, därför tolkades 

kondenserade meningsenheter utifrån sammanhanget vilket bildade koder. Koderna 

analyserades utifrån likheter och olikheter exempelvis positiva och negativa erfarenheter i 

samarbete med patientansvarig läkare, vilka i sin tur bildade 64 kategorier. Samtliga 

kategorier sorterades och analyserades ytterligare ett steg utifrån studiens syfte där centrala 

budskap identifierades och resulterade i fyra subteman (tabell 1). Ett övergripande tema 
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tolkades fram som beskriver den gemensamma upplevelsen utifrån dessa fyra subteman. 

Analysförfarandet skedde gemensamt där bägge författarna analyserade texten utifrån 

intervjuerna, detta för att minska risken för att data skulle falla bort (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 
Etiska överväganden 

 
Innan studien gjordes en etikansökan som granskades och godkändes av en universitetslektor 

vid Institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet. Enligt lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, kap 1, 7§, 9§), får inte 

studien äga rum om den riskerar en persons säkerhet, hälsa och personliga integritet, vilket 

inte var intentionen med studien. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009, s.84–93, 120- 

121) belystes konfidentialitet, informerat samtycke samt att deltagarna hade rätten att kunna 

avbryta när de ville utan att ange orsak under varje intervjutillfälle. Detta för att värna om 

varje enskild deltagares integritet och anonymitet. Deltagarna fick skriftlig information om 

studien i ett informationsbrev och inhämtat samtycke skedde både via svarsblanketter samt 

muntligen av författarna vid alla enskilda intervjutillfällen. Vidare belystes författarnas egen 

roll i studien. Med författarnas egen roll menades att under hela studien var avsikten att uppnå 

en så hög vetenskaplig kvalitet som möjligt genom att ha kännedom om riktlinjer, värdegrund 

och etiska teorier. Författarna övervägde risken med att båda skulle delta i intervjun, där 

deltagaren riskerade att hamna en maktasymmetri och av den anledningen var det av vikt att 

fråga om godkännande innan intervjun skulle starta. Ingen deltagare skulle kunna härledas till 

studien, inte heller distriktssköterskors patienters diagnoser eller var dom bor skulle avslöjas 

vilket kunde medföra att deltagarna fick ett förtroende till studien och ville delge sina 

upplevelser. En annan risk med studien kunde vara att patientansvariga läkare i norra Sverige 

kunde känna igen sig i studien vilket kunde påverka relationen distriktssköterskor och läkare 

emellan i deras vidare samarbete, därför beslutade författarna att inga unika situationer 

kopplade till en särskild händelse skulle publiceras eller citeras i resultatet för att säkerställa 

anonymiteten. Vidare benämndes inga specifika arbetsplatser eller miljöer som kunde kopplas 

till läkares arbetsplats. Studien kunde medföra nytta för distriktssköterskors vidare samarbete 

med patientansvarig läkare vid den palliativa vården genom att belysa områden som kan 

hämma eller förstärka samarbetet. Dessutom kunde nytta med denna studie vara att 

distriktssköterskor fick möjligheten att aktivt synliggöra sina erfarenheter i deras dagliga 

arbete. 
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Resultat 

 
Analysen resulterade i ett övergripande tema samt fyra subteman (tabell 1) som presenteras i 

löpande text och styrks med citat från intervjuerna. 

 
Tabell 1. Översikt övergripande tema (n=1) och subteman (n=4) 

Övergripande tema Subteman 
 

Frustrerande att behöva strida för samarbete 

Att sträva efter bättre tillgänglighet av 

läkare för en trygg vård 

Kontinuiteten är bristande 

Tidigt engagemang från läkare ger bättre vård 

Att tillsammans ligga steget före 
 

 

Att sträva efter bättre tillgänglighet av läkare för en trygg vård 

 

Övergripande i resultatet beskrev distriktssköterskor att förutsättningen för att etablera ett 

samarbete med läkaren, var att läkaren var tillgänglig. Distriktssköterskor arbetade för att 

patienter och närstående skulle få den trygga vården de hade rätt till, detta innefattade bland 

annat hembesök och brytpunktssamtal tillsammans med läkare. Resultatet kan förstås som att 

den palliativa vården i hemmet upplevdes bättre om det fanns en tillgänglig patientansvarig 

läkare redan från början, vilket det inte alltid fanns och ledde då till merarbete och känsla av 

ökat ansvar hos distriktssköterskan. 

Frustrerande att behöva strida för samarbete 

 
Distriktssköterskor beskrev känslor av frustration när de inte blev bemötta med respekt av 

läkare när det var aktuellt för en läkarbedömning för den palliativa patienten. Det förekom 

upplevelser hos distriktssköterskor att läkare inte ville vara behjälplig när patientansvariga 

läkare inte var på plats och hänvisade därmed distriktssköterskor vidare. Det kunde leda till 

merarbete och ett större ansvar på distriktssköterskor att återupprepa sökande efter läkare som 

kunde sätta sig in i situationen. När läkare inte fanns tillgänglig för en patient eller anhöriga 

kände distriktssköterskor att de fick axla ett ansvar som inte var deras. 

