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Abstrakt 

 

Vid vård i livets slutskede har sjuksköterskan en mycket viktig roll som omvårdnadsansvarig för 
patienten. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa 
patienter i livets slutskede i hemmet. Tillvägagångssättet som har använts i detta arbete är en 
litteraturstudie med inifrånperspektiv med fokus på människor och i detta fall sjuksköterskors 
upplevelse. Litteraturstudien bestod av tio kvalitativa studier och har analyserats med kvalitativ 
manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Analysen resulterade i sex kategorier: Att 
kommunicera med kollegor är svårt men samarbete är viktigt; Att ha patientens hem som arbetsplats 
är problematiskt; Att göra fel vid ensamt arbete skapar rädslor; Att känna behov av struktur och 
organisering vid ett tidspressat arbete; Vikten av god kunskap och erfarenhet vid palliativ vård i 
hemmet; Att bemöta och bilda en relation till patient och anhöriga. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i hemmet uppskattar en god kommunikation mellan 
kollegorna då det är mycket ensamarbete och sjuksköterskorna var oroliga för att göra misstag. Det 
visade sig även att struktur och organisering i arbetet blev ännu viktigare när det var ett högt tempo. 
Sjuksköterskors kunskap, erfarenhet och ett gott bemötande av patienten samt dess anhöriga var en 
förutsättning för god vård. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, palliativ vård, vård i livets slutskede, vård i hemmet, upplevelser, 
litteraturstudie. 
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Den palliativa vården har som syfte att lindra lidande och främja livskvalité för patienter med 

progressiv obotlig sjukdom eller skada. Vid palliativ vård ska det tas hänsyn till patientens 

psykiska, fysiska, sociala samt existentiella behov och det ska även ges stöd till närstående. 

En person med en palliativ diagnos ska få vård som förebygger och lindrar symtom 

(Socialstyrelsen, 2016) (WHO, 2018). Vården kan i vissa fall förlänga livet men inte bota 

sjukdomen. Den palliativa vården kan delas upp i två faser, den första fasen är en inledande 

tidig fas och denna som kan vara lång och här prioriteras det att ge behandling som är lämplig 

ur patientens perspektiv för att främja hög livskvalité under behandlingen. Den sena fasen i 

palliativ vård är ofta kort och definieras som vård i livets slutskede. Målet med denna vård är 

att lindra patientens lidande och att främja hög livskvalité inte bara för patienten utan även för 

anhöriga (Socialstyrelsen,2016) (Lee, Park, Lim, Lee, Lee & Lee, 2018). Benämningen 

palliativ vård är ett internationellt begrepp som används i hela världen och i dess betydelse 

ingår både sena, sista fasen och den tidiga fasen (WHO, 2014). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2018) avled 92.000 personer i Sverige 2018, 70.000-75.000 av dessa 

personer var i behov av palliativ vård, och av de var det cirka 20 % som avled i hemmet. 

Varje enskild patient ska själv få bestämma över vården i livets slutskede, och det ska finnas 

möjlighet för alla att välja om vården ska ske i hemmet eller på sjukhus (Socialstyrelsen, 

2018).  

Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att omvårdnad ska utgå från en humanistisk 

grundsyn, där vården ska ges på personnivå vilket innebär att patienten ska betraktas som en 

fri individ som ska få vara med i beslutstaganden. De förklarar även att alla människor är 

unika och ska bemötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt efter sina förutsättningar. 

För att omvårdnaden ska kunna ges på ett personcentrerat sätt måste sjuksköterskor ha 

förståelse för vad som är viktigt i frågan om hälsa och omvårdnad för den specifika patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Hov, Athlin & Hedelin (2009) menar att forskning har 

visat att sjuksköterskor har en mycket viktig roll vid vård av patienter i livets slutskede och 

denna vård ställer höga krav på dem. Svensk sjuksköterskeförening (2017) har utifrån 

socialstyrelsen utformat en kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor: 

‘’Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Omvårdnad 

omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet 

grundat i en humanistisk människosyn. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar 

självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att 
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förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller 

funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till 

döden’’.  

Vid vård i livets slutskede i hemmet har sjuksköterskan en mycket viktig roll som den 

omvårdnadsansvariga och har som ansvar att fördela arbete samt identifiera patienternas 

behov. Sjuksköterskan ska även utbilda och ge råd till de anhöriga som ska vårda patienten i 

hemmet. Sjuksköterskor som jobbar med vård i hemmet har befogenhet att skriva ut vissa 

läkemedel och medicintekniska produkter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Hov, Bjørsland, Ødegård Kjøs, Wilde-Larsson (2020) beskriver i sin kvantitativa 

undersökning, att sjuksköterskor som arbetar med vård i livets slutskede i hemmet, ofta 

känner en osäkerhet och stress inför dessa bedömningar då det inte finns annan vårdpersonal 

på plats att rådfråga eller diskutera med. Det har visat sig vara en stor fördel om 

sjuksköterskan har en bredare kunskap inom palliativ vård. För sjuksköterskorna måste även 

kunna förutse problem och symptom som är förknippade med livets slutskede, vilket är en 

viktig del av deras arbete (Clarke & Ross, 2005; Hov, Bjørsland, Ødegård Kjøs, Wilde-

Larsson, 2020). Gagnon Kiyanda, Dechêne & Marchand (2015) menar att en brist i den 

palliativa hemsjukvården är att patienterna ofta behöver samma vård som den som ges på 

sjukhus, och sjuksköterskorna saknar resurser för att ge den typen av vård.  

Enligt mätningar Clarke & Ross (2005) gjort framkommer det att sjuksköterskor ofta känner 

sig säkra med att ge den fysiska vården till en palliativ patient, men upplever en osäkerhet vid 

samtal om döden. Sjuksköterskor som har mer erfarenhet och kunskap känner sig ofta mer 

säkra i att tala om döden med patienter och anhöriga. Marchessault, Legault & Martinez 

(2012) beskriver att en svårighet inom palliativ vård ofta är tidsbrist. Sjuksköterskorna känner 

sig stressade för att de inte kan avvara nog med tid som krävs för att hinna lyssna och ge stöd 

till patienterna. Detta leder till att sjuksköterskor ofta upplever sig otillräckliga för att kunna 

ge varje palliativ patient den tid de behöver för att patienten ska känna en trygghet och stöd 

(Marchessault et al., 2012; Clarke & Ross, 2005).  

Hänsynstagande och lyhördhet för de anhöriga är en förutsättning för att sjuksköterskan ska 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, vilket ibland kan ställa till 

problem då åsikterna eventuellt går isär. Etiskt dilemma kan uppstå för sjuksköterskan när 

patienten eller dess anhöriga har andra uppfattningar om hur vården ska bedrivas. Som 

sjuksköterska är det ett etiskt ansvar att se till att patienter i livets slutskede ska kunna få 
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kvalitetsvård i hemmiljö. Trots sjuksköterskans hårda arbete är det ibland ofrånkomligt att 

patienten måste vårdas på sjukhus på grund av avancerade sjukdomar som kräver sjukhusvård 

(Hov et al., 2020; Gagnon Kiyanda et al., 2015).  

Socialstyrelsen (2016) beskriver att de strävar mot att vård i livets slutskede i Sverige ska 

kunna ges i hemmet, oavsett var i landet patienten än bor. Kunskap hos personalen som utför 

vård i hemmet ska öka, för att få så bra kvalité som möjligt på vården, oavsett patientens 

diagnos. Clarke et al. (2005) menar att undervisning inom palliativ vård och hur emotionellt 

stöd till en döende patient ska ges är mycket viktigt, för det leder till en trygghet hos 

sjuksköterskan att tala om döden och förhoppningsvis därmed en bättre vård för patienterna i 

livets slutskede. 

