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Abstrakt 

Bakgrund: Fler och fler blir äldre, vårdbehovet ökar samtidigt som många har en 

önskan om att få dö hemma med värdighet. Distriktssköterskornas arbete i 

hemsjukvården är komplex och utmanande. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i den sena palliativa fasen. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Sökning efter vetenskapliga 

artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsykInfo som kvalitetsgranskades 

och resulterade i elva originalartiklar. Resultat: Distriktssköterskorna upplevde en hög 

arbetsbelastning och att det palliativa arbetet tog mycket tid. Olika strategier beskrevs 

för att bemästra den svårhanterliga situationen. Distriktssköterskorna beskrev positiva 

och negativa aspekter av arbetet. De upplevde känslor av tillfredsställelse och att 

arbetet var utvecklande men även känslomässigt krävande. Vikten av att upprätthålla 

en god relation till patienten och deras närstående belystes men vid problematiska 

familjeförhållanden försvårades arbetet.  Diskussion: En god relation med patient och 

närstående skapade förutsättningar för ett gott samarbete i distriktssköterskans arbete. 

Den goda relationen byggde främst på kommunikation enligt Travelbees 

omvårdnadsteori.  Slutsats: Fynden i denna litteraturstudie har betydelse för 

distriktsköterskornas fortsatta arbete inom palliativ hemsjukvård men ytterligare 

kunskap behövs för underlätta distriktsköterskornas arbete. 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, erfarenheter, hemsjukvård, litteraturstudie, palliativ 

vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract 

Background: More and more people get older, the need for care increases while many 

have a desire to die at home with dignity. District nurses´ work in home health care is 

complex and challenging. Purpose: The purpose of this study was to describe nurses' 

experiences of caring for patients in late palliative phase. Method: A systematic 

literature review was conducted. Search for scientific articles was made in the 

databases PubMed, Cinahl and PsychInfo that quality was reviewed and resulted in 

eleven original articles. Results: District nurses experienced a heavy workload and that 

the palliative work took much time. Different strategies were described to master the 

difficult situation. District nurses described the positive and negative aspects of the 

work. They experienced feelings of satisfaction and that the work was developing but 

also emotionally demanding. The importance of maintaining a good relationship with 

the patient and their relatives were highlighted but the problematic family situation 

was complicated work. Discussion: A good relationship with the patient and family 

created the conditions for a good cooperation in the district nurse's work. The good 

relationship built primarily on communication according Travelbees nursing theory. 

Conclusion: The findings of this study are important for district nurses continued work 

in palliative care, but further research is needed to facilitate the work of district nurses. 

 

Keywords: District nurse, experience, home health care, literature, palliative care 
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Introduktion 

Distriktssköterskorna arbetar många gånger ensam och kan ställas inför svåra 

situationer och utmaningar när de möter patienter och anhöriga i hemsjukvården. 

Detta kan väcka känslor som otillräcklighet, ensamhet och utsatthet i sin yrkesroll 

(Karlsson, Morberg & Lagerström, 2006). En ökad förståelse inom ämnet är av vikt för 

att patienter som väljer att dö hemma skall få ett värdigt slut samt att 

distriktssköterskan ska kunna känna sig trygg i sin roll i det palliativa arbetet i 

hemsjukvården. 

Bakgrund 
Palliativ vård 
Palliativ vård innebär att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

hos den döende patienten samt stöd till närstående. En god palliativ vård utgår från 

patientens behov och kännetecknas av en helhetssyn på patienten (Socialstyrelsen, 

2013). En god palliativ vård kan anses vara när patienters symtom är under kontroll 

och när de får möjlighet till en lugn död omgiven av familj och närstående (Austin, 

Luker, Carress & Hallett, 2000). 

Den palliativa vården kan delas in i två faser, tidig palliativ fas och sen palliativ fas. I 

den tidiga fasen kan en behandling ges för att förlänga livet och ge en högre 

livskvalitet. Den senare fasen präglas av att lindra lidande och öka välbefinnande för 

patienten och deras närstående. I livets slutskede ses döden som oundviklig inom den 

närmsta framtiden. Vårdandet ändras därmed från att vara livsförlängande till att vara 

lindrande. Denna övergång kan ibland vara svår att definiera exakt tidpunkt för 

(Socialstyrelsen, 2013; SOU, 2001:6). I livets slutskede kan förloppet te sig olika, döden 

kan komma plötsligt såväl som en långdragen process. Vårdbehoven är varierande och 

kräver en god vård i livets slutskede (Beck-Friis & Jakobsson, 2013, s. 169, 171). 

När patientens tillstånd eller sjukdom har nått den sena fasen där både bromsande och 

botande behandling inte längre känns meningsfull behövs ett brytpunktssamtal 

genomföras. Ett sådant samtal syftar till att informera patienten och anhöriga om det 

aktuella tillståndet, för att på så sätt skapa förutsättningar för dem att vara delaktiga 

och påverka till god omvårdnad i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2015).  



 

2 
 

Brytpunktssamtalet bör ges på ett ärligt och tydligt sätt och det är viktigt att 

informationen ges till patienten på ett professionellt sätt (Randall & Wearn, 2005). 

Hemsjukvård 
Antalet svårt sjuka växer och många väljer att vårdas i sitt eget hem. Kvalificerad 

hemsjukvård kan utföras när som helst på dygnet och behovet har på senare tid ökat 

(Beck-Friis & Jakobsson, 2013, s. 169, 171). 

När patienten vårdas palliativt i hemmet är det fördelaktigt att det finns en nära familj 

eller närstående som är delaktiga i vården och samarbetar med hemsjukvårdens olika 

kompetenser (Morris, King, Turner & Payne, 2015). Hemsjukvård drivs av legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal eller vårdpersonal som har delegering. Hemsjukvård 

innefattar omvårdnad, rehabilitering eller medicinska insatser bland annat i patientens 

egna hem och särskilt boende (Socialstyrelsen, 2008). Att vårdas i hemmet ökar 

förutsättningarna att få en jämlik relation mellan patient och distriktssköterska. 

Hemmet är patientens värld och distriktssköterskan är gäst i deras hem vilket betyder 

att distriktssköterskan möter patienten på deras villkor. Distriktssköterskan har ett 

stort ansvar i hemsjukvården och är ofta ensam att fatta beslut (Öresland, Määttä, 

Winther-Jörgensen & Lutzen, 2008). 

Patientens perspektiv 
Möjligheten att vårdas i hemmet i livets slutskede värderas högt av många patienter 

och beskrivs som att få möjlighet att kunna fortsätta ett meningsfullt liv med familjen 

(Andreassen-Devik et al., 2015; Appelin & Berterö, 2004; Solomon & Hansen, 2015). Det 

ger trygghet att vårdas i sitt eget hem där allt i omgivningen känns bekant 

(Andreassen-Devik et al., 2015; Appelin & Berterö, 2004; Solomon & Hansen, 2013). 

Närstående är betydelsefulla för patienterna men de vill inte känna att de är en börda 

för sina närmaste (Appelin & Berterö, 2004; Eriksson & Andershed, 2008). 

För patienterna är distriktssköterskorna viktiga och skapar trygghet genom sin 

kompetens, känslighet och professionalism. Distriktsköterskorna är viktig både som 

”sköterska” men också som medmänniska. Döende patienter kan känna hopp om att 

förbättras och det är viktigt att få symtomlindring vid olika besvär och inte behöva 

uppleva smärta (Appelin & Berterö, 2004). Genom att uppnå goda vårdrelationer 
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utvecklar distriktssköterskorna och den döende patienten viktiga mål tillsammans, 

vilket gör att patientens välbefinnande ökar. Patientens behov, önskningar och 

problem tydliggjordes i goda vårdrelationer (Bergdahl, 2012). 