…doktorn hade behövt vara där och berätta vad som händer när kroppen 

stänger ner, det är inte mitt ansvar. (Intervju 3) 
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Distriktssköterskor beskrev att de ville prioritera palliativa patienter i deras dagliga arbete 

oavsett palliativt skede. Andra patientärenden fick vänta då palliativ vård sågs som 

akutsjukvård och inte gick att göra om. Det kunde handla om att distriktssköterskor bara fick 

en chans att kunna ge patienten frid. Distriktssköterskor upplevde att läkare inte alltid 

prioriterade palliativa patienterna på samma sätt eller inte ansåg att palliativ vård var lika 

viktigt. 

…det är en sådan vård för den är akut, det går inte att göra om. Det kan vara 

den här eftermiddagen som de får lugn och ro i själ och kropp. Det är 

akutsjukvård tycker jag. (Intervju 2) 

Distriktssköterskor tog på sig det stora ansvaret att skapa trygghet i hemmet och la ner mycket 

tid för att bistå med detta även om samarbetet med läkaren inte var optimalt. Trots att det 

kunde vara svårt att få kontakt med läkare så beskrev distriktssköterskor att de var tvungna att 

göra allt i sin makt för att patienten skulle få symtomlindring. Distriktssköterskor upplevde att 

de inte kunde släppa ärendet då det fanns en så stark vilja att göra det bästa för patienten. 

För att få tag i en läkare får jag ibland leta med ljus och lykta om det så ska bli 

på sjukhuset att jag får tag i en läkare. Jag känner att jag absolut inte kan 

släppa det här, jag håller på tills jag kan hitta en läkare. (Intervju 2) 

Att kunna nå läkaren snabbt då patienten försämrats värdesattes högt av distriktssköterskor 

och de beskrev det som respektlöst av läkaren att inte prioritera patienter i dessa lägen. 

Distriktssköterskor betonade att det var tidskrävande men framförallt frustrerande att inte 

kunna nå läkaren om patienten försämrats. Distriktssköterskor upplevde stress av att inte 

kunna säkerställa att patienten skulle hinna få läkemedel i tid då det förekom att 

distriktssköterskor inte fick svar på förfrågningar om receptförnyelser. Distriktssköterskor 

upplevde också stress när de hade känslan av att det kunde vara i sista minuten när de tvingats 

söka andra läkare i avsaknad av patientansvarig läkare. Känsla av oro kunde uppstå hos 

distriktssköterskor över att patienter skulle gå miste om något då läkaren prioriterade patienter 

på hälsocentralen före hembesök. 

Det har nog inte hänt att patienter blivit utan något de behöver, men den där 

känslan jag får… ibland är det verkligen i sista minuten om man säger så. 

(Intervju 5) 
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Känsla av otillräcklighet beskrevs hos distriktssköterskor när de var i behov av en läkare för 

medicinsk bedömning eller ordination och läkaren inte tog sig tid för patienten. 

Distriktssköterskor betonade hur de höll en fasad gentemot patienten och ville att de skulle 

skonas från problemet med att komma i kontakt med läkaren. Det poängterades av 

distriktssköterskor att omvårdnad kunde ges och trygghet i hemmet kunde skapas, men att 

anhöriga eller patienten stundtals ville tala med läkaren, bara för att det är en läkare. 

Distriktssköterskor upplevde att det var tidskrävande att behöva söka läkaren både via telefon 

och fysiskt på hälsocentralen. 

Förr hade man sin egen doktor, jag hade en doktor som hade mitt område. På 

det sättet var det lättare. Vi träffades varje vecka oavsett ärenden eller inte. Då 

kom saker och ting upp. (Intervju 4) 

Distriktssköterskor upplevde att det fanns en motsträvighet till hembesök från läkare, trots att 

rutiner fanns så gjordes inte hembesök då patienten kommit hem från sjukhuset. Tidsbrist och 

bristande intresse trodde distriktssköterskor var orsaken till uteblivna hembesök. Då anhöriga 

bad om hembesök och var medvetna om patientens rättigheter till det, hände det att läkaren 

trots det inte gjorde hembesök, vilket påverkade samarbetet med läkaren negativt enligt 

distriktssköterskor. 

Jag tycker det är frustrerande, jag törs inte ens säga nuförtiden… förut kunde 

jag säga ”det kommer komma en doktor hem…” men nu törs jag inte göra det, 

eller säga det till patienten idag. (Intervju 7) 

Distriktssköterskor upplevde att hemsjukvårdspatienten åsidosattes av läkaren som ansåg att 

distriktssköterskan hade läget under kontroll. Känslor av stress förekom hos 

distriktssköterskor då läkaren inte gick att nå, hembesök av läkaren uteblev och när 

distriktssköterskor bollades runt mellan olika läkare utan att någon ville ta ansvar för den 

palliativa patienten. Distriktssköterskor ansåg att patienten blev lidande i onödan då läkaren 

inte fanns tillgänglig och ordinationer drog ut på tiden, vilket gjorde det svårare att 

symtomlindra då patienten i det läget ofta hade både oro, smärta och ångest. Palliativa 

patienter skulle enligt distriktssköterskor inte behöva vänta, trots det gick det inte alltid att 

tillgodose då läkaren inte gick att nå, vilket medförde att anhöriga kunde ta ut sin oro och 

rädsla på distriktssköterskor. Distriktssköterskor beskrev att det var av vikt att läkaren tog sitt 

ansvar för läkemedelsändringar för att skona dem själva från arbetsuppgifter som inte 

tillhörde deras ansvar. 
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Om inte läkaren har dokumenterat utsättning av medicinerna så ser det ju ut 

som att jag frångått en ordination om jag slutar ge patienten sina mediciner för 

att dom inte klarar av det något mer… Och blir det något då, är det på mitt 

ansvar (Intervju 3) 

