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Abstrakt 

 

 

Bakgrund: Palliativ hemsjukvård i Sverige bygger på fyra hörnstenar, varav 

symtomlindring är en. Distriktssköterskan gör de flesta hembesök utifrån fysiska behov 

men den komplexa yrkesrollen innefattar även samtal och god relation till den döende 

patienten och dennes anhöriga. Syfte: Syftet med den här studien var att belysa 

distriktssköterskans upplevelse kring symtomlindring av den palliativa patienten i 

hemsjukvård. Metod: Semistrukturerade intervjuer användes, informanterna var nio 

distriktssköterskor med erfarenhet av palliativ hemsjukvård.  Det insamlade materialet 

bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två kategorier framkom; 

distriktssköterskans upplevelser kring symtomlindring och distriktssköterskans 

upplevelser kring sin yrkesroll, med tillhörande underkategorier. Fysisk 

symtomlindring beskrevs som lätt och handgripligt. Att våga fråga om psykiska besvär, 

samt lyssna och finnas till betonades. Sociala nätverk och roller stöttades och 

existentiella samtal skedde främst på patienternas egna initiativ. Distriktssköterskorna 

hade en samordnande funktion i kontakten till anhöriga, andra yrkeskategorier samt 

palliativa hemsjukvårdsteamet. Anhörigstödjande ingick i 

distriktssköterskeprofessionen. Viljan att göra gott var central och i vårdrelationerna 

blev de berörda och ville skapa tillit. Slutsats: Distriktssköterskan har möjlighet att möta 

den palliativa patientens fysiska och känslomässiga behov. Det är av vikt att 

medvetandegöra distriktssköterskans komplexa roll i syfte att påvisa behovet av 

fortlöpande utbildning och forskning. 
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Abstract 

 

 

Background: Palliative care in Sweden is built on four cornerstones, symptom 

management being one of them. The district nurse does the majority of home visits based 

on physical needs, however conversing with and having a good relationship to the dying 

patient and the next of kin is also a part of the complex professional role. Aim: The aim 

of this study was to highlight the district nurse´s experiences concerning symptom 

management of the palliative patient in home care. Method: Semi-structured interviews 

were used, interviewees were nine district nurses with experience in palliative home 

care. Qualitative content analysis was used on the collected material. Results: Two 

categories surfaced; the district nurse´s experiences regarding symptom management 

and the district nurse´s experiences regarding the professional role with associated 

subcategories. Physical symptom management is described as easy and tangible. Having 

the courage to ask about psychological problems, at the same time listening and being 

present was emphasized. Social networks and roles were supported and existential 

discussions were initiated largely by the patient. The district nurse had a cooperative 

function when contacting the next of kin, other professionals as well as the palliative 

home care team. Supporting the next of kin was a part of the district nurse profession. 

The will to do good was central, the district nurse became affected by the patient and 

created the need for trust from the patient in the relationship. Conclusion: The district 

nurse has the opportunity to meet the palliative patient´s physical and emotional needs. 

It is important that the district nurses consciously fulfill their complex role in order to 

demonstrate the need for continual education and research. 
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INLEDNING 

Denna studie gjordes med bakgrund av författarnas tidigare erfarenheter från arbete i 

hemsjukvård med personer i livets slutskede. Nyförvärvade kunskaper genom 

distriktssköterskeutbildningen vid Mittuniversitetet väckte frågeställningar kring 

symtomlindring inom palliativ omvårdnad. 

BAKGRUND 

Hemsjukvård i Sverige 

Genom Ädelreformen 1992 övertog kommunerna det sjukvårdande, rehabiliterande och 

habiliterande ansvaret för personer inom särskilda boenden, personer som vårdas under 

lagen om stöd och service och personer med behov av vård i hemmet som landstingen 

tidigare bistod med (prop. 1990/91:14). 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, kap. 2, 1 §) ska kommuner ge stöd och hjälp, 

utöver detta kan många kommuner erbjuda dem som vistas i kommunen hemsjukvård, 

det vill säga hälso- och sjukvård i hemmet, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763). För att en kommun ska kunna bedriva palliativ hemsjukvård i Sverige krävs 

det att kvalificerade sjuksköterskor och läkare samt omvårdnadspersonal finns 

tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan (Beck-Friis & Jakobsson, 2012, s. 171). 