Att vara beroende av andra kan upplevas av patienten som att tvinga anpassa sig och 

acceptera situationen som den är. Vissa tycker att de kan känna sig begränsad och 

tappa kontrollen. En känsla av att vara en i mängden kan upplevas som en förlust av 

att vara en unik individ (Andreassen-Devik et al., 2015). 

Med tiden kan det bli lättare och lättare att acceptera situationen och känna sig bekväm 

med att vara beroende av andra. Det är viktigt att patienterna får ha inflytande över 

vården och hur den ska bedrivas. De behöver få bibehålla sin integritet, bli bemött med 

respekt samt bli sedd som den person som de alltid varit. Att vara patient innebär 

stunder av accepterande av situationen och känna tillförsikt. Patienter kan även känna 

känslor av samhörighet, ömsesidig respekt och medmänsklighet med 

distriktsköterskan. När båda parter bidrar med ett givande och tagande stärks känslan 

av samhörighet vilket minskar känslan av ensamhet och utanförskap samt stärker 

känslan av att kunna leva som vanligt (Eriksson & Andershed, 2008). 

Distriktssköterskan i kommunal hemsjukvård 
Distriktssköterskan har ett stort ansvar i hemsjukvården. Vårdbehovet har på senare 

tid ökat, patienterna blir äldre och äldre, de stannar inte lika länge på sjukhuset som 

tidigare och anhörigas bidrag till hjälp har minskat (Karlsson et al., 2006). 

Distriktssköterskan har ett övergripande ansvar och en genuin önskan att göra gott och 

det genomsyrar förhållningssättet i den palliativa vården (Bergdahl, 2012; Walshe & 

Luker, 2010) Distriktssköterskans roll i den palliativa vården bygger på att skapa 

förtroendefulla relationer, stödja, kommunicera och koordinera. Förtroendefulla relationer 

skapas genom att sjuksköterskan sätter sig in i patientens situation för att hitta 

gemensamma beröringspunkter och därigenom skapa tillit. Stödja patienten kan göras 

på många olika sätt genom att vara uppmuntrande och närvarande. Att kommunicera är 

en viktig del där ärlighet ses som en förutsättning för god palliativ vård. Samtalet med 

patienten anpassas från att vara djupt existentiell till ytlig eller humoristisk. I  
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koordinerandet ses sjuksköterskan ofta som ”spindeln i nätet” och gör olika 

bedömningar och vidtar åtgärder i olika situationer (Friedrichsen, 2013, s. 367-370). 

Distriktssköterskans arbete bygger på ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. De utför 

ofta sitt jobb i patientens hem vilket kräver att de kan hantera situationen professionellt 

genom att respektera patientens autonomi, integritet och att patienten är unik. Detta 

kräver en balans mellan närhet och distans (distriktssköterskeföreningen i Sverige, 

2008; Öresland et al., 2008). 

Distriktssköterskans arbete i hemsjukvården beskrivs som ett självständigt arbete i 

positiv bemärkelse. Det som hämmar självständigheten är beroendet av läkarna. 

Tidigare gjorde distriktssköterskan i större omfattning fler ställningstagande och mer 

självständigt arbete (Karlsson et al., 2006).  

Teoretisk referensram 
Enligt Travelbee (1999, s. 98-103) beskrivs omvårdnaden som en mellanmänsklig 

process, där sjuksköterskan hjälper människor att bemästra upplevelsen av sjukdom 

och lidande samt att finna en mening i sin upplevelse. Travelbee ser lidande som en 

grundläggande känsla som alla förr eller senare tvingas uppleva i sina liv. Det är av 

betydelse att människan känner en mening med det den upplever och denna mening 

utgår från individen själv och inte ur den situation hon befinner sig i. Detta kan enligt 

Travelbee ske genom den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterskan och den 

sjuke personen.  

I Bergdahl (2012) ses likheter med Travelbees omvårdnadsteori där det beskrivs att 

sjuksköterskans roll är tröstande, informationsgivande och stödjande. I mötet med 

patienterna behöver sjuksköterskan både ge och ta, på så sätt skapas tillit och 

sjuksköterskan får en givande relation med patienten. I arbetet använder sig 

sjuksköterskan av sin kreativitet och intuition i olika situationer. Det krävs att 

sjuksköterskan har självkännedom, praktisk och god teoretisk kunskap. Genom 

erfarenheter får sjuksköterskan en bättre självkännedom och genom att våga vara 

personlig är en professionell egenskap. 

Enligt Travelbee (1999, s. 186-217) byggs den mellanmänskliga relationen upp stegvis 

genom fem faser: I Den första fasen gör sjuksköterskan en första bedömning av den 
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sjuke, i den andra fasen växer de inblandades identiteter och personligheter fram.  I den 

tredje fasen kan empati uppstå mellan parterna samt en önskan om förstå den sjuke. 

Fjärde fasen bygger vidare på den empatiska processen och beskrivs som medkänsla 

och en genuin önskan om att lindra lidandet för den andre. I den femte och sista fasen 

fullbordas relationen med känslor av ömsesidig förståelse och kontakt.  

Kommunikation är enligt Travelbee en av sjuksköterskans viktigaste arbetsredskap och 

en förutsättning för att skapa den mellanmänskliga relationen. I kommunikationen 

interagerar sjuksköterskan och den sjuke genom att dela tankar och känslor. 

Kommunikationen kräver av utövaren, behärskar olika kommunikationstekniker, en 

förmåga att använda sina kunskaper samt egenskaper som känslighet och en känsla för 

”timing” (Travelbee, 1999, s. 136-142). 

I en studie av Karlsson et al., (2006) framgår att mötet med patienten och närstående 

ger den största glädjen med arbetet. Det ger stor tillfredsställelse att få hjälpa 

människor som är i stort behov av hjälp och stöd. 

 

Problemformulering 
Alla ska vi en dag dö och för att den sista tiden i livet ska bli så bra som möjligt är det 

viktigt att rätt förutsättningar skapas för alla inblandade. Eftersom antalet sjuka växer 

och många patienter väljer att dö i sitt egna hem ställs det extra krav på den palliativa 

hemsjukvården. I palliativ hemsjukvård möter distriktssköterskor patienter dagligen 

och många närstående är involverade i vårdarbetet. Distriktssköterskor utsätts ofta för 

svåra situationer i arbetet i den palliativa vården och det krävs många färdigheter och 

förmågor för att kunna möta kraven som ställs. För att distriktssköterskan ska kunna få 

rätt förutsättningar att känna sig trygg i sin roll i den palliativa vården behövs kunskap 

inom området. För att få en ökad förståelse inom området palliativ vård är det därför 

viktigt att belysa distriktssköterskors upplevelser av att arbeta med patienter i den 

palliativa vården. Det finns inte tillräckligt med studier i forskningen kring 

distriktssköterskors arbete med patienter i sen palliativ fas i hemsjukvården. 