Kontinuiteten är bristande 

 
Distriktssköterskor poängterade att det var nödvändigt att patienten fick en ansvarig läkare 

vilket gjorde det lättare att veta vem de skulle vända sig till och det blev lättare att strukturera 

arbetet. Det var svårt för distriktssköterskor att hitta en ansvarig läkare och ofta saknades en, 

vilket gjorde att mycket samarbete skedde med stafettläkare. Distriktssköterskor påpekade att 

det påverkade kontinuiteten negativt med att stafettläkare hade ansvar om palliativa patienter 

som vårdades i hemmet. Att behöva prata med olika läkare ansåg distriktssköterskor 

medförde att läkares ordinationer inte individanpassades på grund av bristande 

patientkännedom. 

…så jag vet inte ens vem som har mina palliativa patienter. Utan det är någon 

stafettläkare som får ta dom ärenden och då säger det sig självt hur det blir med 

kontinuiteten. (Intervju 4) 

Distriktssköterskor betonade att tillgängligheten på läkare hade försämrats med åren och 

kvaliteten på samarbetet varierade beroende på vilken hälsocentral läkare arbetade på. På 

vissa hälsocentraler fanns färre stationära läkare vilket gjorde det svårare att initiera ett 

kontinuerligt samarbete och kunde innebära att distriktssköterskor betonade att de fick 

samarbeta med den läkare som hade tid över för stunden. När läkare gjorde sig tillgängliga 

upplevde distriktssköterskor att de kunde ägna mer tid hemma hos patienten istället för att 

ägna tid åt att söka läkare och detta var en förutsättning för att kunna ge god omvårdnad. 

Distriktssköterskor upplevde att patienter blev trygga av vetskapen att de hade en tillgänglig 

läkare, och menade att patienter ibland inte visste att de hade en ansvarig läkare. 

Om läkaren gör sin del så har jag mer tid att göra jobbet och vara hos patienten 

istället för att söka läkaren på hälsocentralen hur länge som helst. Jag kan sitta 

hos patienten… (Intervju 6) 

Distriktssköterskor upplevde att samarbetet i palliativa vården var bra men kunde göras bättre, 

bland annat fanns önskemål om mer personalresurser för att kunna erbjuda en kontinuerlig 

vård. Distriktssköterskor kände att palliativa rådgivningsteamet i regionen många gånger 
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kunde erbjuda ett bättre stöd än vad läkaren på hälsocentralerna kunde. Det fanns önskemål 

om att palliativa teamets resursenhet skulle bli större och att det optimala skulle vara en 

arbetsgrupp i hemsjukvården som arbetade uteslutande med palliativ vård. Distriktssköterskor 

beskrev att det saknades ett samarbete med regionen för att få tillgång till en egen läkare och 

det fanns önskemål om en separat arbetsgrupp i kommunen. 

…det optimala skulle vara att om det fanns en enhet som bara jobbar med 

palliativa patienter uteslutande… som kanske gjorde hembesök, uppföljningar 

och läkarkontakter. (Intervju 1) 

Distriktssköterskor poängterade att hemsjukvården fungerade bra på många sätt men det var 

synd att avståndet hade ökat till läkare sedan kommunen tog över hemsjukvården från 

regionen. Detta medförde att mycket samarbete initierades av distriktssköterskor genom 

telefonkontakt, men trots det så hade de inte alltid direktnummer till läkaren. Vidare beskrev 

distriktssköterskor att mottagningssköterskor på hälsocentral eller sjukhus fick agera 

mellanhänder när det blev aktuellt att kontakta läkare. 

Men det är ju inte alltid dem heller får tag i någon på en gång. Men 

sköterskorna på hälsocentralen är bra på att återkoppla… dem ringer upp. 

(Intervju 6) 

Tidigt engagemang från läkare ger bättre vård 

 
Distriktssköterskor upplevde att samarbetet blev bättre när det tilldelades en patientansvarig 

läkare i samband med att patienten fått en palliativ diagnos och kommit hem från sjukhuset. 

Distriktssköterskor upplevde stress och hade känslan av att det kunde vara i sista minuten när 

de tvingats söka andra läkare i avsaknad av patientansvarig läkare. Samarbetet och 

kommunikationen underlättades enligt distriktssköterskor när patientansvarig läkare redan 

hade en etablerad kontakt med patienten. Läkarens kännedom om patientens sjukdomshistoria 

ansåg distriktssköterskor underlättade för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov samt 

sätta in adekvat symtomlindring. Det var viktigt enligt distriktssköterskor att mötas i den 

trygga hemmiljön för att läkaren skulle göra en rättvis helhetsbedömning av patientens 

situation och förmågor som var svåra att förklara i ord. Distriktssköterskor ansåg att när 

läkaren var lyhörd till patientens behov kunde det lättare planeras för den vidare vården vilket 

resulterade i att patienter kände sig bekräftade oavsett om de önskade smärtlindring eller inte. 