Den palliativa vården 

Palliativ vård ska omfatta alla patienter i livets slutskede, oavsett diagnos och var vården 

utförs (Statens offentliga utredningar [SOU], SOU 2001:6). Socialstyrelsens nationella 

kunskapsstöd för god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013) och Hälso- och 

Sjukvårdslagen överensstämmer i många hänseenden. Exempelvis ska vården tillgodose 

patientens behov av trygghet i vård och behandling samt bygga på respekt för 

vårdtagarens självbestämmande och integritet. Vården ska vara lätt tillgänglig och 

kontinuitet och säkerhet för vårdtagaren ska eftersträvas. Goda kontakter mellan 

vårdtagare och hälso- och sjukvårdspersonal ska främjas och insatser skall samordnas i 

likhet med rekommendationerna för god palliativ vård (HSL, SFS 1982:763, § 2a; 

Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård syftar till att inom hälso- och sjukvården ”lindra 
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lidande och främja livskvalitet för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som 

innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 

närstående.” (Socialstyrelsen, 2013, s. 16).  

Symtomlindring 

I Sverige vilar den palliativa vården på fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående. Symtomlindring innebär att 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov skall lindras och tillgodoses. 

De fysiska symtomen som innebär lidande för människor i livets slut, oavsett 

grundsjukdom kan bland annat vara smärta, illamående, orkeslöshet, förstoppning, 

diarré, hosta och muntorrhet (SOU 2001:6). Otillräcklig lindring av fysiska besvär, kan 

utöver fysiskt lidande orsaka patienten känslor av att vara fånge i den egna kroppen, 

begränsa sociala samvaron och viljan att leva. God fysisk symtomlindring skapar 

förutsättningar för ökat psykiskt, socialt och existentiellt välbefinnande. Då smärta och 

andra svåra symtom lindrats kan patienten bland annat vara delaktig i vardagliga 

aktiviteter, upprätthålla sina rollfunktioner, känna ökad autonomi och kontroll samt få 

tid att uppleva och göra nödvändiga avslut. Utöver detta kan patienten känna hopp 

eftersom symtomen inte längre utgör ett existentiellt hot. Patienterna ges andrum i 

lidandet och kan förbereda sig inför döden. Detta ger möjlighet att reflektera över sig 

själv som person och över existentiella funderingar, frågor om livet och döden, frihet, 

ensamhet, rädslor, mening med sjukdomen och lidande (Melin-Johansson, Ödling, 

Axelsson & Danielsson, 2008). 

De flesta hembesök sker utifrån fysiska, medicinska och praktiska behov men dessa 

besök ger också en uppfattning om övriga behov. Det finns också uppfattningar om att 

distriktssköterskans primära uppgift är att tillgodose fysiska behov (Offen, 2015). 

Psykiska, sociala och existentiella omvårdnadsbehov 

Flertalet studier beskriver sjuksköterskans upplevelser av komplexitet kring samtalsstöd 

utifrån patientens sociala, existentiella och psykiska behov (Offen, 2015; Udo, 2014; 

Walshe & Luker, 2010). Till det psykiska lidandet hör känslor som oro, ångest, vrede, 

depression, uppgivenhet och sorg (SOU 2001:6). Distriktssköterskor har möjlighet att 

småprata med den palliativa patienten och får på så vis ökad förståelse för dennes 
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psykiska behov och därmed även ökade förutsättningar att möta behoven. Samtalen 

antas kunna hjälpa deprimerade patienter att tillgodose sociala behov. Genom att 

småprata om händelser tidigare i livet och kring vardagliga ting kan patienten uppleva 

viss normalitet. Distriktssköterskans närvaro kan reducera ångest och oro (Griffiths, 

Ewing & Rogers, 2010). 