Syfte 
Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i 

den sena palliativa fasen i hemmet. 
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Metod 
Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

Design 
En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka och kritiskt granska 

vetenskapliga originalartiklar inom det valda ämnet.  För att kunna utföra en 

systematisk litteraturstudie krävs att det finns tillräckligt med relevanta studier som 

har tillräcklig kvalitet. Det finns inga krav på antal studier som bör ingå i en 

systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie innebär att arbeta i flera 

steg. En problemformulering görs med frågeställningar, planering av litteraturstudien, 

strategi och sökord bestäms, vetenskapliga artiklar väljs som sedan kritiskt värderas 

och kvalitetsbedöms för att välja ut relevant litteratur. Resultatet diskuterades och 

analyserades, utifrån det sammanställdes resultatet och slutsatser drogs (Forsberg & 

Wengström, 2015, s. 26 & 30-31). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar skrivna på engelska som beskrev 

distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i sen palliativ fas i hemmet. Ett 

krav var att artiklarna skulle vara godkänd av etisk kommité eller innehålla ett etiskt 

resonemang samt uppfylla kvalitetskrav enligt SBU:s granskningsmall (SBU, 2014). 

Artiklarna skulle vara publicerade 2006-2016 för att ta del av den senaste forskningen. 

Patientgruppen har varit vuxna, det vill säga arton år och äldre. 

Exklusionskriterierna har varit studier som har beskrivits ur ett patient och närstående 

perspektiv och distriktssköterskor som arbetar på särskilda boenden eller hospice. 

 

Litteratursökning 
Litteratursökningen har utförts i databaserna PubMed, Cinahl samt PsycInfo. 

Sökningarna gjordes mellan den 29 augusti 2016 till och med 2 september 2016. Elva 

artiklar inkluderades till resultatet via sökning i databaser varav två artiklar 

inkluderades genom manuell sökning av referenslistor. MeSH termer som användes i  
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PubMed var community health nursing AND terminal care OR palliative care AND 

nurses role AND home care services AND adaptation psychological AND patient AND 

home services. Vid fritextsökning användes district nurse OR primary nurse AND 

experience AND home nursing. Headings som användes i Cinahl var Palliative care 

AND community health nursing AND nurses attitudes AND terminal care. Vid 

fritextsökning användes district nurse. Thesarues som användes i PsycInfo var nurse 

AND palliative care AND home care. Vid fritextsökning användes district nurse. 

Artiklar söktes med innehåll som svarade på syftet. Litteratursökningen har gjorts med 

både smal och bred sökning (Tabell 1). 

Genom att kombinera sökningar med fritext och indexeringsord breddas sökningen.  

För att få en smalare sökning görs avgränsningar som publiceringsår, ålder samt språk 

(SBU, 2014b, s. 33-34).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Tabell 1 Översikt av litteratursökningar 

Databas Sökord Avgränsningar 

Årtal 

Språk 

ålder 

Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PubMed Community 

health nursing 

AND palliative 

care 

2006-2016 

Engelska 

vuxna 

35 35 20 5 1 

PubMed Community 

health nursing 

AND terminal 

care OR 

palliative care 

AND nurses 

role AND home 

care services 

2006-2016 

Engelska 

vuxna 

18 18 10 4 1 

PubMed Palliative care 

AND 

community 

health nursing 

OR (“primary 

nurse”) 

2006-2016 

Engelska 

vuxna 

52 52 33 12 1 

        

Cinahl Community 

health nursing 

AND nurses 

attitude AND 

palliative care 

2006-2016 

Engelska 

vuxna 

12 12 7 5 1 

Cinahl Community 

health nursing 

AND terminal 

care 

2006-2016 

Engelska 

vuxna 

23 23 11 6 1 

PsykInfo Palliative care 

AND home care 

AND (“nurse”) 

2006-2016 

Engelska 

vuxna 

61 59 15 11 1 

PsykInfo Palliative care 

AND (“district 

nurse”) 

2006-2016 

Engelska 

vuxna 

37 37 17 12 3 

Manuell 

sökning 

      2 

        

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, I Urval 2 lästes artiklarnas abstract, I Urval 3 lästes hela artiklarna och I Urval 4 artiklar 

för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

 

 

Kvalitetsbedömning 
Artiklarnas titel lästes av båda författarna för att göra en första bedömning av relevans 

för syftet. Om titeln sågs som relevant för syftet lästes abstraktet. Om abstraktet 

bedömdes relevant lästes artikeln översiktligt i sin helhet för att se om alla delar fanns 

med. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån SBU:s (2014a) granskningsmall. På 

kvalitetsgranskningsmallen kunde svar ja, nej, oklart eller ej tillämplig markeras. För 

att få hög kvalitet krävdes att det svarades ja på dessa frågor: om studien hade en 
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tydlig frågeställning, om urvalet var relevant och om urvalsprocessen och kontexten 

var tydligt beskriven, om bearbetningen av datainsamlingen var tydligt beskriven och 

relevant, om analysdelen var tydligt beskriven, och slutligen om resultatet var logiskt, 

förståeligt och tydligt beskrivet. Därefter kontrollerades om studierna hade 

godkännande från etisk kommitté eller om de förde ett etiskt resonemang. Som stöd 

för kvalitetsgranskningen användes tillhörande kommentarer till mallen. Om studien 

fick svaret oklart i någon av frågorna bedömdes studiens kvalitet som medelhög, om 

studien fick svaret nej i någon av frågorna bedömdes den som låg kvalitet och 

exkluderades. Nio artiklar bedömdes som hög kvalitet och två artiklar fick medelhög 

kvalitet efter granskning av båda författarna. Den totala bedömningen av artiklarnas 

kvalitet redovisades i översikt av inkluderade artiklar i bilaga 1. 

 

Etiska överväganden 
I föreliggande litteraturstudie inkluderades endast studier med godkännande av etisk 

kommitté eller att de fört ett etiskt resonemang där särskild hänsyn till deltagarna 

tagits. 

 

I systematiska litteraturstudier bör det väljas ut studier som har ett godkännande av 

etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts. Alla artiklar som innefattas i 

studien skall redovisas samt alla resultat redovisas utan påverkan av författarnas 

förförståelse (Forsberg & Wengström, 2015, s. 59-60). Enligt Polit och Beck (2016, s. 139-

153) finns det tre stora etiska principer: välgärning, respekt för mänsklig värdighet och 

rättvisa. Välgärning innebär att göra gott och skydda deltagarna från fysisk och psykisk 

skada, respekt för mänsklig värdighet- deltagarna har rätt till självbestämmande och att de 

ska få fullständig information. Rättvisa- deltagarna har rätt till rättvis behandling. 

 

Analys 
Analysen syftar till att sönderdela resultatet till mindre delar, dessa delar bearbetas för 

att kunna resultera i en ny helhet. I ett första skedet handlar det om att bekanta sig 

med innehållet genom att läsa resultatet upprepade gånger. I nästa steg identifieras 
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fynden i varje studies resultat. Beskrivningarna läses för att finna viktigt innehåll, även 

citaten ses som värdefull information. Sedan görs en sammanställning av studiernas 

resultat för att kunna se likheter och skillnader. De olika resultaten delas in i 

teman/kategorier och eventuella subteman/underkategorier. Under hela processen ska 

föreliggande studies syfte beaktas för att inte komma in på sidospår. När analysen är 

klar och skrivprocessen börjat skall det framgå på ett tydligt sätt. En ny helhet har 

formulerats med texter och citat som fått nya teman. Texten läses igenom för att inte 

hitta upprepningar i arbetet (Friberg, 2012, s. 127-128). 

 

Artiklarna delades upp mellan författarna och sedan lästes de var för sig i sin helhet. 