Läkarens lyhördhet gjorde att distriktssköterskor upplevde att all personal runt patienten 

kände sig trygga i hur de kunde ge patienten bästa möjliga vård och omvårdnad. 
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Distriktssköterskor upplevde etiska dilemman när patienten nekade symtomlindring trots 

smärta och då var det betryggande att känna att läkarens stöd. Läkarens engagemang 

medförde att anhöriga inte tog ut frustrationen på omvårdnadspersonalen i lika stor 

utsträckning då de kände sig trygga. 

Om en palliativ patient kommer till en brytpunkt när dom inte orkar ta emot per 

os något mer, man orkar inte äta, dricka eller ta sina mediciner. En sådan gång 

behöver jag få tag i läkaren och helst få till ett hembesök… (Intervju 6) 

Distriktssköterskor uppskattade när läkares engagemang synliggjordes genom att tidigt 

återkoppla till distriktssköterskor och tog sig tid för patienter. Att läkaren hade viljan att i tid 

ha brytpunktssamtal värderades högt av distriktssköterskorna för att patienten skulle bli insatt 

i sin situation. Detta skapade förutsättningar för patienten att göra det bästa av tiden de hade 

kvar. 

Men jag tycker att det är bra om man som patient är insatt i sin situation och då 

kan man leva sista delen i vetskapen om att det snart tar slut och kan göra något 

bra av det. Därför är det viktigt att läkaren besöker patienten och har ett 

brytpunktssamtal i tid. (Intervju 8) 

Att tillsammans ligga steget före 

 
Distriktssköterskor beskrev att det var önskvärt med tidig vårdplanering tillsammans med 

läkare när patienten hade energi till att fatta egna beslut om sin framtida vård. För att 

möjliggöra detta var det viktigt att träffas antingen på hembesök eller hälsocentral 

tillsammans med patient, läkare, anhöriga och omvårdnadspersonal. Distriktssköterskor 

upplevde att den palliativa vården i hemmet fungerade bättre när det tidigt fanns ett samarbete 

för att kunna tillgodose patienters omvårdnadsbehov. Då symtomlindring var centralt var det 

värdefullt enligt distriktssköterskor att läkaren arbetade med framförhållning och såg till att 

det fanns ordinationer redo när patienter var i behov av det. Distriktssköterskor upplevde att 

anhöriga inte var lika oroliga när det fanns en plan för adekvat symtomlindring och detta 

gjorde att patienten kunde avlida utan våndor i hemmet. 

…om du inte har smärtlindring så du klarar dig och får panik och börjar skrika 

av smärta blir kanske anhöriga oroliga och ringer ambulans även om planen 

var att patienten skulle vårdas hemma och få dö hemma. (intervju 1) 
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Att förbereda för slutet var ett känsligt ämne och därför beskrev distriktssköterskor att 

brytpunktssamtal och framförhållning värdefullt i samarbetet. Distriktssköterskor betonade att 

de ville göra allt för en patient och strävade efter att arbeta patientcentrerat, därför anpassade 

de sina arbetsrutiner efter en patients dagliga rutiner. Av den anledningen var det värdefullt 

för distriktssköterskor att bli bemött med en ömsesidighet och förståelse från läkaren. En 

förutsättning för ett bra samarbete i den palliativa vården var att läkare tog distriktssköterskor 

på allvar och visade tillit. Distriktssköterskor beskrev att det var betryggande när läkare 

närvarade hos patienter även om läkare gjorde samma bedömning som distriktssköterskor 

hade gjort. Samtidigt beskrev distriktssköterskor att det var värdefullt när läkaren visade sitt 

ansvar genom att också ha en egen vinkling på patientsituationen och kom med andra förslag. 

Patienten trodde mer på hokus pokus mediciner än riktiga mediciner…Läkaren 

förklarade bra för patienten och lyssnade på tankarna hos patienten och 

pratade om symtomlindring och vad det handlade om… även om jag hade pratat 

om samma saker med patienten så var det skönt att läkaren också sa det. 

(Intervju 3) 

Distriktssköterskor beskrev att samarbete var centralt i den palliativa vården där det 

tvärprofessionella arbetet värderades högt. I samarbetet med den patientansvariga läkaren så 

kunde de ringa till det palliativa rådgivningsteamet som kunde föreslå ett läkemedel som 

läkaren sedan skulle ordinera. Det palliativa rådgivningsteamet upplevdes som en stor resurs 

och med hjälp av dem kunde vården flyta på i situationer när en patientansvariga läkare inte 

var närvarande eller tog ansvar. 