Det kan vara värdefullt för sjuksköterskor som vårdar eller kommer att vårda palliativa 

patienter i livets slutskede i hemmet att ta del av vetenskapliga studier som har undersökt 

sjuksköterskors upplevelser. Detta för att få mer kunskap samt erfarenhet och därmed bli 

säkrare i sitt yrke. Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa 

patienter i livets slutskede i hemmet.  

 

Metod 

Tillvägagångssättet som har använts i detta arbete är en litteraturstudie med inifrånperspektiv 

med fokus på människor och i detta fall sjuksköterskors upplevelse. Litteraturstudien bestod 

av kvalitativa studier och har analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats i enlighet med Bengtssons (2016) teori. Inför en kvalitativ studie, tas beslut 

om dess slutgiltiga syfte. Det bestäms vilka olika grupper som ska fokuseras på i studien tex 

vårdtagare, vårdpersonal eller vårdteam. Tidigare forskning studeras genom att ta del av 

litteratur vilket underlättar en mer detaljerad inriktning på arbetet och för att nå fram till ett 

resultat (Danielsson, 2017, s. 288). Induktivt resonemang används när information från text 

utvärderas av forskaren utan förutfattade meningar och data binds ihop till nya slutsatser 

(Bengtsson, 2016). När forskaren analyserar en text med manifest ansats, innebär det att det 

stor vikt läggs vid textens innehåll och att det inte dras några egna slutsatser (Bengtsson, 

2016). 
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Litteratursökning 

De två databaser som har använts för att söka vetenskapliga artiklar är Pubmed och Cinahl. 

För att få fram artiklar som svarar på syftet har relevanta sökord används, palliative care, 

nurses, home care service, qualitative samt experience. I vår pilotsökning användes även 

sökorden “end of life” och/eller “end of life care”, dessa resulterade i ett begränsat resultat 

och där flertalet relevanta artiklar föll bort, därför valdes dessa sökord bort. Svensk Mesh, 

Cinahls subject headings samt Svemed+ har använts i sökningarna. För att litteratursökningen 

skulle bli korrekt, så räckte det inte med ämnesord, utan databasens tesaur användes 

(Willman et al. 2019, s.70-72). Willman et al. (2019) förklarar att vid sökningar efter 

vetenskapliga artiklar så räcker det inte med en sökterm. Ord som sätts ihop på olika sätt som 

söktermer kallas booleska sökoperatorer, de booleska termerna kan användas i alla typer av 

databaser och sökmotorer på internet. På detta sätt är det lättare för forskaren att hitta 

litteratur som passar in i det ämne som ska undersökas.  

Fritextsökningar har kombinerats med Mesh Termer. Inklusionskriterierna var kvalitativa 

artiklar, som har studerat sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna personer över 18 år, 

palliativt i hemmet oavsett bakomliggande sjukdom. Begränsningar för artikelsökningarna 

har varit: full-text format, peer rewied, skrivna på engelska/svenska samt att artiklarna har 

varit publicerade mellan 2000-2020. Redovisningen av litteratursökningarna har 

sammanställts i tabell 1 och 2. En översikt av de vetenskapliga artiklarna som ingår i 

analysen har sammanställts i tabell 3.  

Ett flertal artiklar vid sökningarna studerade palliativ vård av barn eller var kvantitativa 

artiklar. Dessa har därför valts bort och även de artiklarna som inte gick att tillgå. På 

sökningen i Cinahl kom det upp artiklar som endast beskrev patienten eller de anhörigas 

upplevelser, och eftersom det är sjuksköterskans upplevelse som undersöktes valdes dessa 

bort. Artiklarna som valdes ut från sökningarna och inkluderades i resultatet var noggrant 

utvalda för att uppfylla syftet gällande studier som berörde palliativ vård i livets slutskede. 

Detta för att medvetet kompensera för att sökord/sökorden för livets slutskede valdes bort på 

grund av det begränsade resultatet av artiklar.  
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Tabell 1 Litteratursökning i Pubmed  
 

Syftet med sökning: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter i livets 
slutskede i hemmet.  
 

PubMed 2020 01 27 
Söknr  Söktermer Antal träffar Antal valda  
1 MSH Palliative care  

 
52655  

2 MSH Nurses 
 

86805  

3 MSH Home care services  
 

46587 
 

 

4 FT Experience   638324 
 

 

5 MSH 1 AND 2 AND 3 AND 4  
 

13 
 

7 

   
 

  

 

 
Tabell 2 Litteratursökning i Cinahl  
 

Syftet med sökning: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter i livets 
slutskede i hemmet. 

 

PubMed 2020 02 12 
Söknr  Söktermer Antal träffar Antal valda  
1 FT Nursing 

 
634433  

2 CH Palliative care 
 

32878  

3 FT Experience  
 

222744 
 

 

4 FT Home care services  15853 
 

 

5  S1 AND S2 AND S3 AND S4  
 

29  
 

3 
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Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen 
 

  
Författare  Typ av studie  Deltagare  Metod   Huvudfynd   Kvalité 
År       datainsamling/ 
Land      analys 

 
 
Andreassen Kvalitativ 10   Berättande Brist på medkänsla Hög  
Devik et al.     intervjuer/ resulterar i både 
2019      Sekundär negativa och  
Norge      kvalitativ positiva känslor  

innehålls- 
analys 

 
       
Arnaert et al. Kvalitativ  5  Semi-   Specialist-  Hög  
2008      strukturerade sjuksköterskor spelar   
Kanada      intervjuer/  en mycket stor roll  
      Kvalitativ i palliativ vård   
      innehålls- i hemmet 
      analys  

 
       
Berterö  Kvalitativ  6   Fenomen- Distriktssjuksköterskor Medel 
2002      ologisk  måste erbjudas  
Sverige      metod/  resurser och utbildning 

Kvalitativ för att kunna utföra en  
innehålls- god palliativ vård 
analys  

 
 

 
Bin Lai et al. Kvalitativ  19   Semi-  Studien visar att det Hög  
2019      strukturerade  krävs bättre resurser  
Kina      intervjuer/ för att sjuksköterskor  

Kvalitativ  ska kunna utföra en bättre  
innehålls- palliativ vård i hemmet.  
analys  

 
  
 
Chong et al. Kvalitativ 10   Narrativa De palliativa  Hög  
2011      intervjuer/ hem-sjuksköterskorna  
Singapore     Kvalitativ upplevde att samarbete 
      innehålls- och en god kontak med  
      analys  patienten var en  

viktig del i den  
palliativa vården.    

 
 
Danielsen et al. Kvalitativ  19  Semi-  Studien visade att  Hög   
2018      strukturerade palliativ vård i  
Norge      intervjuer/ hemmet är beroende av 
      Kvalitativ  ett nära samarbete  
      innehålls- och en god dialog mellan 
      analys  patient, anhöriga,  
        hem-sjuksköterskor och  

läkare  
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Karlsson et al. Kvalitativ  7  Narrativa Studien bekräftar att Hög   
2010       intervjuer/  det är mycket viktigt  
Sverige       Kvalitativ att sjuksköterskor som  
      innehålls-  jobbar med palliativ vård 
      analys   i hemmet har en stor 
        kunskap och lång  
        erfarenhet.  

 
 
Spelten et al.  Kvalitativ  14   Semi-  Studien har visat att  Hög  
2018      strukturerade vård i livets slutskede  
Australien       intervjuer/  i hemmet är positivt för  
      Kvalitativ  både patienten och  
      innehålls- anhöriga.  
      analys  

 
 
Staats et al. Kvalitativ  18   Fokusgrupps- Studien visar att ett Medel   
2018       intervjuer/ bra samarbete med  
Norge       Kvalitativ läkare var viktigt vid  
      innehålls- bland annat frågor om  
      analys   medicinering. 