Därefter byttes artiklar med varandra så att båda författarna tagit del av hela 

materialet. Artiklarna lästes därefter flera gånger i sin helhet av båda författarna för att 

få en ökad förståelse av innehållet. Nyckelord ur resultatet identifierades och skrevs 

ner på papper för att ta ut det övergripande innehållet i varje artikel.  Nyckelorden kan 

beskrivas som centrala ord som summerar något väsentligt i innehållet. Utifrån de 

nyckelord som framkommit gjordes en jämförelse med varandra och skillnader och 

likheter eftersöktes. Utifrån nyckelorden delades artiklarna in i två huvudkategorier: 

arbetssituation och relation till patient och närstående. I nästa steg skrevs en kort 

sammanfattning av studiens resultat, där delar som svarade mot studiens syfte valdes 

ut. Därefter lästes resultatdelen igen i sin helhet för att ytterligare se mönster som 

kunde vävas samman eller delas upp i andra kategorier. Markering av nya nyckelord i 

sammanfattningarna gjordes i olika färgkombinationer för att på så sätt kunna skilja 

eller sammanfoga nya mönster. Likheter vävdes samman, skillnader jämfördes. Detta 

var en pågående process som utvecklades eftersom. Under denna process skapades 

nya mönster som resulterade i två huvudkategorier: arbetssituationen och relationen till 

patient och närstående, fem kategorier: prioritering av arbetet, stöd från kollegor, 

känslomässiga aspekter, skapa förtroende och problematiska situationer. Två subkategorier 

skapades i slutet av bearbetningen av de nya mönstren som framkommit i anslutning  

till känslomässiga aspekter: ett givande och tillfredsställande arbete och hantera svåra 

känslor Jfr. (Friberg, 2012, s. 127-128). 
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Resultat 
Analysen resulterade i två huvudkategorier, fem kategorier och två subkategorier 

(Tabell 2) som presenteras i texten nedan. 

 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier, kategorier och subkategorier 

Huvudkategori 

 

Kategori Subkategori 

 

Arbetssituationen 

 Prioritering av 

arbetet 

 Stöd från kollegor 

 Känslomässiga 

aspekter 

 Ett givande och 

tillfredsställande 

arbete 

 Hantera svåra 

känslor 

Relationen till patient och 

närstående 

 Skapa förtroende 

 Problematiska 

situationer 

 

 

 

 

Arbetssituationen 
Prioritering av arbetet 
Distriktssköterskorna beskrev att de ofta hade en hög arbetsbelastning och att de inte 

hade tillräckligt med tid till att kunna vara hos patienter i palliativt skede (Burt, 

Shipman, Addington-Hall & White, 2008; Marchessault, Legault & Martinez, 2012; 

Minto & Strickland, 2011; Smith & Porock, 2009).  ”The biggest barriers to patients 

dying at home are the lack of community care services for both patients and families” 

… (Smith & Porock, 2009, s. 604). 

Arbetet med patienterna i palliativt skede upplevdes enormt tidskrävande och kunde 

ta hela dagen. Distriktssköterskorna beskrev att de ibland hade flera patienter i livets 

slutskede samtidigt och ibland inga alls vilket medförde att det var svårt att planera 

arbetet. För att få dagen att gå ihop blev distriktssköterskorna tvungna att prioritera 

patienterna i livets slutskede vilket påverkade det övriga arbetet, exempel 

pappersarbete och andra arbetsuppgifter blev lidande. Prioriteringarna kunde även 

innebära att flytta om i planeringen och ibland skjuta upp vård för vissa patienter. Ett 

annat sätt var att hoppa över raster eller att jobba övertid (Burt et al., 2008; Stajduhar, 

Funk, Roberts, McLeod, Cloutier-Fisher, Wilkinson & Purkis, 2010). Den höga 

arbetsbelastningen medförde att distriktssköterskorna kände tidspress och att de 
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ibland inte hann tänka vad de riktigt gjorde. ”Nobody ever has a typical lunch 

break…you´re eating and writing, and taking phone calls” (Burt et al., 2008, s. 1475). 

De kände vissa dagar att de skulle behöva ha kollegor som de kunde dela alla 

arbetsuppgifter med, ”The bottom line is, one person can´t do what three can do” (Burt 

et al., 2008, s. 1475). 

 

Stöd från kollegor 
Distriktsköterskorna kände sig ensamma med ansvaret kring patienten…”it is 

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

support somewhere else…” (Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 2014, s. 92). 

Distriktssköterskorna kände brist på stöd i sitt arbete, extra sårbart var när de arbetade 

under jourtid. Bekräftelse och erkännande från arbetsgivaren ansågs värdefullt att få 

efter en pressad arbetssituation (Smith & Porock, 2009; Marchessault et al., 2012; 

Holmdahl et al., 2013). Distriktssköterskorna uttryckte att stödet från kollegorna var 

viktigt, där de kunde diskutera olika svårigheter som de hade varit med om. En annan 

viktig del var att ha ett bra teamarbete och ett nära samarbete med övrig vårdpersonal  

(Holmdahl et al., 2014; Marchessault et al., 2012)… ”I need my team to back me up 

because I still have other patients to see”… (Marchessault et al., 2012). 

 

Känslomässiga aspekter 

Ett givande och tillfredsställande arbete 

Arbetet med patienter i palliativt skede beskrevs av distriktssköterskorna som ett 

privilegium, givande, tillfredsställande och lärorikt på ett personligt och yrkesmässigt 

plan (Burt et al., 2008; Marchessault et al., 2012; Smith & Porock, 2009). Det palliativa 

arbetet beskrevs som andligt berikande (Rose och Glass, 2009) I en studie av 

Marchessault et al., (2012) beskrevs distriktssköterskornas arbete med palliativ vård 

som en positiv erfarenhet och att möta döendet fick dem att uppskatta det goda 

stunderna i livet mer. ”I think that it pushes me to want to make the most of life It 

makes me love life more” (Marchessault et al., 2012, s. 139). Det kunde få dem att tänka 

på om det var deras anhöriga som drabbats, och väckte tankar på sin egen död. De 
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reflekterade över sitt handlande och funderade på om de kunde gjort något 

annorlunda (Marchessault et al., 2012). I studien av Minto och Strickland (2011) 

beskrevs det att distriktsköterskorna upplevde att erfarenhet av palliativ vård hjälpte 

dem att hantera de egna känslorna av sorg och förlust. Om de hade varit med om och 

vårdat patienter i livets slutskede tidigare hade de lättare att hantera situationen. De 

upplevde också att erfarenhet gjorde att det blev lättare att våga prata med patienten 

om döden. ” I think it will get easier and easier and easier… But certainly if you´d 

asked me three years ago, I´d be like ”oh dear god, no: I´m not prepared at all…” 

(Minto & Strickland, 2011, s. 280).  

Hantera svåra känslor 

Distriktssköterskorna kunde uppleva arbetet som känslomässigt jobbigt och krävande 

(Burt et al., 2008). Känslor av skuld kunde även upplevas om distriktssköterskorna inte 

mötte patientens behov och önskningar vid livets slut (Minto & Strickland, 2011). 

Situationen var mycket sårbar och en känsla av tillfredsställelse kunde snabbt bytas 

mot en känsla av misslyckande då den sista tiden inte blev så bra som det var tänkt. 

”… You cannot get another chance to get it right”(Smith & Porock, 2009, s. 603). 

Arbetet med att vårda en patient i livets slutskede påverkade distriktssköterskorna 

personligen och de kunde känna sig tyngda av jobbiga känslor. Olika stratergier för att 

hantera sina egna känslor användes av distriktssköterskorna. En del höll sig sysselsatta 

med olika praktiska arbetsmoment för att undvika att visa vad de kände (Minto & 

Strickland, 2011).   