… vissa problem pratar jag med palliativa rådgivningsteamet om, som kanske 

föreslår något. Ett läkemedel eller om patienten behöver en pump, efter det tar 

jag kontakt med läkaren och säger att teamet föreslår det här och det här… 

(Intervju 5) 
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Diskussion 

 
Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna studie var att studera distriktssköterskors erfarenheter av samarbetet med 

patientansvarig läkare vid palliativ vård i hemmet. I resultatet framkom fyra subteman; 

Frustrerande att behöva strida för samarbete; Kontinuiteten är bristande; Tidigt engagemang 

från läkare ger bättre vård samt Att tillsammans ligga steget före: samt ett övergripande tema; 

Att sträva efter bättre tillgänglighet av läkare för en trygg vård. 

Resultatet i denna studie visade att samarbetet med patientansvarig läkare sviktade på grund 

av att läkare inte prioriterade palliativa patienter på samma sätt som distriktssköterskor. Detta 

kan förstås i enlighet med Johansen och Ervik (2018) studie där läkare såg palliativ vård som 

en liten del av sitt dagliga arbete och tog därför inte hänsyn till om sjuksköterskan gick till en 

annan läkare för konsultation. Som följd av att läkare i vår studie inte tog sig till för patienter 

skapades känslor av frustration och merarbete för en distriktssköterska när hen fick axla ett 

större ansvar. Utifrån detta kan det bristande samarbetet som distriktssköterskor upplever i vår 

studie förklaras av att patientansvarig läkare inte har samma rutin i palliativ vård och kan 

därmed inte förstå innebörden av att dela på ansvaret tillsammans med distriktssköterska i den 

palliativa vården i hemmet. Vikten av ett delat ansvar med läkare kunde i vår studie 

synliggöras genom att distriktssköterskor gjorde allt i sin makt för att initiera ett samarbete då 

deras främsta vilja var att patienter i livets slutskede skulle få alla sina behov tillgodosedda 

och inte behöva lida. Detta kan förstås i enlighet med Bowers och Redsell (2017) som 

beskrev hur sjuksköterskor upplevde psykisk påfrestning när läkaren inte agerade för att 

lindra patientens lidande. 

När patienten var i behov av läkarbedömning upplevde distriktssköterskor i vår studie att det 

kunde bli en strid att få tag i läkaren, vilket innebar att distriktssköterskor många gånger fick 

söka läkare förgäves. I en studie av Griggs (2010) beskrevs att sjuksköterskor upplevde att 

läkare var motvilliga att hjälpa till om de inte kände patienten. Vidare beskrev Griggs (2010) 

att det var ett stort problem då läkaren inte var involverad i den palliativa vården och inte 

engagerade sig för patienten på samma sätt som sjuksköterskan gjorde. Utifrån detta kan det 

diskuteras att läkare tar avstånd från palliativa patienter för att det finns en rädsla eller 

osäkerhet hos läkare att bemöta patienter och anhöriga i den svåra tiden i livet.  

  



20  

I vår studie beskrev distriktssköterskor att de hade kompetensen att kunna ge god omvårdnad 

och skapa trygghet i hemmet men var beroende av ett samarbete med läkare för att säkerställa 

adekvat symtomlindring. Resultatet tyder på att distriktssköterskor upplevde det som tufft att 

stå ensam med allt ansvar kring patienters vård vilket ledde till att de tog striden för ett 

samarbete. Detta kan förstås utifrån Johansen och Ervik (2018) som beskrev att sjuksköterskor 

kunde känna ensamhet när patienten blev lidande i väntan på läkarens beslut, och vissa tog 

istället kontakt med läkare i slutenvården istället för patientansvariga läkaren på 

hälsocentralen. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att läkares engagemang i den palliativa 

vården är viktig för att kunna tillgodose patienters alla behov samt skapa trygghet i hemmet 

för att slippa söka vård på annan instans. Ett samarbete som är bristande kan således resultera 

i att patienters sista önskan om att dö i hemmet inte uppfylls. 

Distriktssköterskor i vår studie ansåg att ett samarbete var centralt i palliativ vård då yrket 

som distriktssköterska i hemsjukvården innebar att arbeta mycket ensam. Att arbeta ensam 

innebar inte enbart att arbeta självständigt, utan även känslan av ensamhet som kunde förstås 

av Holmdahl, Sävenstedt, och Imoni (2013) som beskrev att stunder av ensamhet var mer 

eller mindre påtagliga, som när distriktssköterskan var ensam i att behöva möta anhöriga när 

patienten kommit till en brytpunkt och behandlingen behövde utvärderas. 

Av vårt resultat framkom det att om det fanns en patientansvarig läkare att vända sig till när 

patienter kommit hem från sjukhuset, kunde vården bli individanpassad vilket möjliggjorde 

för patienter att få god omvårdnad och kunna dö hemma. Distriktssköterskor beskrev att 

hembesök var viktigt och upplevde att det var genom hembesök och läkarens lyhördhet som 

patienten blev bekräftad. Detta kan förstås utifrån Neergaard et al. (2009) som beskrev att 

möjligheten för patienten att få dö hemma ökade när patientansvarig läkare visade 

engagemang och gjorde flera hembesök samt samarbetade med kommunsköterskan. I vår 

studie värderade distriktssköterskor när läkare hade viljan att ge tid till patienten, vilket 

skapade förutsättningar för patienten att göra det bästa av tiden som fanns kvar. Goldschmidt 

et al. (2005) beskrev också detta fenomen i deras studie där patientansvariga läkare önskade 