 
 
Wilkes et al.  Kvalitativ 12  Ostrukturerade Studien visade att de Medel    
2000      intervjuer/ stora svårigheterna  
Australien       Kvalitativ  inom palliativ vård i  
      innehålls-  hemmet var konflikter  
      analys   med anhöriga, tidsbrist 

och arbetsbörda  
 

 
 
Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har granskats enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (SBU, 2017). Willman et al. (2019, s.101) menar att om läsaren ska kunna 

avgöra trovärdigheten i slutsatserna är det viktigt att det är en välgjord systematisk 

litteraturstudie. Den som läser studien ska kunna undersöka så att någon litteratur inte har 

tagits bort när studien ska bedömas samt att metoden ska vara ordentligt förklarad så att den 

som läser ska kunna göra studien igen (Willman et al, s.101). 

Artiklarna har kvalitetsgranskats gemensamt, de graderades och bedömdes utifrån svaren ja, 

nej eller vet ej enligt SBU:s granskningsprotokoll. Graderingen av artiklarna utfördes 

tregradig: (Grad 1) var den högsta kvalitén där procenten var mellan 80-100%, (Grad 2) var 

medelhög kvalité med 70-79% och slutligen (Grad 3) som motsvarade låg kvalité där 

procenten var 60-69% (Willman & Stoltz, 2002, s.91). Endast artiklar som var av hög eller 
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medelhög kvalité valdes ut, dessa granskades och artiklar som svarade på syftet inkluderades 

för analys. 

Analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen har utförts med inspiration från Bengtssons (2016) 

analysmodell som består av fyra olika steg. När artiklarna valts ut började det första steget 

vilket innebar att datamaterialet lästes för att få en uppfattning vad det var för material och 

vad det innehöll. Därefter samlades meningsenheter in från ett induktivt resonemang. 

Bengtsson (2016) förklarar att denna typ av resonemang används när slutsatser tas fram från 

de insamlade uppgifterna och därmed bilda nya teorier. Varje meningsenhet märktes med ett 

nummer utifrån vilken artikel den var hämtad från, med inspiration från Bengtsson (2016), 

och samlades i en tabell. Märkningen med nummer genomfördes för att lättare hitta tillbaka 

till rätt artikel. 

I steg två har innehållet i materialet granskats för att se om innehållet är tillräckligt i 

förhållande till syftet. Därefter lästes texterna igenom ytterligare en gång och sedan ströks 

textenheterna som svarade mot syftet över med färgpennor. 

Inför det tredje steget översattes meningsenheterna till svenska för att få en bättre förståelse. 

Sedan utfördes en kondensering av meningsenheterna, detta sätt gör det möjligt att igenkänna 

teman och kategorier. För att kunna sammanställa detta har tabeller använts som gjordes i 

datorn, de olika rubrikerna har delats upp i kolumner. De rubriker som har används är 

meningsenhet, översättning, kondensering och numrering som visar vilken artikel det 

kommer ifrån.  

I det sista steget har uppgifterna från de olika rubrikerna analyserats med ett neutralt 

förhållningssätt, meningsenheterna valdes ut och lades in i löpande text. För att slutresultatet 

skulle hålla en god kvalité kontrollerades det att resultaten överensstämmer med litteraturen. 

Slutligen skrevs det slutgiltiga resultatet i en löpande text, så kallad brödtext.   
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Resultat  

Analysen resulterade i sex kategorier som beskriver sjuksköterskors upplevelser.  

 
Tabell 4 Översikt av slutliga kategorier  

 
Att kommunicera med kollegor är svårt men samarbete är viktigt   

Att ha patientens hem som arbetsplats är problematiskt  

Att göra fel vid ensamt arbete skapar rädslor 

Att känna behov av struktur och organisering vid ett tidspressat arbete 

Vikten av god kunskap och erfarenhet vid palliativ vård i hemmet  

Att bemöta och bilda en relation till patient och anhöriga  

 
   

Att kommunicera med kollegor är svårt men samarbete är viktigt 

 
I studier (Arnaert & Wainwright, 2008; Danielsen et al., 2018; Staats et al., 2018) framkom 

det att sjuksköterskor som arbetar med patienterna i hemmet upplevde att god 

kommunikation var en förutsättning för teamwork och bidrog till bättre sammanhållning samt 

underlättade när beslut skulle fattas. De kände stor trygghet när de hade möjlighet att 

diskutera med en specialiserad kollega, sjuksköterska eller av annan profession.  

 

“Importance of having their colleagues… especially certain senior nurses, to back up 

their decisions regarding patient care’’ ( Arnaert & Wainwright, 2008)  

 

En stressad situation upplevdes ibland mindre spänd när kollegorna kommunicerade med 

varandra. Möjligheten till att rådfråga en arbetskamrat upplevdes inte bara värdefull utan 

skapade trygghet. Vid de tillfällen då kommunikationen brast, eller när det inte fanns någon 

att rådfråga, uppkom ofta både oro och stress över hur man skulle hantera situationen. 

(Arnaert & Wainwright, 2008; Karlsson et al., 2010).  

 

Samarbetet i arbetsgruppen var av största vikt för att nå det bästa resultatet. För att få alla i 

teamet att känna sig lika delaktiga och sträva mot samma mål, var teamkänslan betydelsefull 

även när kollegorna befann sig på olika ställen. Planeringen av vården underlättades när 



 12 

dialogen var bra mellan alla i teamet. Ibland var telefonkontakt ett bra hjälpmedel för att 

stärka tryggheten när kommunikationen inte kunde upprättas på annat sätt. Genom att alla i 

arbetsgruppen förmedlade information till varandra och delade med sig av deras erfarenheter 

bidrog detta till en ökad kunskap. För att säkerställa att rätt beslut har tagits i vårdsituationen, 

upplevde några att det var bra att dubbelkolla med en kollega för att få råd. Samverkan 

mellan läkare och sjuksköterskor som fungerar bra, gör att teamkänslan stärks och 

beslutsvägarna kortas. Sjuksköterskorna kände sig trygga när de fick bra stöd och information 

av läkarna vid läkemedelshantering (Arnaert & Wainwright, 2008; Danielsen et al., 2018; 

Karlsson et al., 2010; Staats et al., 2018).  

 

I studier (Berterö, 2002; Karlsson et al., 2010; Wilkes & Bale, 2000) beskrevs frustrationen 

hos sjuksköterskor vid situationer när kommunikationen blev bristfällig. Olika sätt att se på 

vårdsituationen och hur den skulle hanteras, gjorde att det uppstod konflikter. Åsikterna gick 

ibland isär när det gällde t ex tidsåtgång, medicinering och vad som skulle prioriteras. Enligt 

(Chong & Poon, 2011; Karlsson et al., 2010; Lai et al., 2019; Wilkes & Bale, 2000) framkom 

det att problem kunde uppstå när sjuksköterskorna och läkarna inte hade full förståelse för 

varandras sätt att arbeta. Sjuksköterskorna kände ibland att de inte fick gehör hos läkarna för 

deras idéer och åsikter, vilket bidrog till frustration och känslan av maktlöshet. När läkarna 

informerade om att de inte kunde hjälpa patienterna mer, gjorde detta att sjuksköterskorna 

upplevde en ökad oro. Sjuksköterskornas uppfattning om patienternas behov av smärtlindring 

stämde inte alltid med läkarnas, vilket ibland skapade konflikter. Bristen på stöd från läkarna 

gjorde att sjuksköterskorna kände sig osäkra och osedda.  