Arbetet med patienter i palliativt skede kunde innebära att distriktssköterskorna 

engagerade sig känslomässigt. Dessa känslor kunde vara svåra att koppla bort även 

när de var lediga (Marchessault et al., 2012; Rose & Glass, 2009). Det var även viktigt att 

de inte tog med sig sina egna personliga problem till jobbet (Rose & Glass, 2009). 

Relationen till patient och närstående 
Skapa förtroende 
Distriktsköterskorna beskrev vikten av att skapa en god relation med förtroende och 

tillit med patienten och deras närstående för att lättare bemästra svåra situationer 

(Holmdahl et al., 2013; Marchessault et al., 2012; Stajduhar, Funk, Roberts, Cloutier-

Fisher, McLeod, Wilkinson & Purkis, 2011; Stajduhar et al; 2010; Pusa, Hägglund, 
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Nilsson, & Sundin, 2015; Smith & Porock, 2009). För att skapa en förtroendefull relation 

var det viktigt att distriktssköterskorna visade att de var tillgängliga för patienten och 

närstående och att de var villiga att möta deras behov vilket skapade trygghet 

(Stajduhar et al., 2010; Pusa et al., 2015). ”Then they have this security, to always have a 

number they can call and know we will answer. It has to do with availability too, 

therefore, always… They should be able to contact us at any time. We will be there” 

(Pusa et al., 2015, s. 95). 

Distriktssköterskorna betonade att det var viktigt att de tog sig tid, lyssnade och aldrig 

visade sig stressade inför patient och närstående (Marchessault et al., 2012; Pusa et al., 

2015). Det var viktigt att vara närvarande här och nu och inte låta tankarna vara någon 

annanstans. De var medvetna om att de var gäst i familjens hem och behövde därför 

ibland ta ett steg tillbaka. De betonade att de skulle hålla en professionell nivå och 

kunna hålla balans mellan närhet och distans.  De uppskattade närståendes 

engagemang i vården och att de var värdefulla både för distriktssköterskan och den 

sjuke (Pusa et al., 2015). 

 

Hela familjen hos den sjuke patienten är en viktig del av den palliativa vården. 

Distriktssköterskan insåg att stödet till anhöriga var viktigt så att närstående hade ork 

att klara av vardagen med den sjuke och fokus lades på hela familjen (Marchessault et 

al., 2012; Pusa et al., 2015; Stajduhar et al., 2010).   

För att skapa en god relation belyste distriktssköterskorna vikten av att redan vid 

första mötet skaffat sig information om patienten. Distriktssköterskorna beskrev olika 

strategier för att bygga relationer som att inte döma, vara empatisk och bekväm i sin 

roll (Stajduhar, et al., 2011). För att identifiera och möta känslomässiga behov hos 

patienter och närstående var det viktigt att distriktssköterskorna involverade sig i 

deras situation. Distriktssköterskorna beskrev att patienterna uppskattade ärlighet och 

att de var tydliga. När en god relation byggts upp kunde humor användas som ett 

verktyg till att avleda patenten från allt för tunga känslor (Law, 2009). 
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Pusa et al., (2015) beskriver att distriktssköterskorna upplevde känslor av tacksamhet 

och att de kände sig uppskattade av de närstående. De menade att när de kände 

förtroende från närstående upplevdes det som att få en gåva och känslor av 

meningsfullhet. 

Problematiska situationer 
Försvårande omständigheter av situationer kunde vara när familjen hade problem i 

sina relationer. Det förekom psykisk ohälsa, bråk, konflikter och missbruksproblem. 

Distriktssköterskorna kunde fungera som medlare då patienten och deras närstående 

hade olika uppfattningar (Holmdahl et al., 2014 & Wilson, Griffiths, Ewing, Connolly & 

Grande, 2014). ”It´s very difficult when there are people surrounding who are 

inebriated, and there´s quite a lot of violence; they´ve got a big dog in the kitchen, 

barking, and… drunken people shouting abuse at each other when I was trying to sort 

out this lady who had cancer” (Wilson et al., 2014, s. 312). 

 

Distriktssköterskorna beskrev att närstående ibland hade svårt att acceptera den sjukes 

tillstånd och förstod inte alltid hur nära slutet av livet det var. Att hantera närstående 

som var bedrövade och brottades med svårighet att acceptera den sjukes tillstånd 

beskrevs av distriktsköterskorna som tidskrävande och tog fokus från den sjuke 

(Marchessault et al., 2012; Wilson et al., 2014). Om de närstående fick styra vården för 

den sjuke kunde det upplevas psykiskt påfrestande för både distriktsköterskorna och 

den sjuke som inte fick sina önskningar kring sin död uppfyllda (Wilson et al., 2014). 

Distriktsköterskorna beskrev sina erfarenheter av att stödja den palliativa patienten 

och deras närstående som känslor av överväldiga krav och uttryckte att de kunde 

känna en misstro från de närstående då det gällde smärtlindringen. Antingen kände de 

att de inte smärtstillade tillräckligt eller så kände de en press från anhöriga att inte ge 

för mycket smärtlindring så att det förkortade patientens liv (Wilson et al., 2014). ”We 

did a breavement visit… with a chap who had lost his wife, and then… just as we were 

about to go, he said, now, be honest with me, girls, that stuff that you put in the driver, 

did it see her of?” (Wilson et al., 2014, s. 313). De beskrev känslor av frustration då 

närstående var missnöjda med vården och de upplevde en känslomässig stress när de 
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kände sig missförstådda. De kunde även känna olika nivåer av ensamhet och utsatthet 

i mötet med de närstående (Pusa et al., 2015). 

I en studie av (Minto & Strickland, 2011; Stajduhar et al., 2011) beskrevs det att 

distriktssköterskorna upplevde stress när patienten och närstående hade förväntningar 

om att distriktssköterskan skulle vara tillgänglig under dygnets alla timmar.   

Diskussion 
Metoddiskussion 
Denna systematiska litteraturstudie syftar till att beskriva distriktssköterskors 

erfarenhet att vårda patienter i den sena palliativa fasen i hemmet. För att höja 

kvaliteten på studien var en av inklusionskriterierna att endast använda vetenskapliga 

originalartiklar som skulle vara godkända av etisk kommitté eller fört ett etiskt 

resonemang. 

Artikelsökningen gjordes i PubMed, Cinahl och PsykInfo vilket resulterade i elva 

vetenskapliga artiklar som presenterades i resultatet. Enligt Forsberg och Wengström, 

(2015, s. 30) finns inga krav på hur många studier som bör ingå i en systematisk 

litteraturstudie. 

Begränsningar som gjordes var att studierna skulle vara publicerade mellan 2006-2016, 

detta för att ta del av den senaste forskningen. Med denna begränsning kan viktig 

information gått förlorad från tidigare forskning. Vidare begränsades sökningarna med 

endast studier skrivna på engelska, andra språk uteslöts med risk för feltolkningar vid 

översättning. Åldern på patienten begränsades med vuxna arton år och uppåt. Om 

barn inkluderats hade andra känslomässiga behov och erfarenheter beaktats. 

De artiklar som valdes ut till resultatet var gjorda i Australien, Kanada, Skottland, 

Storbritannien och Sverige vilket ger en viss bredd. Forskning som gjorts på 

distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede i hemmet var 

begränsad. Om studier på särskilda boenden och hospice hade inkluderats kan 

resultatet blivit annorlunda. I hemsjukvården kan avstånden till patienterna vara långa 

och arbetet vara mer ensamt jämfört med att jobba på ett särskilt boende eller hospice. 
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Sökord som användes kombinerades på flera olika sätt. Mesh termer i PubMed gicks 

igenom, Headings i Cinahl och Thesarues i PsykInfo för att kunna fånga aktuella 

studier som speglade föreliggande syfte. Att söka i flera olika databaser kan ses som en 

styrka för att finna flera relevanta studier. Booleska sökoperatorer som användes var 

AND och OR vilket underlättade sökprocessen. Enligt Forsberg och Wengström (2014, 

s. 79) används AND för att ge sökningen en begränsning och OR för att ge sökningen 

ett bredare resultat. 