Prince-Paul (2008) beskriver betydelsen av att vara omgiven av familj och anhöriga samt 

delta i sociala aktiviteter, eftersom det ger anledning att leva och mening till livets sista 

tid. Den begränsade tiden kvar i livet verkar få människan att både återuppta tidigare 

betydelsefulla relationer och försonas i tidigare relationer. De roller och funktioner 

människan tillskrivit sig förändras under sjukdomsförloppet. Kroppsliga förändringar 

medför ett beroende av andra och upplevelse av att vara en börda. Att leva nära döden 

hotar den sociala identitet, roller, och hoppet inför framtiden och därför finns ofta en 

önskan om att bibehålla roller och känna normalitet. 

För att få en bättre förståelse för de känslor och funderingar distriktssköterskan möter 

behövs insikt till vad det innebär för vårdtagaren att leva nära döden. Udo (2014) menar 

att människans existentiella dimensioner gör sig påminda vid exempelvis obotlig 

sjukdom och tvingar oss att hantera våra frågor om livet och döden. Människan söker 

alltid mening i livet och vid obotlig sjukdom ställs hon inför känslor av hopplöshet, 

maktlöshet, hjälplöshet och meningslöshet. 

Stödjande samtal 

I sitt arbete använder distriktssköterskan breda färdigheter i synnerhet gällande fysisk 

omvårdnad, informationsutbyte och samordning av vården. Brister i färdigheten tycks 

finnas i hantering av symtom och psykologiska problem samt i psykosociala aspekter av 

vården. Distriktssköterskan upplever svårigheter att kommunicera effektivt med 

döende patienter, det upplevs besvärligt och obekvämt samt att det är svårt att veta vad 

som bör uttryckas. Detta kan leda till att man distanserar sig från patienten och familjen 

samt undviker meningsfulla konversationer och patientens bekymmer. 

Distriktssköterskan menar att psykologiska kunskaper saknas och därför undviks svåra 

spörsmål då osäkerhet finns kring hur det som framkommer i samtalet kan hanteras 

(Walshe & Luker, 2010). Samtal kring existentiella frågor kan ses som en tung börda och 
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tar mycket energi samt genererar oro för sjuksköterskan men tycks också kunna bli 

lättare med längre yrkeserfarenhet. Nyutbildade sjuksköterskor kan känna sig sårbara 

och blottade utan verktyg inför existentiella frågor samt efterfrågar mer utbildning, 

träning och reflektion. Tidsbrist kan vara något som sjuksköterskan i hemsjukvården 

gömmer sig bakom då svåra samtal uppkommer (Strang, Henoch, Danielson, Browall & 

Melin-Johansson, 2014b). Flera studier beskriver hur sjuksköterskan upplever det svårt 

att möta patientens känslomässiga behov. Brist på självförtroende, kunskap, erfarenhet 

och tid ses som hinder för samtal (Offen, 2015). 

Socialstyrelsen framhåller vikten av god kommunikation och kontinuerliga samtal 

mellan personer i livets slutskede och hälso- sjukvårdspersonal. Det som eftersträvas är 

utöver informationsutbyte och ömsesidig förståelse även att personal ska kunna erbjuda 

känslomässigt stöd till patienter med oro. Även förmåga att diskutera existentiella och 

plågsamma frågor eftersträvas (Socialstyrelsen, 2013). 

Distriktssköterskan har möjlighet att stötta patienten till att finna mening i dennes 

utsatta situation genom att respektera individens frihet och val samt bekräfta dennes 

existentiella signaler. Stödjande samtal kan minska patientens oro, rädsla och känsla av 

ensamhet i situationen (Udo 2014). Psykisk närhet beskrivs som centralt i en vårdrelation 

och då patienten väljer att berätta om sina innersta tankar ska detta förtroende förvaltas 

väl. Distriktssköterskan har ingen rätt att göra intrång i tankar, känslor, minnen och 

upplevelser och kan inte förvänta sig att nå patientens alla dimensioner (Sarvimäki & 

Stenbock- Hult, 2008, s. 146). 