 

“The nurses were also frustrated when they did not receive support from the 

physician” (Karlsson et al, 2010)  

 

Några sjuksköterskor kunde även känna maktlöshet när ledningen inte stöttade eller gav dem 

tid när de behövde (Danielsen et al., 2018).  

 

Vid vård i hemmet i livets slutskede upplevde sjuksköterskorna ibland att de fick ta ett för 

stort ansvar eftersom läkarna inte var närvarande och allt för många beslut fick tas av dem 

själva. Vissa situationer blev så komplicerade att de inte klarade av att hantera dem på plats 

utan en närvarande läkare (Danielsen et al., 2018). 
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“When the GP (the doctor) is not doing his or her job, it is simply not acceptable. We 

cannot take on their responsibility” (Danielsen et al., 2018) 

 

 

Att ha patientens hem som arbetsplats är problematiskt 

 

Flera studier har visat att sjuksköterskorna upplever att det är en stor skillnad att arbeta med 

vård i hemmet mot på ett sjukhus (Arnaert & Wainwright, 2008; Lai et al., 2019; Spelten et 

al., 2018). Utmaningarna med att vårda patienten i hemmet istället för på sjukhus är bland 

annat bristen på resurser såsom läkemedel, patientliftar och omläggningsmaterial men även 

bristen på tillgängliga kollegor som kan bistå med hjälp vid exempelvis lägesändringar och 

vändningar i sängen (Chong & Poon, 2011; Devid et al., 2019; Wilkes & Bale, 2000). En 

brist på kollegor är även svårt då det inte finns läkare nära till hands för bedömningar inför 

exempelvis nya läkemedel eller behandlingsmetoder. När patienterna vårdas i hemmet kan 

det vara långa avstånd mellan hemmet och exempelvis apotek, detta kan gör att patienter som 

är i behov av andra läkemedel kan behöva vänta en längre tid, än på ett sjukhus där allt finns 

nära till hands (Arnaert & Wainwright, 2008; Wilkes & Bale, 2000).  

‘’ It is not an easy job… it is very different from the hospital setting’’ (Chong & Poon, 

2011)  

 

I flera av artiklarna kunde man läsa att sjuksköterskorna ofta kände att arbetet var tungt, både 

fysiskt men även psykiskt. Sjuksköterskorna beskrev att de kunde känna sig helt utmattade 

och orkeslösa efter en arbetsdag (Chong & Poon, 2011; Devik et al.,2019; Lai et al., 2019; 

Wilkes & Bale, 2000).  

  

 

Sjuksköterskorna i studierna hade en gemensam uppfattning om att det var svårt att känna sig 

tillräcklig för patienterna och de anhöriga vid vård i hemmet. Detta för att det ofta var ett 

pressat tidsschema för att det inte fanns tid för att verkligen sätta sig ned och ta sig tid för att 

prata och lyssna på patienten samt de anhöriga (Bin Lai et al., 2019; Chong & Poon, 2011; 

Devik et al., 2019; Wilkes & bale, 2000). Tidsschemat för sjuksköterskorna var ofta pressat 

eftersom det var många patienter som skulle besökas, avstånden var långa mellan dem och 

det uppstod en ovisshet om vad som väntade hos nästa vårdtagare. En annan faktor som 
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gjorde sjuksköterskorna stressade och kände att de inte räckte till var pressen från patienter 

och anhöriga. Många gånger kunde förväntningarna vara höga och ofta kunde patienter och 

anhöriga bli besvikna när det inte blev som de önskade (Arnaert & Wainwright, 2008; 

Berterö, 2002; Chong & Poon, 2011; Danielsen et al., 2018; Devik et al., 2019) 

  

’’Patients' anticipations are perceived as enormous or unreasonable… Caring 

interactions in these situations are commonly characterised as negative… they feel 

that time pressure or having a bad day at work are to blame for their reactions’’ 

(Devik et al., 2019).  

 

Att göra fel vid ensamt arbete skapar rädslor 

  
Känslan av ensamhet var påtaglig för sjuksköterskor som arbetar ensamma ute på fältet 

(Arnaert & Wainwright, 2009). För den ovana sjuksköterskan som lämnas att arbeta på egen 

hand blir upplevelsen ibland skrämmande och de kände en brist på yrkeslivserfarenhet. 

Ensamarbete för sjuksköterskorna gjorde att några av dem kände sig instängda, trots att de 

arbetade i ett team (Chong & Poon, 2011; Grov et al., 2018). 

 

“... some nurses said that they felt unsure and stressed when they worked on their 

own”  (Chong & Poon, 2011)  

 

Grov et al. (2018) beskrev att många kunde känna sig ängsliga vid ensamarbete speciellt vid 

nattskiften. Det framkom även att de som arbetade nattskift upplevde känslan av stress 

eftersom de kände sig extra utsatta av arbetsbördan då personalstyrkan var ännu mer 

reducerad.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de ibland kände sig osäkra på vad patienten förväntade sig av 

dem. De tyckte att det var svårt att avgöra vilka behov och önskemål patienten förväntade sig 

att de skulle uppfylla (Lai et al; 2019). Tre av studierna visar att flera bekymrar sig för att det 

lätt kan bli misstag och felbedömningar och det finns inte något utrymme för att göra fel. I 

deras situation där de saknar kollegor att rådfråga, uppkommer ofta ängslan över att göra fel 

och därmed bli stämda för sina misstag (Chong & Poon, 2011; Danielsen et al., 2018; Grov et 

al., 2018).  
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‘’ Nurses expressed a lack of confidence over increasing medication dosage’’  

(Staats, Tranvåg & Grov, 2018)  

 

Deras egna bedömningar av patienternas hälsotillstånd, resulterade ibland i att 

patientsäkerheten kändes oviss eftersom de inte hade någon att konferera med. Sömnbrist och 

stress uppkom ofta hos sjuksköterskorna, detta på grund av att de var osäkra och inte visste 

om de hade tagit rätt beslut om vården. Vid deras självständiga arbete uppkom ofta 

funderingar och tveksamheter kring medicinering, t ex storleken på dosen och hur ofta 

patienterna skulle få sina läkemedel. Dessa tankar gjorde att sjuksköterskorna upplevde rädsla 

och otrygghet i sitt arbete, och när det inte finns kollegor att ventilera med skapades en stress 

som var svår att släppa (Chong & Poon, 2011; Danielsen, Førland, Rosland & Sand, 2018; 

Grov et al., 2018). Efter arbetsdagens slut uppstod ibland tankar och funderingar på om allt 

gått rätt till, vilket kunde kännas oroande (Chong & Poon, 2011; Spelten et al., 2018). 

 

‘’ You go home, before you sleep, you think about it, you cry’’ (Chong & Poon, 2011)   

 

Att känna behov av struktur och organisering vid ett tidspressat arbete 

 
För sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i hemmet består dagen av flera besök hos 

olika patienter och varierade arbetsuppgifter, därför är det viktigt att planera och strukturera 

upp dagen (Berterö, 2002). Sjuksköterskor upplevde det ofta stressande att inte ha kontroll 

över situationen, och det kunde riskera patientsäkerheten om arbetet inte kunde utföras 

kontrollerat (Berterö, 2002; Chong & Poon, 2001).  

 

Vid palliativ vård i hemmet har sjuksköterskorna ofta ett pressat tidsschema. Därför ansåg 

sjuksköterskorna att struktur och organisering var viktigt eftersom patienterna befinner sig på 

olika ställen och det tar ofta lång tid att förflytta sig mellan de olika bostäderna (Wilkes & 

Beale, 2000). Sjuksköterskorna upplevde att de hade för lite tid för varje patient, besöken 

blev kortare än de önskade och de kunde inte utföra den vård de hoppades på (Berterö, 2002; 

Chong & Poon, 2011; Devik, Enmarker & Hellzen, 2019; Staats, Tranvåg & Grov, 2018; 

Wilkes & Beale, 2000).  