att i tid få möjlighet att sätta sig in i patientens situation och skapa en relation för att kunna se 

till patientens behov. Utifrån detta kan slutsats dras relaterat till resultatet i vår studie att 

läkare bör arbeta med rutiner som möjliggör relationskapande med palliativa patienter. Denna 

del av resultat i vår studie kan härledas till organisatoriska problem där läkare har vilja men 

inte rätt förutsättningar för att kunna bidra till ett gott samarbete med distriktssköterskor. I vår 

studie beskrev distriktssköterskor att samarbetet underlättades när det redan fanns en 

etablerad kontakt mellan patienten och läkaren. Goldschmidt et al. (2005) beskrev att läkare, 
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likt distriktssköterskor i vår studie också kunde uppleva att samarbetet i den palliativa vården 

kunde påverkas negativt av kommunikations – och organisatoriska problem. 

I vårt resultat beskrev distriktssköterskor att det palliativa rådgivningsteamet många gånger 

var ett bättre stöd än patientansvariga läkare och snabbare på att göra hembesök. Därför 

önskade distriktssköterskor att palliativa rådgivningsteamet skulle bli större eller att det 

skulle finnas en egen uteslutande palliativ enhet i hemsjukvården där läkare ingår. Sullivan, 

McLaughlin och Hasson (2005) beskrev att palliativt specialiserade team hade som 

viktigaste uppgift att tillgodose patienter och närståendes önskningar om palliativ vård i 

hemmet. Vidare beskrevs att adekvat och specialiserat stöd från ett palliativt team såg 

sjuksköterskor enligt studien av Sullivan, McLaughlin och Hasson (2005) som essentiellt i 

palliativa vården. 

I vår studie framkom det att distriktssköterskor upplevde att samarbetet med läkaren 

gynnades när en vårdplanering genomfördes tidigt. Det var viktigt att i tidigt skede planera 

för de insatser som krävdes och ha framförhållning i syfte att skapa trygghet och tillgodose 

patientens alla behov. Strandberg, Ovhed, Borgquist och Wilhelmsson (2007) beskrev att 

synen på människan som en helhet var mer betydelsefullt än att se till summan alla behov var 

för sig. Därför var det av vikt att planera för vården utifrån både den medicinska aspekten 

samt helhetssynen på människan som inkluderar det sociala, det själsliga och det fysiska. Vårt 

resultat visar att distriktssköterskor upplevde att det var betryggande när samarbetet var 

ömsesidighet och läkaren visade tillit och villighet till diskussion, men samtidigt tog ansvar 

genom att ha en egen vinkling på situationen. Bowers och Redsell (2017) förklarar hur en 

säker och adekvat symtomlindring grundades på tillit och respekt för varandras kompetenser, 

samt att läkaren vågade ifrågasätta distriktssköterskors bedömning. 

I resultatet i vår studie framkom det att distriktssköterskor upplevde att det var frustrerande 

att inte kunna nå läkaren då patienten blev sämre i sitt tillstånd och det ansågs respektlöst när 

läkaren inte tog sig tid när behov fanns. Låg tillgänglighet på läkare beskrivs också av 

Shipman et al. (2005) som beskrev att strax över hälften av sjuksköterskorna i deras studie 

ansåg att läkaren inte alltid var anträffbar. Känsla av otillräcklighet belystes i vårt resultat när 

distriktssköterskor var i behov av en medicinsk bedömning av läkaren och det inte var 

möjligt. Det var angeläget att läkaren gjorde hembesök då även anhöriga hade behov av att 

samtala med läkaren, men distriktssköterskor upplevde att det fanns en motsträvighet till 

hembesök.  
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Detta var motsägelsefullt i studien av Neergaard et al. (2009) där hembesök var vanligt 

förekommande och en stor del av patientansvariga läkarna hade en tidigare relation med 

patienten och bra kontakt med anhöriga. En slutsats som vi kan dra av detta relaterat till vårt 

resultat är att rutiner kring samarbetet i palliativ vård kan se olika ut beroende på var 

distriktssköterskor verkar. Därför behöver verksamheter, både inom kommun och landsting, 

inhämta kunskap om vilka faktorer som påverkar samarbetet och hur dessa områden kan 

förbättras för att kunna kvalitetssäkra den palliativa vården. 

I vår studie ansågs läkarens närvaro som värdefullt av anhöriga och i den palliativa vården var 

anhörigvård en viktig del enligt distriktssköterskor. Johnson (2015) beskrev att 

distriktssköterskor tog på sig det största ansvaret för anhörigvård och det var viktigt för 

distriktssköterskorna att samarbeta med läkare för att anhörigvården skulle bli bra och 

avlastande för samtliga inblandade. Det kan förstås som att anhörigvården blev mer 

professionell när det fanns ett samarbete med läkaren. Johnson (2015) beskrev att när 

distriktssköterskan blev för involverad i familjen kunde det medföra att det var svårt att hålla 

tillbaka sina egna känslor. Detta kan förklara varför distriktssköterskor i vår studie önskade 

dela på bördan med läkare vid anhörigvård då distriktssköterskor blev för involverade i hela 

familjen. Därför är tidigt engagemang från läkare och tillgänglighet en förutsättning för att 

distriktssköterskor ska kunna hålla sig professionella utan att påverkas personligen av 

patienters öde eller situation. 