Att möta emotionella behov 

Genom att vara förtroendeingivande, öppensinnad, tillgänglig, lyhörd och flexibel samt 

varken undvika eller påtvinga ämnet, kan sjuksköterskor möta patienten i samtal.  Ett 

aktivt lyssnande genom öppna frågor, motfrågor, undvikande av laddade ord, 

förtydligande frågor samt humor vid rätta tillfällen används i konversationer som anses 

goda. Kroppsspråket kan avslöja om sjuksköterskorna inte har tid eller tålamod att 

stanna i situationen (Strang et al., 2014b). Mod och genuin närvaro, att bara finnas och 

inte överge patienten beskrivs som förutsättningar för goda konversationer (Karlsson, 

Kasén & Wärnå-Furu, 2016; Strang et al., 2014b). 



 
 

5 
 

Det finns en önskan och vilja hos sjuksköterskor att förstå patientens lidande och skapa 

gemenskap som kan stärka patientens upplevelse av trygghet (Karlsson et al., 2016). 

Walshe och Luker (2010) beskriver att distriktssköterskor högt värdesätter arbetet med 

palliativ vård och ser patienten som viktig. I det palliativa, holistiska arbetssättet 

används färdigheter som annars sällan är nödvändiga. Dessa resultat måste dock tolkas 

med viss skepsis eftersom studieunderlaget kan vara baserat på erfarenheter från 

distriktssköterskor som validerar den palliativa vården högt. En god relation mellan 

distriktssköterska och patient samt god bekantskap mellan distriktssköterska och 

patientens familj tycks förbättra vårdens kvalitet. 

Vid tillfällen när sjuksköterskan inte kan lindra lidande upplevs känslor av rädsla och 

skuld. Då förekommer tvivel och osäkerhet över att inte vara tillräckligt duktig. Detta 

tros höra ihop med det starka samfund sjuksköterskan och patienter har, där 

sjuksköterskan går in med viljan att vårda och göra det bästa för patienten. Att vara i 

detta djupa samfund är också givande för sjuksköterskan. Det ger styrka och mening, 

möjliggör bättre vård samt förmåga för sjuksköterskan att behärska egna privata 

problem (Karlsson et al., 2016).  

Teorikoppling 

Kari Martinsen beskriver i sin omvårdnadsteori begreppet omsorg som att hjälpa och ta 

hand om andra. Den står i förbund med kärleken och känslan av närhet till 

medmänniskan. Centralt i omsorgen är att ha förståelse för den andre i egenskap av 

medmänniska samt att se helheten kring den hjälpbehövande i omvårdnadssituationen, 

handlingarna bestäms av mottagarens situation. Den som utför omsorg gör patienten 

delaktig, vilket leder till att deras relation blir trygg och bekant.  Genom erfarenhet får 

sjuksköterskan kunskap om och förståelse för patientens tillstånd. Omsorg som ett 

relationellt begrepp baserar sig på att människor är beroende av varandra, vi gör mot 

andra så som vi vill att andra ska göra mot oss (Martinsen, 1989, s. 14, 73-76). Medkänsla, 

barmhärtighet, tillit och ärlighet tillsammans med de professionella kunskaperna och 

erfarenheterna i omsorgsutövarens roll utgör grunden för relationer (Martinsen, 1993, s. 

141). 
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Moralbegreppet i omsorgsteorin knyts till principen om att ta ansvar för svaga utan att 

förvänta sig något tillbaka. Detta förhållningssätt kräver insikt i den andres livssituation, 

den andres möjligheter och begränsningar samt respekt för självbestämmande. Varje 

situation inom omsorgen är unik (Martinsen, 1989, s. 15-18). 

Kari Martinsens omvårdnadsteori kan väl tillämpas inom palliativ hemsjukvård 

eftersom den som vårdar innehar en sensitiv öppenhet i samtal om livsmod. Detta 

tillsammans med viljan att förstå och handla gott för den andre utifrån tidigare 

förvärvade kunskaper resulterar i att bönen om livsmod upptäcks ur den andres 

lidande- och livshistoria (Martinsen, 1993, s. 141). 