 

‘’You often get frustrated because there is rarely enough time to do all you would like 
to do for each patient’’ (Berterö, 2002) 



 16 

 
‘’i feel that i do not have the time to give the kind of care that i would like to give’’  
 (Berterö, 2002) 

 

Sjuksköterskorna kände sig ofta frustrerade då de ville ge patienterna och anhöriga mycket 

tid för att kunna ge stöd, men det var vanligt att tiden inte räckte till. Det var vanligt 

förekommande att patienterna vande sig vid att sjuksköterskan bara hade begränsat med tid. 

Sjuksköterskorna var ibland tvungna att prioritera och det fanns oftast inte tid för att samtala 

med patienter och anhöriga, utan huvudfokus var att ge den fysiska vården som krävdes 

(Berterö, 2002)(Staats, Tranvåg & Grov, 2018) (Devik, Enmarker & Hellzen, 2019).  

  

‘’In a way, they have got used to nurses dropping by … having no time to sit down’’ 

   (Devik et. al, 2019)  

 

‘’Control is necessary to be able to supervise effectively’’  (Berterö, 2002) 

För att patienten ska få en så bra vård som möjligt ville sjuksköterskorna strukturera upp 

dagen ordentligt för att kunna ge patienten så mycket tid som möjligt (Chong & Poon, 2011). 

En sjuksköterska beskrev att ett besök hos en patient var planerat för 30 minuter, om man 

stannade en timme blev hela tidsschemat förstört (Lai, Chen, Chen & Xia, 2019).  För att 

sjuksköterskorna skulle kunna säkerställa patientens behov av vård utifrån symtom de visade 

var det viktigt att arbeta strukturerat för att inte missa något (Berterö, 2002; Chong & Poon, 

2011).  

 
Vikten av god kunskap och erfarenhet vid palliativ vård i hemmet 

 

Tre studier visade på att ju mer erfarenhet sjuksköterskorna hade kände de sig säkrare och de 

kunde utföra jobbet bättre. När de hade arbetat en tid infann sig ett lugn och det blev enklare 

att själva ta beslut samt att arbetsuppgifterna kändes enklare att utföra (Chong & Poon, 2011; 

Devik et al., 2019; Staats et al., 2018). Inom palliativ vård upplevde några sjuksköterskor att 

det behövdes en specifik typ av kunskap och erfarenhet för att kunna utföra arbetet på bästa 

sätt. En djupare kännedom om läkemedelshantering var av stor vikt eftersom de inte alltid 

hade möjlighet att rådfråga en läkare. Social kompetens var också en viktig del i vårdandet av 

patienterna vid palliativ vård i hemmet. Vid vård i livets slutskede i hemmiljö behövde 

sjuksköterskorna även fungera väl i samvaron med de anhöriga (Berterö, 2002). En av 
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studierna visade att specialistsjuksköterskans kunskap inom palliativ vård var mycket 

betydelsefull för andra sjuksköterskekollegor (Arnaert & Wainwright, 2008). 

 

‘’This patient is dying’, but the other nurse didn’t see it because she doesn't have the 

training or the observations skill that were needed’’ - (Arnaert & Wainwright, 2008)  

  

Sjuksköterskor med lång erfarenhet beskrev att deras rutin i yrket gjorde det lättare att visa 

medkänsla och ha empati för sina patienter (Arnaert & Wainwright, 2008; Devik et al., 2019). 

  

Den kunskap och erfarenhet som sjuksköterskor fick när de arbetat en tid med palliativ vård i 

hemmet, upplevdes väldigt värdefull. Varje ny dag på arbetet innebar chansen att ta till sig ny 

kunskap och många kände att det fanns mycket att lära sig, och för varje arbetspass som gick 

kände sjuksköterskorna sig säkrare och mer självständiga i sina beslut och arbetsuppgifter 

(Arnaert & Wainwright, 2008; Berterö, 2002; Spelten et al., 2018). Den erfarenhet de fick 

efter en tid i yrket gjorde att de kände sig säkrare när de skulle bemöta både patienter och 

anhörigas känslor och tankar. Yrkeserfarenheten underlättade hanteringen av patienternas 

funderingar och oro som uppkom i samband med livets slutskede (Arnaert & Wainwright, 

2008). 

 

“We learn how to deal with one person’s problems because of what happened to 

several other people’’ (Arnaert & Wainwright, 2008)   

  

För sjuksköterskor som inte har så lång arbetserfarenhet kan bristen på kunskap och 

kompetens göra att det ibland kan vara svårare att känna igen patientens symtom och förstå 

dess följder. Nya sjuksköterskor menade att kunskapen de erfarna sjuksköterskorna besatt var 

mycket värdefull och det var uppskattat att få ta del av den. Vid läkemedelsdosering kände 

några att deras kompetens ibland inte räckte till, och det var i sådana situationer de erfarna 

sjuksköterskorna kunde vara till stor hjälp (Chong & Poon, 2011; Devik et al., 2019). 

 

“They stressed that this was not an area for novices”- (Danielsen et al, 2018) 

  

För de sjuksköterskor som nyligen börjat arbeta med palliativ vård i hemmet, var det några 

som upplevde att deras kunskap och erfarenhet inte räckte till. Vissa hade inte tillräcklig 

erfarenhet för att kunna avgöra när en patient var nära livets slutskede och inte hade långt tid 
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kvar. De hade ingen större brist på kunskap om allmänna sjukdomar hos äldre patienter men 

saknade erfarenhet att hantera patienter i livets slutskede (Arnaert & Wainwright, 2008; 

Danielsen et al., 2018; Lai et al., 2019; Spelten et al., 2018).  

 

Ibland kände sig de sjuksköterskorna som hade mindre erfarenhet osäkra när de skulle 

hantera läkemedel tex smärtstillande. När sjuksköterskorna skulle hantera medicinering 

upplevde de ofta otrygghet eftersom deras kunskap inte räckte till (Staats el al., 2018).  

 

‘’ When one rarely does something, one is less confident when one performs the task. 

I felt i was sort of thrown into it’’ ( Staats et al., 2018)  

 

 

Att bemöta och bilda en relation till patient och anhöriga 

 

Vid vård i hemmet är anhöriga ofta en stor del av vården, i majoriteten av studierna som 

granskats har sjuksköterskorna beskrivit att anhöriga ofta kan vara till stor hjälp. Det 

uppskattades att de anhöriga fanns där eftersom de blev som ett par “extra ögon” för 

sjuksköterskorna som inte alltid kunde närvara (Arnaert & Wainwright, 2008; Karlsson et al., 

2010). De anhöriga var ofta till stor hjälp eftersom de hade stor kännedom om patientens 

behov och kunde förmedla detta till sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna fick ofta ett stort stöd 

av patientens anhöriga vid omvårdnad och administration av läkemedel (Arnaert & 

Wainwright, 2008; Devik et al., 2019; Karlsson et al., 2010). 