I föreliggande studie utfördes fritextsökning med olika kombinationer för att få ett 

bredare utfall vilket innebär att fler studier hittades. 

Studiernas titlar och abstrakt lästes varpå studier som passade in på syftet lästes i sin 

helhet. Studierna lästes var för sig flera gånger vilket ökar trovärdigheten. Detta var för 

att inte missa viktig information och inte påverkas av varandras tolkningar. Studier 

som valdes bort under läsningens gång innehöll närståendes och patienters 

upplevelser i palliativ vård samt om distriktssköterskorna arbetade på särskilt boende 

eller hospice. Totalt valdes sex studier bort på grund av att flera studier syftade till  

distriktssköterskors arbete på särskilda boenden, hospice eller att de beskrivna ur 

andra perspektiv än distriktssköterskors. 

För att bedöma kvaliteten på studierna användes SBU:s granskningsmall. 

Bedömningen gjordes av båda författarna tillsammans. Manuella sökningar gjordes i 

de befintliga studiernas referenslistor för att inte missa studier som passade syftet. 

Under sökningens gång dokumenterades hela tiden sökvägar. Via studier som valdes 

ut skapades nya huvudkategorier, kategorier och subkategorier som passade 

föreliggande studies syfte. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var att beskriva 

distriktssköterskornas erfarenheter av att vårda patienter i den sena palliativa fasen i 

hemmet. Resultat visade att distriktssköterskorna upplevde arbetet med patienter i 

palliativt skede som mycket tidskrävande. Studier beskrev att distriktssköterskorna 
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kände tidspress och hade svårigheter att planera arbetet när de hade flera patienter i 

palliativt skede samtidigt. Planeringen av arbetsdagen försvårades av en ojämn 

arbetsbelastning. Distriktssköterskorna prioriterade patienterna i palliativt skede vilket 

kunde leda till att andra patienter och arbetsuppgifter blev lidande. För att kunna 

hantera detta på ett bra sätt betonades vikten av att ha ett bra teamarbete och stöd av 

övrig personal. I studien av Haycock-Stuart, Jarvis & Daniel, (2008)  framgick det att 

arbetsbelastningen varierade från dag till dag. Distriktssköterskorna prioriterade högst 

de patienter som hade störst behov av vård. Detta bekräftar även Öresland et al., (2008) 

och Austin et al. (2000) som beskriver hur distriktssköterskorna fick kontroll över 

arbetsbelastningen genom att de planerade tiden så att tiden gick till dem som behövde 

tiden mest. 

Resultatet visar även att det palliativa arbetet upplevdes som givande och 

tillfredsställande. Att möta döende patienter kunde få distriktssköterskorna att 

reflektera över sitt eget liv och uppskatta det mer. Mötet med patienten och de 

närstående kunde upplevas som påfrestande och en känsla av otillräcklighet kunde 

infinna sig men även upplevas som ett privilegium.

I studien av McGarry (2003)  beskrevs relationen till patienten och anhöriga som både 

tillfredsställelse men även en källa för anspänning. Liknande erfarenheter sågs i 

studien av Pattison, Carr, Turnock & Dolan, (2013) där arbetet beskrevs som givande, 

sorgfyllt men också känslor av hopp. 

Resultat visade att det var av stor betydelse att skapa en förtroendegivande relation 

med patienten och deras närstående. Om denna förtroendefulla relation med patienten 

och anhöriga finns blir det lättare att bemästra svåra situationer. Det ger trygghet för 

alla inblandade och distriktssköterskorna upplever arbetet tillfredsställande och 

givande. För att etablera en god relation krävs det att distriktssköterskorna har ett 

empatiskt förhållningssätt och möter patienten med respekt och ärlighet.  Det är också 

viktigt att lyssna och vara lyhörd för deras känslomässiga behov. Att förhålla sig till 

patient och närstående beskrivs som en balans mellan närhet och distans.  Bergdahl 

(2012); McGarry (2003) och Öresland et al., (2008) påvisar vikten av att 



 

18 
 

distriktssköterskorna skulle kunna känna in när de passar att vara nära och när de bör 

hålla distans. 

I Bergdahl (2012) framkom att förmågor och kunskaper som är viktiga hos 

sjuksköterskorna för att skapa förtroendefulla relationer är perceptivitet, viljan att göra 

gott och kunskap. Det är viktigt att se det unika i varje person och att möta patienten 

med öppenhet, tillgänglighet och förståelse. I mötet med patienten får sjuksköterskan 

tillit och kunskap vilket gör att relationen upplevs som givande även för 

sjuksköterskan. En vilja att göra gott ses som en grundläggande förutsättning som 

genomsyrar sjuksköterskans hela arbete. Denna vilja ligger bakom sjuksköterskans 

intention att genom kunskap och öppenhet möta patienten och närståendes behov 

vilket kan förklaras som en etisk förmåga. 

Ett sätt att skapa en god relation mellan patienten och sjuksköterskan är att använda 

sig av kommunikation. En god kommunikation kräver fingertoppskänsla och en hel 

del färdigheter av sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör använda sina färdigheter i 

kommunikationen med hjälp av sin personlighet och kunskap för att hjälpa patienten 

med dennes plågor. Omvårdnad genom skapande av den mellanmänskliga relationen 

mellan individer hjälper denne att se en mening. Denna relation är en ömsesidig 

process där alla inblandade ger och tar. Travelbee menar att även sjuksköterskan får 

sina behov tillfredsställda i den mellanmänskliga relationen med den sjuke (Travelbee, 

1999, s. 136-142). 

En viktig aspekt i distriktssköterskornas arbete är att stödja närstående likväl som 

patienten genom att vara tillgänglig. Tillgängligheten innebär att ta sig tid att lyssna 

och inte vara stressade. Distriktssköterskorna visade respekt mot de närstående genom 

att ta hänsyn till deras integritet. I reviewstudien av Morris et al. (2015) poängteras att 

de närstående hade behov av såväl praktiskt och känslomässigt stöd. 

Denna aspekt stöds av Travelbee som menar att omvårdnadens främsta uppgift är att 

hjälpa individen och familjen att bemästra upplevelse av sjukdom och lidande samt 

eventuellt hjälpa dem att finna en mening (Travelbee, 1999, s. 29-34). 



 

  
 

Slutsats 
Fynden i denna systematiska litteraturstudie har betydelse för framförallt 

distriktssköterskor som arbetar med patienter i palliativt skede och som är verksamma 

i hemsjukvården. Studien kan även vara av intresse för andra yrkesprofessioner och 

närstående. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde att arbetet kändes 

tillfredsställande och mötet med patienter närstående var det som kändes mest 

givande. Vidare framkom att många distriktssköterskor upplevde det svårt att få ihop 

arbetet i den palliativa hemsjukvården. För att distriktssköterskorna ska kunna 

prioritera arbetet på ett bra sätt kan därför detta område vara ett argument för vidare 

forskning. Det visade sig även att det var viktigt att ha en förtroendefull relation med 

patient och närstående och det är därför av vikt att inhämta ytterligare kunskap inom 

ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Referenser 

*Resultatartiklar 

Andreassen-Devik, S., Hellzen, O., & Enmarker, I. (2015). ”Picking up the pieces”: 

Meanings of receiving home nursing care when being old and living with advanced 

cancer in a rural area. International Journal of Qualitative studies on Health and Well-being, 

(10). doi.org/10.3402/qhw.v10.28382 

Austin, L., Luker, K., Caress, A., & Hallett, C. (2000). Palliative care: Community 

nurses´ perceptions of quality. Quality in Health Care, (9), 151-158. Från 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1743533/pdf/v009p00151.pdf 

Appelin, G & Berterö, C. (2004). Patients´ experiences of palliative care in the home. 