Problemformulering 

Många människor har en önskan att dö i sitt eget hem och eftersom möjligheten till 

avancerad medicinsk hjälp i hemmet ökat i kombination med ädelreformen har även 

den palliativa vården fått sin plats i hemmet. I nuläget befinner sig hälften av alla 

personer i Sverige över 65 år utanför sjukhuset vid dödsögonblicket. Den palliativa 

vården har inte utvecklats i samma takt som hemsjukvården, fortfarande är hemorten 

avgörande i vilket utsträckning palliativ vård kan erbjudas, vilket gör den ojämlik över 

landet (Socialstyrelsen, 2013). 

Omvårdnadsbehovet för personer i livets slut är individuellt men gemensamt är att 

många drabbas av symtom av fysisk, psykisk, social och existentiell karaktär. Således 

bör omvårdnaden grundas utifrån en helhetssyn där kropp och själ överlappar 

varandra. Distriktssköterskans roll inom palliativ hemsjukvård kan upplevas komplex 

utifrån vårdtagarens utsatthet och olika behov. Dessutom är det hemmet som utgör 

plattformen för vården och möjligheten att skapa vårdrelation är inte given. Arbetet 

omfattar det patientbundna omvårdnadsansvaret och ser till patientens anhöriga och 

samordnas med andra yrkesgrupper i teamet. Det balanserar mellan etiska och 

professionella överväganden och personliga och känslomässiga erfarenheter samt 

organisationens värdegrund.  Distriktssköterskor inom hemsjukvård i Sverige kan 

utifrån sin profession erbjuda god och jämlik omvårdnad oavsett arbetsort. 
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Omvårdnadsåtgärder som främjar välbefinnande och god symtomlindring är de absolut 

viktigaste uppgifterna för vårdpersonal vid palliativ vård (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012). Inför denna studie hade författarna funderingar kring 

distriktssköterskans möjlighet att symtomlindra och på så vis främja livskvalitet. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelse kring symtomlindring 

av den palliativa patienten i hemsjukvård. 

METOD 

Design - med motivering till val av specifik metod 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. 

För att uppnå syftet med studien valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats, vilket 

innebär att analysen görs förutsättningslöst utifrån berättelser om upplevelser 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 188). Kvalitativa studier utgår från upplevda 

erfarenheter samt i syfte att öka medvetenheten och skapa en dialog och förståelse kring 

ett fenomen. Tidigare litteratur inom ämnet bearbetas men den viktigaste källan till 

information är personlig erfarenhet tillsammans med intuition och kritisk analys. För att 

säkerställa att ett särskilt ämne behandlas används kvalitativa intervjuer, vad som ska 

undersökas är känt men svaren kan inte förutses. Av berättad information generaliserar 

den kvalitativa innehållsanalysen framträdande områden och hittar mönster i dem utan 

någon djupare tolkning av data (Polit & Beck, 2016, s. 70, 81, 510, 537). En 

semistrukturerad intervju utvinner en beskrivning för att kunna tolka det beskrivna 

fenomenets innebörd (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19). I skapandet av kategorier i 

innehållsanalysen bör textens hela sammanhang ses (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012, s. 189). 

Urval  

Ett bekvämlighetsurval gjordes, vilket i den här studien innebar att informanter inom en 

geografisk närhet intervjuades (Polit & Beck, 2016, s. 252). Brev skickades till 

enhetschefer (Bilaga 1) i fyra kommuner för att få kontakt med ett antal 

distriktssköterskor med erfarenhet av palliativ hemsjukvård. Efter att skriftligt samtycke 
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från dessa chefer erhållits, kontaktades distriktssköterskorna för vidare planering. Det 

enda inklusionskriteriet var att samtliga var utbildade distriktssköterskor med 

erfarenhet av vård vid livets slutskede. Arbetsområdets lokalisation i förhållande till 

sjukhus eller distriktssköterskans utgångspunkt och avstånd till patienten ansågs inte 

inverka. 