 

’’ Most of the time, they [families] are a huge help because as much as we[nurses] 

are the eyes for the doctor, they’re the eyes for us’’ (Arnaert & Wainwright, 2008) 

 

En viktig uppgift för sjuksköterskan vid vård i livets slutskede i hemmet var att bilda en bra 

och trygg relation till patienten och de anhöriga (Berterö, 2002; Danielsen et al., 2018; Devik 

et al., 2019). Empati ansågs vara en viktig egenskap för att skapa en relation till både 

patienter och anhöriga. Eftersom de anhöriga var en stor del av patientens vardag behövde 

sjuksköterskan även lägga stort fokus på dem och empati ansågs vara en viktig egenskap för 

att skapa en relation till både patienter och anhöriga (Arnaert & Wainwright, 2008; Berterö, 

2002). Det var viktigt att se på varje vårdmöte som unikt och att det har en mening 

(Danielsen et al., 2018; Devik et al., 2019; Danielsen et al., 2018). Sjuksköterskorna menade 
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att relationen till anhöriga var av stor vikt. Eftersom sjuksköterskorna inte hade möjlighet att 

besöka patienten lika ofta som på ett sjukhus var ett samarbete med anhöriga viktigt för att 

patienten skulle få så bra vård som möjligt. Sjuksköterskan spenderar ofta mycket tid hemma 

hos patienten när det är vård i livets slutskede vilket skapar en nära relation till både patienten 

men också de anhöriga. Flera sjuksköterskor kände en svårighet i att skilja på det personliga 

och professionella när en nära relation skapades (Berterö, 2002; Wilkes & Bale, 2000).  

 

‘’ Palliative care makes you become very intimate with the patients and their loved 

ones’’ (Berterö, 2002) 

 

‘’The nurses emphasized the importance of achieving a close and trusting 

collaboration with the patient and next of kin.’’ (Berterö, 2002) 

 

För att kunna visa engagemang till patienterna och de anhöriga är det viktigt att avvara 

mycket tid, men det var svårt att fokusera på alla problem patienterna har när det ständigt 

uppstår nya (Berterö, 2020; Chong & Poon, 2011; Devik, et. al, 2019). Även fast 

sjuksköterskorna som arbetar med palliativa patienter i hemmet hade ett pressat tidsschema 

visade det sig att de alla ville ge en så bra vård som möjligt. De vet om att patienterna och de 

anhöriga var i behov av sjuksköterskorna och de arbetade hårt för att leva upp till deras 

förväntningar (Berterö, 2002; Chong & Poon, 2011; Devik et al., 2019; Lai et al., 2019; 

Staats et al., 2018;Wilkes & Beale, 2000).  

 

Många sjuksköterskor förklarade att det kunde uppstå meningsskiljaktigheter med de 

anhöriga som var svåra att hantera. En känsla av maktlöshet uppstod när anhöriga ifrågasatte 

sjuksköterskornas kompetens eller de rätta resurserna för att vårda patienten i hemmet. Detta 

ledde ofta till ett etiskt dilemma då patienterna hade uttryckt önskemål om att få dö i hemmet, 

och sjuksköterskan visste inte vems önskemål som skulle prioriteras (Arnaert & Wainwright, 

2008; Karlsson et al., 2010). Sjuksköterskorna hade ibland olika värderingar när det gällde att 

informera om patientens tillstånd. Ibland hade sjuksköterskorna vetskap om patientens 

hälsoläge som de anhöriga inte ville skulle komma fram till patienten. Dilemmat som 

uppkom för sjuksköterskorna var ibland svårt att hantera eftersom de inte ville ljuga för 

patienterna (Arnaert & Wainwright, 2008; Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010).  

Anhöriga hade ofta åsikter om patientens vård, detta gjorde det svårt för sjuksköterskorna att 

kompromissa och lyssna till vad de anhöriga ville. I vissa fall krävdes livsförlängande 
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behandlingar medan andra anhöriga endast ville att patienten skulle få smärtlindring och 

sedan få somna in i lugn och ro. För sjuksköterskorna var detta ett dilemma då de ville ge den 

bästa vården till den döende patienten, men samtidigt inte kränka de anhörigas åsikter och 

önskningar (Arnaert & Wainwright, 2008; Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010; Lai et 

al., 2019; Wilkes & Bale, 2000). Flera sjuksköterskor förklarade att de kunde bli stressade när 

anhöriga inte hade någon tillit till dem, detta ledde till att de började tvivlade på sig själv 

(Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010; Lai et al., 2019). 

  

‘’ Often families did not want the nurse to talk to their loved one about the 

prognosis… it’s difficult because i’m about to do something with or for a patient and i 

can’t really explain why. It’s like lying’’ (Arnaert & Wainwright, 2008) 

‘’Nurses were frustrated when the dying patient’s wish to be cared for at home was 

ignored by the family. The nurses experienced an ethical dilemma when the relative 

was satisfied, whereas they themselves, and the patient, were not’’ (Karlsson et al., 

2010) 

För att orka arbeta med palliativ vård i livets slutskede i hemmet kände en del sjuksköterskor 

att gränsen mellan yrkesroll och det privata var viktigt att vara uppmärksam på. Många kände 

att de blev för känslomässigt berörda när de kom patienterna för tätt inpå (Arnaert & 

Wainwright, 2008; Devik et al., 2019). Den känslomässiga inverkan patienterna gjorde på 

sjuksköterskorna bidrog till att de blev starkt berörda av när patienterna blev svårt sjuka eller 

avled. Några upplevde att de medvetet fick anstränga sig för att på ett bra sätt kunna hantera 

sina känslor som uppkom i vårdsituationerna (2008; Devik et al., 2019). 

  

En del beskrev situationen som stressig när de ibland kände sig som en av familjen och nästa 

stund behövde agera professionell som sjuksköterska. Stundtals upplevdes arbetet 

känslomässigt ansträngande och upplevelsen av att lämna patienterna ensamma och oroliga 

efter arbetsdagens slut gjorde att det blev en påfrestande situation (Arnaert & Wainwright, 

2008; Wilkes & Bale 2000). 

 

“Nurses spoke of the stress of trying to separate being a friend of the family and being 

a professional” (Wilkes & Beale, 2000) 

 



 21 

När patienterna i livets slutskede inte längre kunde få någon förbättring genom medicinering 

eller omvårdnad upplevde sjuksköterskorna ofta både vanmakt och frustration. I de fall när 

patienterna inte längre var intresserade av att ta emot omvårdnad, upplevdes det ofta som en 

stor besvikelse hos sjuksköterskorna (Chong & Poon, 2011; Karlsson et al., 2010; Lai et al., 

2019; Wilkes & Bale, 2000). När livsglädjen hos patienterna i livets slutskede var borta, 

kände många sjuksköterskor att de inte räckte till för dem och detta upplevdes stressande 

(Chong & Poon, 2011; Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2010; Wilkes & Bale, 2000). 

Flera sjuksköterskor uttalade ett behov av att samtala med kollegor om olika situationer som 

uppkom för patienterna i livets slutskede. Det var inte alltid möjligt, vilket bidrog till oro och 

känslan av att inte räcka till. När sjuksköterskornas uppfattning var att patienterna var i behov 

av smärtlindring, men inte fick det, ledde detta ofta till stor frustration (Karlsson et al.,2010). 

Vissa patienter hade av olika skäl svårt eller ingen möjlighet att ta till sig information om 

deras hälsotillstånd, vilket gjorde att sjuksköterskorna hade problem med att ge rätt vård. Vid 

dessa situationer uppkom ofta tvekan och oro om patienten fick rätt vård (Lai et al., 2019). 

 

 

‘’ The patient must know his or her condition, at least the diagnosis. It is very difficult 

to deliver the care if the patient does not know’’ (Lai et al., 2019) 

 
“ I actually felt that i cannot do anything for the patient” (Chong & Poon, 2011) 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa 

patienter i livets slutskede i hemmet. Det bildades sex slutkategorier som beskrevs i resultat 

utifrån den kvalitativa innehållsanalysen; Att kommunicera med kollegor är svårt men 

samarbete är viktigt, Att göra fel vid ensamt arbete skapar rädslor, Att ha patientens hem 

som arbetsplats är problematiskt, Att känna behov av struktur och organisering vid ett 

tidspressat arbete, Vikten av god kunskap och erfarenhet vid palliativ vård i hemmet och  

Att bemöta och bilda en relation till patient och anhöriga. 