Det framkom i vårt resultat att distriktssköterskor upplevde att kvaliteten på samarbetet 

varierade och berodde på vilken hälsocentral läkaren arbetade mot. Vissa hälsocentralen hade 

färre stationära läkare, vilket innebar att distriktssköterskor behövde samarbeta med olika 

stafettläkare, som gjorde mer snabba insatser utan att följa upp. Detta medförde att det var 

svårt att upprätthålla kontinuitet genom samarbete med stafettläkare. En möjlig förklaring till 

att stafettläkare inte var villiga att följa upp insatser förklaras av Beccaro, Lora Aprile, 

Scaccabarozzi, Cancian och Costantini (2013) som beskrev att vissa läkare var osäkra på 

definitionen palliativ vård samt målet med den. Det var dock värdefullt att snabbt få tag i en 

läkare enligt distriktssköterskor i vår studie, vilket medförde att distriktssköterskan kunde 

ägna mer tid hemma hos patienten. Patienter i sin tur blev ofta trygga över att veta att det 

alltid fanns en tillgänglig läkare då många inte visste att de hade en ansvarig läkare. 

Borgsteede al. (2007) skapar förståelse för detta genom sin beskrivning där patienten och 

anhöriga värdesatte begränsning av antal aktörer i den palliativa vården, för att bevara 

kontinuiteten. Vidare beskrevs att det var viktigt att någon hade huvudansvaret över vården, 

men för patienten spelade det mindre roll om det var en allmänläkare eller en 
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distriktssköterska. Detta överensstämmer med distriktssköterskors upplevelser i vår studie, 

som ansåg att det var viktigt att det fanns en patientansvarig läkare för att bevara ett 

kontinuerligt samarbete. Utifrån detta relaterat till det resultat som presenteras i vår studie 

kan vetskapen om tillgänglig patientansvarig läkare bidra till känslan av trygghet och hopp 

för patienter och anhöriga. Hopp är essentiellt vid livets slut och kan ses som en mekanism 

eller en inre kraft som stödjer transcendens för patienter och anhöriga i den betungande 

situationen som de befinner sig i. Hopp kan ses som ett komplext och multidimensionellt 

begrepp och är relaterat till patientens grundläggande livssyn där distriktssköterskors arbete 

riktar sig till att främja hoppets betydelse för patienter i syfte att skapa mening och acceptans 

i livets slut (Benzein, 2012, s. 239-249). Utifrån de erfarenheter som distriktssköterskor 

beskrivit i denna studie kan det förstås att drivkraften att skapa en hoppfull tillvaro 

tillsammans med patientansvarig läkare är stark och förklarar varför det finns en strävan efter 

bättre tillgänglighet av läkare för en trygg vård. 

Metoddiskussion 

 

Kvalitativ metod tillämpades i denna studie då syftet var att presentera distriktssköterskors 

erfarenheter och genom detta var avsikten att få en fördjupad förståelse utifrån deras 

berättelser (jmf Polit & Beck, 2016, s. 515). För att få så beskrivande berättelser som möjligt 

beslutades det att utföra individuella semistrukturerade intervjuer med distriktssköterskorna 

utifrån en intervjuguide som författarna själva utformat utifrån syftet. Semistrukturerade 

intervjuer var fördelaktigt att tillämpa i denna studie då författarna kunde anpassa följdfrågor 

efter distriktssköterskornas svar. Detta möjliggjorde att svaren blev djupgående utifrån varje 

enskild individs unika erfarenheter (jmf Danielsson, 2012, s.168). Intervjuerna genomfördes 

med båda författarna närvarande samtidigt och detta ledde till att varierande följdfrågor 

ställdes vilket ledde till ett diskussionsklimat. Kvale och Brinkmann (2009, s. 48-50) 

beskriver att maktasymmetri är förenad med kvalitativa forskningsintervjun där intervjuaren 

styr och leder samtalet från början till slut vilket kan leda till att deltagaren upplever vanmakt, 

denna känsla kunde öka då båda författarna intervjuade distriktssköterskorna. Detta hade 

författarna i åtanke och av den anledningen tillfrågades varje enskild deltagare om detta vilket 

samtliga tackade ja till men trots det kunde vi inte säkerställa att de inte kände vanmakt. 

Urvalet i denna studie baserade på att de skulle vara ändamålsenligt och ett krav för 

deltagande var att distriktssköterskor skulle ha erfarenhet av palliativ vård i hemmet under 

minst ett år. Antalet deltagare i denna studie var åtta distriktssköterskor och kan ses som 

relativt lågt vilket kan försvåra generalisering av resultatet (jmf Kvale & Brinkmann, 2009, s. 



24  

128–129). Deltagarnas ålder, kön och erfarenhetsår varierade dock vilket ledde till unika 

erfarenheter och ses därför som en styrka i studien, även om det inte räknades in i resultatet. 

Det är fördelaktigt att dessa faktorer varierar för att data ska bli så innehållsrik och varierande 

som möjligt (jmf Henricson & Billhult, 2012, s.134). 