Cancer Nursing, 1(27), 65-70. 

Beck-Friis, B., & Jakobsson, M. (2013). Hemsjukvård: också i livets slutskede. I P. 

Strang., & B. Beck-Friis (Red.), Palliativ medicin och vård (4. uppl., s. 169-178). Stockholm: 

Liber AB. 

Bergdahl, E. (2012). Hur sjuksköterskor kan skapa goda vårdrelationer inom avancerad 

hemsjukvård (sammanläggningsavhandling, Karolinska institutet, Institutionen för 

neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle). Från 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40980/Thesis_Elisabeth_Bergda

hl.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

*Burt, J., Shipman, C., Addington-Hall, J., & White, P. (2008). Nursing the dying within 

a generalist caseload: A focus group study of district nurses. International Journal of 

Nursing Studies, (45), 1470-1478. doi:10.1016/j.ijnurstu.2008.01.003 

Distriktssköterskeföreningen. (2008). Kompetensbeskrivning- Legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Hämtad 20 september, 2016, från 

Distriktssköterskeföreningen, http://www.distriktsskoterska.se/ 

Eriksson, M., & Andershed, B. (2008). Care dependence: A struggle toward moments of 

respite. Clinical Nursing Research, 3(17), 220-236. doi:10.1177/1054773808320725 

Forsberg, C & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur.   

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning, s. 121-132. Friberg, F (red.) Dags för uppsats: Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB. 

Friedrichsen, M. (2013). Sjuksköterskans roll: anpassning och balans. I P.  Strang., & B. 

Beck-Friis (Red.), Palliativ medicin och vård.(4. uppl., s. 366-372). Stockholm: Liber AB. 

Haycock-Stuart, E., Jarvis, A., & Daniel, K. (2008). A ward without walls? District 

nurses´ perceptions of their workload management priorities and job satisfaction. 

Journal of Clinical Nursing, (17), 3012-3020. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02316.x 



 

  
 

*Holmdahl, S., Sävenstedt, S., & Imoni, R-M. (2014). Parenteral nutrition in home-based 

palliative care: Swedish district nurses experiences. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, (28), 89-96. doi:10.1111/scs.12038 

Karlsson, B., Morberg, S., & Lagerström, M. (2006). Starka som individer men svaga 

som grupp: En kvalitativ studie om hur distriktssköterskor upplever sin arbetssituation 

och hur de ser på sitt yrke. Vård I Norden, 26 (1), 36-41. 

*Law, R. (2009). ´Bridging worlds´: Meeting the emotional needs of dying patients. 

Journal of Advanced Nursing, 65(12), 2630-2641. doi:10.1111/j1365-2648.2009.05126.x 

*Marchessault, J., Legault, A., & Martinez, A-M. (2012). Providing in-home palliative 

care within a generalist caseload: A chance for nurses to reflect on life and death. 

International Journal of Palliative Nursing, (18), 135-141. 

McGarry, J. (2003). The essence of “community” within community nursing: A district 

nursing perspective. Health and Social Care in the Community, 11(5), 423-430. 

*Minto, F., & Strickland, K. (2011). Anticipating emotion: A qualitative study of 

advance care planning in the community setting. International Journal of Palliative 

Nursing, (17), 278-284. 

Morris, S-M., King, C., Turner, M., & Payne, S. (2015). Family carers providing support 

to a person dying in the home setting: A narrative literature review. Palliative Medicine, 

29(6), 487-495. doi:10.1177/0269216314565706 

Pattison, N., Carr, S-M., Turnock, C., & Dolan, S. (2013). “Viewing in slow motion´: 

Patients´, families´, nurses´ and doctors´ perspectives on end-of-life care in critical care. 

Journal of Clinical Nursing, 22, 1442-1454. doi:10.1111/jocn.12095 

Polit, D-F., & Beck, T-C. (2016). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

*Pusa, S., Hägglund, K., Nilsson, M., & Sundin, K. (2015). District nurses´ lived 

experiences of meeting significant others in advanced home care. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, (29), 93-100. doi:10.1111/scs.12134 

Randall, T-C., & Wearn, A-M. (2005). Receiving bad news: Patients with haematological 

cancer reflect upon their experience. Palliative Medicine, (19), 594-601. 

doi:10.11.91/0269216305pm1080oa 

*Rose, J., & Glass, N. (2009). An investigation of emotional wellbeing and its 

relationship to contemporary nursing practice. Collegian. (16), 185-192. doi: 

10.1016/j.colegen.2009.08.001 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014a). Mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik: Patientupplevelser. Stockholm: Statens beredning 

för medicinsk utvärdering. Från: 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014b). Utvärdering av metoder i hälso- och 

sjukvården. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. Från: 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf


 

 
 

*Smith, R., & Porock, D. (2009). Caring for people dying at home: A research study into 

the needs of community nurses. International Journal of Palliative Nursing, (15), 601-608. 

Socialstyrelsen. (2015). Brytpunktssamtal i livets slutskede. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad den 12 september 2016 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/sokiindikatorbiblioteket/ojhs/brytpunktssam

talilivetsslutske 

Socialstyrelsen. (2008). Hemsjukvård i förändring- En kartläggning av hemsjukvården i 

Sverige och förslag på indikatorer. Stockholm: Socialstyrelsen. Från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-

59_200812659.pdf 

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede-

Vägledning, rekommendationer och indikatorer-Stöd för styrning och ledning. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf 

Solomon, D-N., & Hansen, L. (2015). Living through the end: The phenomenon of 

dying at home. Palliative and Supportive Care, (13), 125-134. 

doi:10.1017/S1478951513000898 

SOU 2001:6. Döden angår oss alla- värdig vård vid livets slut. Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer. Från: 

http://www.regeringen.se/contentassets/9b252638652e497ab0e16f66a0a54cf9/doden-

angar-oss-alla 

Travelbee, J. (1999). Mellommenneskelige forhold I sykepleie. Oslo: Gyldendal Norsk 

Forlag. 

*Stajduhar, K-I., Funk, L-M., Roberts, D., Cloutier-Fisher, D., McLeod, B., D.,Wilkinson, 

C., & Purkis, M-E. (2011). Articulating the role of relationships in access to home care 

nursing at the end of life. Qualitative Health Research, 21(1), 117-131. 

doi:10.1177/1049732310379114 

*Stajduhar, K-I, Funk, L-M., Roberts, D., McLeod, B., Cloutier-Fisher, D., Wilkinson, C., 

& Purkis, M-E. (2010). Home care nurses´ decisions about the need for and amount of 

service at the end of life. Journal of Advanced Nursing. 67(2), 276-286. doi:10.1111/j.1365-

2648.201005491.x 

Walshe, C., & Luker, K-A. (2010). District nurses´role in palliative care provision: A 

realist review. International Journal of Nursing Studies, (47), 1167-1183. 

doi:10.1016/j.ijnustu. 2010.04.006 

*Wilson, C., Griffiths, J., Ewing, G., Connolly, M., & Grande, G. (2014). A qualitative 

exploration of district nurses´care of patients with advanced cancer. Cancer Nursing, 37 

(4), 310-315. doi:10.1097/NCC.0b013e31829a9a56 

Öresland, S., Määttä, S., Norberg, A., Winther,-Jörgensen, M., & Lutzén, K. (2008). 