  

Denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor upplevde samarbetet med kollegor som 

viktigt eftersom det uppskattades att kunna kommunicera och diskutera sina arbetsuppgifter 

med dem. Upplevelsen av ett bra samarbete i teamet och att de delade information till 
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varandra gjorde att de kände sig trygga i sitt arbete samt att de en fick en bättre kunskap om 

de aktuella situationerna patienterna befann sig i. Josi, Bianchi & Brandt (2020) förklarar att 

det är lättare att samarbeta när rollfördelningen i teamet är tydlig. I situationer när 

sjuksköterskor inte har möjligheten att ingå i ett team känner de sig ofta utlämnade till sig 

själva i vissa sammanhang. Stödet från kollegor saknas märkbart när behovet av att kunna 

förankra beslut uppkommer och när olika situationer gör att sympati från arbetskamrater 

skulle vara värdefull. När de olika professionerna vet sin plats och vad som ingår i deras 

arbetsuppgifter blir miljön i teamet bättre. När teamet har en förståelse för att gränserna 

mellan deras arbetsuppgifter ibland blir lite flytande blir det lättare att samverka mellan 

yrkesprofessionerna. Det kan finnas hinder för bra sätt att kommunicera sinsemellan i ett 

arbetsteam. Det som uppmärksammades var att sjuksköterskorna inte fick gehör för sina 

åsikter och ideér hos högre professioner när det gällde t ex val av medicinering. De kände sig 

även otillräckliga när stödet från ledningen var bristande och detta har även Pinkert, Faul, 

Saxer, Burgstaller, Kamleitner & Mayer (2017) beskrivit i sin studie. Pinkert et al., (2017) 

menar även att sjuksköterskor upplevde att de inte fick nog med uppskattning för det arbete 

de utförde, detta ledde till konflikter mellan sjuksköterskor och läkare. Vid konflikter mellan 

yrkesgrupper kan stora problem uppstå i samarbetet, det är viktigt att ge stöd och visa 

uppskattning till sina kollegor för att ett bra samarbete och ett bra teamarbete.  

  

I resultatet framkom det att många sjuksköterskor kände sig ensamma på arbetet och att de 

ibland blev oroliga för att göra fel och misstag. Bristen på närvarande kollegor som de 

behövde diskutera val av behandling med gjorde att sjuksköterskorna kände sig osäkra och 

frustrerade. Avsaknaden av stöd från ledningen ledde till att sjuksköterskorna inte kände sig 

tillräckliga i olika sammanhang. Pinkert et al., (2017) förklarade att åsikter ofta gick isär 

mellan läkare och sjuksköterskor, vilket ibland ledde till en osäkerhet och stress. 

Sjuksköterskorna kände sig frustrerade över sammanhang med läkare när de inte kunde 

påverka beslut och patienternas situation. Patienternas hem låg ibland långt ute på landet och 

sjuksköterskorna hade då ofta svårt att ha en fungerande kommunikation med läkarna. Detta 

gjorde att de ofta kände rädsla och osäkerhet för att inte klara av arbetssituationen (Pinkert et 

al., 2017). 

  

Resultatet visade att sjuksköterskor som har patientens hem som arbetsplats upplever att det 

är en stor skillnad mot att arbeta på ett sjukhus. Aymen, Mahmoud & Mohsen (2017) menar 

att läkare och sjuksköterskor inte har ronder om patienterna lika ofta i hemsjukvården som på 
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ett sjukhus, och detta gör det svårt att ge en lika bra vård. Det är viktigt att sjuksköterskan 

kontaktar läkaren oftare för att kunna ge rätt vård till patienten. I resultatet beskrivs bristen på 

kollegor som en svårighet för sjuksköterskorna när omvårdnadsarbete skall utföras. Även 

resurser som läkemedel och patientliftar är en stor svårighet för sjuksköterskor som arbetar 

med vård i hemmet. Detta beskriver Shepperd & Iliffe (2001) som menar att den största 

skillnaden mellan att vårda patienten i hemmet mot på ett sjukhus är hjälp av kollegor vid det 

fysiska arbetet vid omvårdnad av patienten. Det var speciellt under natten sjuksköterskorna 

kände sig sårbara och ensamma, och de uttryckte att de hade uppskattat kollegor vid besöken 

hos patienterna. Sjuksköterskor som arbetar i patientens hem är oftast ensamma på 

arbetsplatsen. På ett sjukhus finns alltid kollegor nära till hands, vid osäkerheter är det svårt 

att få hjälp av en kollega utan sjuksköterskan måste fatta de flesta besluten på egen hand. 

Detta resulterar i att sjuksköterskor som har patientens hem som arbetsplats ofta känner sig 

ensamma, men även att de får mycket erfarenhet eftersom de måste fatta de flesta besluten på 

egen hand. 

  

Resultatet visade på vikten av att sjuksköterskan planerade och strukturerade upp dagen för 

att hinna med samtliga arbetsuppgifter. Aymen et al., (2017) beskriver vidare att vid 

kommunikationssvårigheter med läkare leder det till problem för sjuksköterskorna att 

organisera upp dagen. Sjuksköterskorna måste ofta planera sitt arbete utifrån när läkaren skall 

besöka patienten, och svårigheter uppstår med planeringen om kommunikationen med 

läkaren brister. Bruneau, Crockett, Kinchington, Nayar, Oshodi & West (2019) menar att 

sjuksköterskor som vårdar patienter som är väldigt krävande bör inte vara tilldelade allt för 

många patienter. Detta är extra viktigt för sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i 

hemmet då det inte finns kollegor nära till hands som kan hjälpa till. Det är viktigt att 

strukturera och organisera sjuksköterskans arbetsuppgifter för att arbetsbelastningen inte ska 

bli för tung. Vid oförutsedda händelser som exempelvis att en patient blir akut sjuk, kan 

sjuksköterskornas planering rubbas, då gäller det att de kan vara flexibel och organisera om 

för att hinna med dagens alla uppgifter.  

  

I resultatet visade det sig att sjuksköterskorna värdesatte en god kunskap när de vårdade 

patienter i livets slutskede i hemmet. Erfarenhet var förutsättningen för att hantera deras 

arbetssituationer vid denna typ av ensamarbete. Vid vård i livets slutskede uppkommer ofta 

frågor om döden, sjuksköterskor kan uppleva svårigheter vid att prata om detta och en 

osäkerhet kan uppstå. Det är viktigt att sjuksköterskor vågar bemöta patienters oro, och visar 
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sitt stöd även fast det kan kännas svårt. Acebedo-Urdiales, Medina-Noya & Ferré-Grau 

(2014) förklarade att de erfarna sjuksköterskorna hade ofta förmågan att bedöma patienternas 

svårighetsgrad och vårdbehov. Detta gjorde att de kunde fördela arbetsuppgifterna i teamet 

efter kollegornas kompetens. De vana sjuksköterskorna med lång arbetserfarenhet insåg ofta 

när de behövde medverka i behandlingen och när kollegor var i behov av handledning. Deras 

handlingssätt bidrog till att minska medicinska fel och till att undvika konflikter i teamet. 

Acebedo-Urdiales et al., (2014) beskrev även att de vana sjuksköterskornas kunskap kunde 

vara värdefull när läkarna skulle ställa diagnos och fatta beslut om behandlingsstrategier. 