Totalt intervjuades nio distriktssköterskor samtliga medverkade under hela intervjun, 

utan avbrytande, vilket var möjligt enligt Bilaga 2. Intervjuerna genomfördes i tre 

kommuner i Mellansverige. Tio distriktssköterskor tillfrågades, ett bortfall uppstod då 

en distriktssköterska inte kunde medverka vid utsatt datum. De nio genomförda 

intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats. Alla intervjuer utom två 

ägde rum under ordinarie arbetstid. De 9 informanterna som intervjuades hade arbetat 

mellan 3 och 32 år, med ett medeltal på 13 års erfarenhet som distriktssköterskor. 

Datainsamlingsmetod och beskrivning av genomförandet 

Vid en semistrukturerad intervju finns en ämnesguide med områden som ska beröras 

samt förslag till uppföljande frågor för att utvinna mer detaljerad information. Under 

intervjun uppmuntras deltagaren att berätta fritt och med egna formuleringar (Polit & 

Beck, 2016, s. 510). Enligt Rowley (2012) krävs mycket förkunskap för att designa en 

intervjuguide. Den kan utformas utgående från praktisk erfarenhet eller från teori och 

tidigare forskning eller, vilket är vanligast, som en kombination av dessa. Författarna till 

denna studie utgick från beskrivning av symtomlindring som en av den palliativa 

vårdens fyra hörnstenar samt utifrån Kari Martinsens beskrivning av omsorgsberoende 

och behov av behandling som sjukdom skapar, i detta fall i patientens hemmiljö och av 

en distriktssköterska som det fanns en personlig anknytning till (Martinsen & Waerness, 

1991, s. 102-103; Socialstyrelsen, 2013; Strang, 2012, s. 188).  

Arbetet delades upp så att en intervjuade och den andra förde anteckningar, samma 

uppdelning användes vid samtliga intervjuer. Intervjuerna inleddes med 

öppningsfrågor i syfte att lära känna den intervjuade och skapa en relation. Dessa frågor 

var korta, enkla och konkreta (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 52). Distriktssköterskorna 

ombads därefter att berätta om en palliativ patient som berört dem. Under berättelsen 

ställdes vid behov följdfrågor. För att senare förstå den utskrivna intervjutexten i sin 
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helhet skrevs fältanteckningar. Den andra ”lyssnande” författaren gjorde en 

sammanfattning och ställde vid behov förtydligande frågor. Slutligen efterfrågades 

distriktssköterskornas råd inför författarnas kommande arbetsliv, för att avrunda 

intervjun i en positiv anda.  

Det genomfördes två testintervjuer för att utvärdera hur intervjuguiden (Bilaga 3) 

lämpade sig mot syftet av studien. Därefter omformulerades frågan om berättelsen för 

att täcka in distriktssköterskans upplevelse på ett mer konkret sätt samt förtydliga att 

vårdrelationen hade varat över en längre tid.  Testintervjuerna inkluderades inte i 

studiens resultat. Intervjutiden varierade mellan 17 och 36 minuter med ett medelvärde 

på 24 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på en diktafon. Det inspelade materialet 

transkriberades till Word-filer. Transkriberingen utfördes ordagrant och omgående för 

att exempelvis kroppsspråk och otydlig ljudupptagning skulle inkluderas. Därefter 

raderades inspelningen. Intervjuerna genomfördes vecka 38 och 39, 2016. 

Dataanalys 

Inför innehållsanalysen fördjupade sig författarna ytterligare i Kari Martinsens 

omsorgsteori. Kvalitativ innehållsanalys baseras på en tolkning av texter och kan 

anpassas, vilket gör den användbar inom olika forskningsområden (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012, s. 187). De transkriberade intervjuerna tilldelades egna 

typsnitt för att förenkla vid tillbakablick och för att skilja berättelserna åt. Därefter lästes 

materialet igenom individuellt med öppet förhållningssätt av båda författarna för att 

förstå innehållet i sin helhet. Meningsenheter som berörde syftet extraherades. Texten 

klassificerades till kategorier genom att först välja ut meningsenheter. 

Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att texten förkortas för att bli mer 

lätthanterlig utan att väsentliga delar förloras. Därefter namngavs meningsenheterna 

med koder, som kort beskriver innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 

190). Koderna grupperades och vid nästa genomläsning klassificerades dessa i 

underkategorier, ur dessa åtta underkategorier uppkom två huvudkategorier, se även 

Bilaga 4. Innehållsanalysen gjordes omgående efter transkriptionen. Den kvalitativa 

innehållsanalysen ger utrymme för viss tolkning av utvunnen text (Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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Etiska överväganden 

Den huvudsakliga avsikten vid omvårdnadsforskning är att göra gott, inte skada. Frågor 

inom kvalitativ forskning bör formuleras med försiktighet, med hänsyn till 

informanternas personliga åsikter, svagheter och rädslor. Förhandsinformation bör ges 

till informanterna och de ska själv ha rättigheten att avgöra om de vill medverka samt 

vara medvetna om att deltagandet och informationen hanteras konfidentiellt (Polit & 

Beck, 2016, s. 139-140). Brevet till enhetscheferna (Bilaga 1) skrevs i enlighet med 

Mittuniversitetets codex, regler och riktlinjer för forskning 

(http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml) och utvärderades av handledaren före 

utskick. Därefter tillfrågades distriktssköterskorna om medverkan, vilket skedde helt 

frivilligt. Deltagarna informerades även om att de kunde avsluta intervjun, om så 

önskades, vid vilken tidpunkt som helst och utan vidare förklaring i ett 

samtyckesformulär som alla distriktssköterskor fick ta del av och underteckna innan 

intervjuns början (Bilaga 2). Maktasymmetri försökte undvikas både i 

intervjusituationerna och i analysskedet. Samtalet sågs inte som målet utan ett sätt att 

utvinna beskrivningar och berättelser överensstämmande med studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 52). I analys och intervjusituationer var författarna medvetna om 

den egna förförståelsen och undvek egna värderingar. Studien gjordes bland 

distriktssköterskor, utan att röja patienter, varför ingen kontakt mot etisk kommitté 

gjordes. Studentarbeten på avancerad nivå bedöms inte heller som forskning, det 

medför att studien inte prövas i den regionala etikprövningsnämnden 

(Mittuniversitetet, 2014). 
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RESULTAT 

I analysprocessen framkom två kategorier, med totalt åtta underkategorier, se figur 1.  

  

Figur 1. Resultat; två huvudkategorier och åtta underkategorier. 

 

Distriktssköterskans upplevelser kring symtomlindring 

 

Fysisk symtomlindring 

När patienten försämrades mötte distriktssköterskan hjälpbehovet genom att ta över 

den egenvård som patienten tidigare klarat själv. I vissa fall påkallades resurser i form 

av hemtjänst för stöttning i aktiviteter i det dagliga livet. Det kunde handla om att 

patienten var sängbunden och behövde hjälp med lägesändringar eller hade behov av 

kateter. Omvårdnadshandlingar som att fukta pannan, ge vätska och näring, justera 

rumstemperatur och göra det så bekvämt som möjligt för patienten beskrevs också av 

distriktssköterskorna. Lindring av smärta och andra symtom med läkemedel beskrevs 

som en lätt och handgriplig åtgärd medan det öppna samtalet om döden och de 

psykosociala aspekterna upplevdes svårare att hantera. ”Det är ju inte den stora biten att 

lindra symtom, utan det är ju det här att se till att allihop har det så gott de bara kan och då är 

det inte bara patienten som är dålig utan även familjen som är runtomkring…”  

En distriktssköterska beskrev hur patientens make motsatte sig smärtstillande och hur 

hon länge fick påpeka patientens behov innan detta mottogs. Den medicinska 
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symtomlindringen kunde försvåras av att den ordination som fanns att tillgå inte var 

tillräcklig för att lindra symtom, vilket medförde stress. Stress kunde också upplevas vid 

upptäckandet av att läkemedel saknades eller var slut. Tydliga ordinationer gav 

distriktssköterskan trygghet och möjlighet att lindra befintliga symtom men även om 

symtombilden förändrades gick det att möta behovet snabbt. När symtomen blev fler 

och svårare kunde det tolkas som att patienten försämrades i sin sjukdom. 