Tillförlitligheten för en kvalitativ studie kan enligt Polit och Beck (2016, s. 557–571) 

diskuteras utifrån pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Ett tydligt genomförande av 

denna studie presenteras i metodbeskrivningen samt att författarna hade handledning under 

genomförandet leder till en stärkt pålitlighet. Begreppet trovärdighet berör analysarbetet av 

data som inhämtats. Transkribering av intervjuerna utfördes av båda författarna, detta för att 

minska risken att missa viktiga aspekter som har relevans för analysen och därmed göra en 

feltolkning av upplevelserna. På detta sätt kan trovärdigheten stärkas (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 196–197). Efter att intervjuerna transkriberades och författarna läst 

igenom materialet flertalet gånger utfördes en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). Meningsbärande enheter extraherades ifrån de 

transkriberade intervjuerna för att sedan kondenseras utifrån sitt manifesta innehåll. 

Betydelsen av det manifesta innehållet kodades och övergick därför till en latent 

innehållsanalys där författarna diskuterade och reflekterade över den underliggande 

meningen. För att i tolkningen undvika att förlora kärnan i erfarenheterna gick författarna 

tillbaka till ursprungskällan återkommande vilket stärker trovärdigheten. En svaghet i 

analysförfarandet kunde vara författarnas förförståelse där kliniska erfarenheter kan ha 

påverkat tolkningen. Inför dataanalysen diskuterade författarna förförståelse med varandra för 

att undvika att detta skulle påverka tolkningen, dock gick det inte att säkerställa då författarna 

inte kan bortse från sina erfarenheter (jmf Polit & Beck, 2016, s. 510–516). All insamlade 

data analyserades och ingenting sållades bort vilket stärker trovärdigheten då alla erfarenheter 

räknades in i resultatet och gav en rättvis tolkning av sammanhanget. En annan faktor som 

stärker trovärdigheten var att citat presenterades i resultatet. 

Resultatet i denna studie kan överföras till andra sammanhang på grund av tydligt beskrivet 

syfte- och metodförfarande, vilket gjorde att studiens process var lätt att följa. 

Distriktssköterskors erfarenheter kan dock variera beroende på vilket landsting eller vilken 

kommun de arbetar åt då rutiner kan se olika ut i hela landet. Då studien syftade till att 

beskriva erfarenheter hos distriktssköterskor i kommunal verksamhet kan resultatet överföras 

till andra sjukvårdsinstanser som berör palliativ vård i kommunen, som exempelvis 
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äldreboenden. Dock är överförbarheten inte lika stark till palliativ vårdavdelning inom 

slutenvården som styrs av landstinget där läkare alltid finns nära och är tillgängliga. 

Slutsats 

 
Distriktssköterskan har huvudsakliga ansvaret för den palliativa vården i hemsjukvården och 

har god insikt och vilja att skapa trygghet och god omvårdnad för patienter. Det finns 

olikheter i distriktssköterskor och patientansvarig läkares rutiner och syn på palliativ vård i 

hemmet. Det finns en ojämn ansvarsfördelning i samarbetet mellan distriktssköterskor och 

patientansvarig läkare och det kan finnas en bristande förståelse för varandra. 

Distriktssköterskor ansåg sig vara beroende av att patientansvariga läkare gjorde sig 

tillgängliga för att etablera ett samarbete och därmed kunna erbjuda en trygg vård för 

patienter. Individuella orsaker som rädsla, osäkerhet samt organisatoriska problem som 

otydliga rutiner hos patientansvarig läkare kan bidra till att distriktssköterskors har 

erfarenheter av att samarbetet ofta är bristande. Då hoppet är det sista som lämnar en 

människa är det således av vikt att tillsammans se hela människan och dennes behov, vilket 

inte går utan ett gott samarbete mellan distriktssköterskan och patientansvarig läkare. Detta 

resultat ger en insikt i var det brister i samarbetet mellan distriktssköterskor och 

patientansvariga läkare men belyser också hur ett gott samarbete bidrar till god palliativ vård 

för patienter som vårdas i hemmet. För att få djupare förståelse av faktorer som påverkar 

samarbetet så vore det därför fördelaktigt att studera läkares erfarenheter och upplevelser av 

att arbeta med palliativ vård i hemmet. 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide 

 

 

 

Erfarenhets år inom hemsjukvården och palliativ vård: 

 

Antal år som distriktssköterska: 

 

 
 Kan du berätta hur du upplever samarbetet mellan dig och patientansvarig läkare då 

det gäller vården av palliativa patienter 

 Berätta hur du gör för att komma i kontakt läkaren? 

 Berätta hur du upplever läkarens tillgänglighet? 

 Beskriv dina upplevelser av rutiner kring palliativ vård på din arbetsplats? 

 Vad kännetecknar en bra relation till läkaren för dig? 

 Kan du berätta om något tillfälle då samarbetet fungerat speciellt bra 

 Kan du berätta om något tillfälle då samarbetet inte fungerat eller fungerat mindre bra 

 
Följdfrågor 

 Berätta mer? 

 Vad var bra? 

 Vad menar du? 

 Vad kände du? 

 

 

 
Intervjun avslutas med att fråga om deltagarna vill tillägga någonting? 