Nurses as guests or professionals in home health care. Nursing Ethics. 15(3), 371-383. 

doi:10.1177/0969733007088361 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf


 

 

   Bilaga 1 Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Komme

ntarer 

gälland

e 

kvalitet 

Burt, 

Shipman, 

Addington-

Hall & 

White 

(2008) 

Storbritanni

en 

Att utforska 

distriktsköters

kors 

uppfattningar 

av deras roll 

och 

arbetsbelastnin

g i den 

palliativa 

vården. 

Kvalitat

iv 

51 Fokusgrupp intervju, 

beskrivande statistik 

Distriktssköterskorna kände att de 

hade en central roll i den palliativa 

vården. Många kände att palliativ 

vård var tidskrävande och hade 

svårt att hinna med. Brist på stöd 

upplevdes samt att det var 

känslomässigt krävande. 

Hög 

Holmdahl, 

Sävenstedt 

& Imoni 

(2014) 

Sverige 

Att beskriva 

distriktssköter

skors 

erfarenhet av 

att vårda 

patienter i 

hemmet med 

parenteral 

nutrition i den 

palliativa 

vården. 

Kvalitat

iv 

25 Semistrukturerande 

intervjuer, beskrivande 

statistik. Innehållsanalys 

Distriktssköterskor upplevde sig 

ensamma och saknade stöd i sitt 

arbete. Faktorer som erfarenhet 

och att utveckla goda relationer 

med patient och deras familj 

upplevdes positivt i svåra 

situationer. 

Hög 

Law (2009) 

Storbritanni

en 

Att förklara 

hur 

distriktssköter

skor bemöter 

de 

Kvalitat

iv 

9 Strategiskt urval 

ostrukturerade 

observationer och 

semistrukturerade 

intervjuer 

Distriktssköterskor möter döende 

patienters känslomässiga behov 

genom att agera som en 

förbindelse mellan två världar 

genom att uppmuntra, så att de 

Hög 



 

 

känslomässiga 

behoven hos 

döende 

patienter i 

samhället. 

 inte blev så isolerade från 

omvärlden.   

Marchessau

lt, Legault 

& Martinez 

(2012) 

Kanada 

Att förstå 

distriktssköter

skors 

upplevelser av 

palliative vård 

i 

hemsjukvårde

n. 

Kvalitat

iv 

8 Ostrukturerade intervjuer, 

analysen gjordes i fem steg 

med Giorgis metod.  

Distriktssköterskans upplevelse av 

stöd till patienten och deras 

familjer, oro för att inte kunna 

tillhandahålla god vårdkvalitet 

samt att arbetet främjade deras 

personliga utveckling. En god 

kommunikation mellan 

distriktssköterskan, patienten och 

närstående var viktigt.   

Hög 

Minto & 

Strickland 

(2011) 

Skottland 

Fastställa vilka 

faktorer som 

hjälper eller är 

hinder för 

distriktssköter

skor i palliativ 

vård 

Kvalitat

iv 

3 Semistrukturerande 

intervjuer, tolkande 

fenomenologisk metod 

Distriktssköterskorna upplevde att 

det var viktigt att involvera hela 

familjen. Svårigheter att balansera 

den palliativa vården med övrig 

arbetsbelastning. Erfarenhet och 

stöd av kollegor sågs värdefullt. 

Medel 

Pusa, 

Hägglund, 

Nilsson & 

Sundin 

(2015) 

Sverige 

Att belysa 

betydelsen av 

distriktssköter

skors 

erfarenhet av 

att bemöta 

anhöriga och 

patienter vid 

avancerad 

hemsjukvård 

Kvalitat

iv 

36 Fokusgrupper intervju med 

3-5 deltagare i varje grupp.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Relationen mellan 

distriktssköterskan i avancerad 

hemsjukvård och anhöriga 

skapade en förtroendefull relation 

på en personlig nivå. De beskrev 

också att det kunde vara både 

känslomässigt krävande och 

givande. 

Hög 



 

 

Rose & 

Glass (2008) 

Australien 

Förklara 

distriktssköter

skors 

erfarenheter av 

att arbeta med 

palliativ vård 

med fokus på 

välmående och 

relation till 

arbetet 

Kvalitat

iv 

15 Semistrukturerande 

intervjuer, kritisk analys av 

data. Journalföring. 

Emancipatorisk metod 

Distriktssköterskornas känslor 

påverkade deras arbete. Personliga 

erfarenheter kunde påverka de 

situationer de sattes inför under 

arbetstid. 

Medel 

Smith & 

Porock 

(2009) 

England 

Identifiera 

distriktssköter

skors attityder 

att vårda 

döende 

patienter och 

upptäcka vilka 

faktorer som 

påverkar dessa 

attityder 

Kvalitat

iv/Kvan

titativ. 

Blanda

d 

158 Frågeformulär. 

Fenomenologisk analys 

enligt Green och Thorogood 

samt SPSS 

Distriktssköterskans attityder 

påverkades av brist på stöd, 

arbetsbelastning och tidsbrist. 

Distriktssköterskan kände 

tillfredsställelse men även känslor 

av misströstan infann sig i det 

palliativa arbetet. 

Hög 

Stajduhar et 

al. (2011) 

Kanada 

Att undersöka 

relationen 

mellan 

distriktssköter

skor och 

anhörigvårdar

e i palliativ 

vård 

Kvalitat

iv 

29 i tänka 

högt 

metoden & 

27 i 

uppföljand

e intervjuer 

Modifierad ”tänka högt”   

metod med sjuksköterskors  

Berättelser och uppföljande  

intervjuer. 

  

Trots  

 

Det var viktigt att 

distriktssköterskorna skapade en 

god relation med familj och 

närstående. Det fanns olika 

strategier för att upprätthålla goda 

relationer som att vara empatisk 

och att inte vara dömande, de 

upplevde även krav på att vara 

tillgängliga. 

Hög 

Stajduhar et 

al. (2010) 

Kanada 

Att förklara 

distriktssköter

skor i 

Kvalitat

iv 

29 i tänka 

högt 

metoden & 

Modifierad ”tänka högt”   

metod med sjuksköterskors  

Berättelser och uppföljande  

Distriktssköterskorna beskrev 

olika sätt att bemästra den höga 

arbetsbelastningen. Genom att 

Hög 



 

 

hemsjukvårde

ns 

beslutstagande 

angående 

behov av vård 

i livets 

slutskede. 

27 i 

uppföljand

e intervjuer 

intervjuer. 

 
prioritera och planera om dagen 

skapades förutsättningar för att 

vårda patienten i livets slutskede. 

Wilson et al. 

(2014) 

Storbritanni

en 

Att förklara 

distriktssköter

skors 

erfarenheter av 

att stödja 

patienter inom 

familjer 

Kvalitat

iv 

40 Fokusgrupper med öppna 

frågor, analysmetod i 

NVivo. Koder och teman 

skapades 

Distriktssköterskor beskrev 

relationen till närstående som 

problematiska. De kunde uppleva 

att det var psykiskt påfrestande 

med konfliktfyllda 

familjeförhållanden. 

Hög 



 

 

 