Sjuksköterskorna med lång arbetserfarenhet beskrevs också som betydande när patienterna 

var rädda och oroliga, eftersom de hade erfarenhet av att lugna och trösta patienter som var 

känslomässigt instabila. Sjuksköterskors nivå av erfarenhet och kunskap kan vara väsentlig 

för att kunna förstå patientens önskemål av vården i livets slutskede. För att avgöra en 

persons hälsotillstånd och grad av livskvalité, kan begreppet KASAM tillämpas (Antonovsky, 

2005). KASAM kan beskrivas som förhållandet mellan personens grad av hälsa och 

välbefinnande. Känslan av sammanhang i tillvaron beskrivs med tre begrepp. Dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär på vilket sätt en person 

uppfattar händelser i sin omgivning eller när något inträffar i livet. Hanterbarhet förklaras 

med hur en person handskas med det som händer i omvärlden och hur resurserna tas till vara 

på bästa sätt. Meningsfullhet beskrivs som drivkraften eftersom intresse och motivation är 

förutsättningen för att uppnå god hälsa (Antonovsky, 2005). Vid vård i livets slutskede kan 

sjuksköterskans sätt att arbeta med engagemang och inlevelse bidra till att de olika 

vårdsituationerna känns lättare att hantera för patienten samt att den sista tiden i livet ändå 

känns betydelsefull. 

  

Vid vård i livets slutskede i hemmet är kontakten med anhöriga en stor del av arbetet för 

sjuksköterskan då de är en stor del av vården. I resultatet kan man läsa om att 

sjuksköterskorna ofta får mycket hjälp av de anhöriga och att det var uppskattat. Nigolian & 

Miller (2011) menar att sjuksköterskor som gett en bra undervisning kände en större tillit i att 

anhöriga kunde ge en säker vård till patienten.  Seidlein, Buchholz, Buchholz & Salloch 

(2019) beskriver att de anhöriga som vårdar patienten i hemmet ofta blir isolerade och 

upplever att deras enda uppgift är att ta hand om den sjuke. I detta fall är sjuksköterskorna 

viktiga för att underlätta för de anhöriga och för att ge stöd, men samtidigt kan känslor som 

maktlöshet och ledsamhet uppstå om tiden inte finns till för detta. Resultatet visade att 

sjuksköterskor ofta kände en stor press från patientens anhöriga vilket även Seidlein et al., 
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(2019) beskriver från sin studie, att höga förväntningar leder till en hög press, för viljan är att 

leva upp till de. Resultatet i denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor ofta hamnade i 

etiska dilemman då anhöriga hade andra åsikter än sjuksköterskorna om hur vården skulle 

utföras. Seidlein et al., (2019) beskriver att sjuksköterskorna alltid ville uppfylla patientens 

önskemål och försökte fråga patienterna hur de önskade att vården i livets slutskede skulle 

ske. Sjuksköterskorna ansåg att det är patientens önskningar som först ska prioriteras, sedan 

de anhörigas. Personer som vårdar sina anhöriga i hemmet kan ofta känna att uppgiften blir 

övermäktig, och det är inte alltid de erkänner detta. Det är viktigt att som sjuksköterska stötta 

de anhöriga och hjälpa dem för att patienten ska få så bra vård som möjligt, men även för att 

de anhöriga ska må bra.  

  

Metoddiskussion  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa 

patienter i livets slutskede i hemmet. Det har gjorts en litteraturstudie som bestått av 

kvalitativa studier. Under arbetets gång användes databaserna Cinahl och Pubmed för att söka 

relevanta artiklar. Willman et al (2019, s.79) menar om det ska kunna uppnås en korrekt och 

trovärdig litteratursökning ska det användas flera olika elektroniska databaser. Vi valde att ha 

en begränsning på våra artiklar, att de skulle vara publicerade inom de senaste tjugo åren. 

Detta ansåg vi vara positivt, annars hade relevanta och bra artiklar exkluderats. Holloway & 

Wheeler (2013, s. 303) förklarar att undersökningens tillförlitlighet bygger på att deltagarna i 

studien lätt ska kunna känna igen sig själva i resultatet och att de som tar del av studien ska 

kunna spåra källan till uppgifterna genom både text och tabeller.  

  

Några av de valda artiklarna beskrev även läkares upplevelser av att vårda palliativa patienter 

i livets slutskede i hemmet, det var dock enkelt att hålla isär sjuksköterskornas upplevelser 

och därför var det möjligt att använda artiklarna. Sökorden “end of life” och/eller ” end of life 

care” prövades vid litteratursökningen i båda databaserna. Inga resultat uppnåddes med dessa 

söktermer, vilket gjorde att dessa fick exkluderas. För att få fram ett mer tillförlitligt resultat 

hade vi kunnat provat någon ytterligare term när det gällde vård i livets slutskede. Eftersom 

artiklarna är skrivna på engelska, hade det eventuellt funnits ytterligare uttryckssätt för 

detta.   
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Vid insamlingen av datamaterialet, uppkom ibland svårigheter eftersom många av artiklarna 

var låsta. Detta gjorde att sökningen blev tidsödande och frustrerande. Det kan även finnas en 

risk att bra artiklar blev förlorade. När de insamlade artiklarnas innehåll räckte till för att vi 

skulle kunna få ett bra resultat och uppfattning om vårt ämne, blev det enklare att genomföra 

vår studie. Texten lästes ett flertal gånger för att vara säkra på att vi fått med allt och att ingen 

information uteslöts. Metoden som vi använde med numrering för att hitta rätt artikel 

underlättade när vi behövde gå tillbaka i texten. Under arbetets gång var vi noga med att 

förhålla oss neutrala till de resultat som framkom. Holloway & Wheeler (2013, s.303) menar 

att den/de som utför studien inte bör ha förutfattade meningar om resultatet och att egna 

tolkningar av svaren inte ska förekomma.  

  

  

Slutsats 

Att arbeta strukturerat har visat sig vara en viktig del i arbetet för en sjuksköterska som 

vårdar patienter i livets slutskede i hemmet. För att patienten ska få så bra vård som möjligt 

och för att sjuksköterskan ska ha en bra arbetsmiljö är det viktigt att kunna planera och 

strukturera upp arbetspasset. Ett bra samarbete med kollegor har visat sig vara av största vikt, 

detta för att känna sig säkrare i sitt arbete och för att minimera riskerna för att misstag ska 

ske. Även fast ett gott samarbete med kollegor visade sig vara viktigt var det inte alltid det 

var så lätt, läkarna var inte alltid tillgängliga och det ledde ofta till frustrationer hos 

sjuksköterskorna då de var i behov av konsultation. Sjuksköterskor som arbetar med palliativ 

vård i hemmet är i behov av en bredare kunskap eftersom det är ett ensamt arbete utan 

kollegor nära till hands. Det är viktigt att organisationen kring sjuksköterskorna är stabil och 

att de kontinuerligt erbjuds nya utbildningar för möjlighet till att bredda sina kunskaper. Det 

är viktigt för sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i hemmet att bygga upp en 

relation till patienten och anhöriga för att kunna ge personcentrerad vård. Detta för att varje 

patientmöte är unikt, och vid vård i hemmet kan sjuksköterskan behöva anpassa sig mer efter 

patientens önskemål än ifall vården skulle ha skett på ett sjukhus. Det vore önskvärt att 

sjuksköterskor som arbetar ensamma ute i fält, har en tids yrkeserfarenhet eftersom de ofta 

måste förlita sig på sin egen förmåga. Någon form av vidareutbildning för denna yrkesgrupp 

vore värdefull för att de ska känna trygghet i sina arbetsuppgifter. Det behövs ytterligare 

forskning om hur kommunikationen mellan personal som vårdar patienter i livets slutskede i 

hemmet kan utvecklas för att bli tydligare och säkrare. 
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