Psykisk symtomlindring 

I flera av distriktssköterskornas berättelser beskrevs det hur patienten knyts till 

kommunens hemsjukvård. Inledningsvis kunde det handla om att träffa patienten för 

såromläggning, hjälp med provtagning och förskrivning av förbrukningsartiklar. Vid 

hembesöken upplevde distriktssköterskorna att många patienter hade behov av att 

samtala. Syftet med besöket kunde ursprungligen varit helt annat som exempelvis 

smärtlindring eller symtomskattning. Att finnas till, samtala och att lyssna beskrevs som 

kärnan i att möta patientens behov. Lugnande läkemedel var ofta inte det patienten 

enbart behövde, utan någon som lyssnade till deras känslor av oro eller ångest. Det 

upplevdes lättare att prata om svåra saker i de fall där distriktssköterskan kopplats in 

tidigt, innan patienten hade många fysiska besvär som påverkade orken eller 

medvetandet. Flera distriktssköterskor frågade patienten tidigt i relationen om denne 

hade några funderingar. I möten med patienter som inte bjöd in till samtal försökte 

distriktssköterskan visa sig öppen genom närvaro, öppna frågor och att ta sig tid. 

Exempelvis ställdes frågor som om det var något de funderade över och hur patienten 

såg på framtiden. ”Berätta hur du tänker nu, om det visar sig att du inte lever nästa vecka, är 

det någonting…?” 

Det ansågs viktigt att våga fråga och samtidigt vara beredd på att det kunde komma ett 

långt svar. I de fall där patienten var införstådd med att döden väntade och kunde sätta 

ord på sin oro, genom att ställa raka frågor, såg distriktssköterskan en öppning och något 

greppbart för samtalet. Att samtala med patienter som hade stark integritet upplevdes 

svårt och jobbigt, men genom att skapa förtroende kunde distriktssköterskan komma 

patienten närmre. Samtalen beskrevs också kunna vara tidskrävande och omfatta 

anhöriga som befann sig i hemmet vid distriktssköterskans besök. 
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Social symtomlindring 

Patienterna uppmuntrades att ta vara på tiden tillsammans med anhöriga, bibehålla 

sociala nätverk och roller eftersom tiden var begränsad. Vid de hembesök där 

distriktssköterskan mötte familj och anhöriga, vilka av känslomässiga anledningar inte 

var delaktiga i vården eller öppna för samtal, gjordes försök att involvera och stötta dem. 

När det däremot var högt i tak och lätt att samtala med samtliga i hemmet fanns en 

öppenhet och tydlighet kring att patientens tid var begränsad, det öppna klimatet 

upplevdes lättare. Genom att hjälpa till och underlätta med praktiska uppgifter kunde 

patienten lägga tid och energi på egna intressen och att umgås med vänner. 

En distriktssköterska beskrev hur patientens alla infarter och slangar förhindrade 

kramar och fysisk kontakt mellan förälder och barn. Hon löste det praktiskt genom att 

frigöra den ena sidan av överkroppen från slangar. I en berättelse tog familjen på sig ett 

för stort omvårdnadsansvar över patienten, vilket de tillslut inte klarade av.  

Distriktssköterskan kunde motivera dem till att ta emot hemtjänst, som skötte patienten 

och på så vis kunde familjen fokusera på att umgås med patienten och finnas till hands.  

Existentiell symtomlindring 

Samtal kring existentiella frågor och funderingar rörde ofta döden. Avgörande för hur 

samtalet med patienten förlöpte berodde på om patienten accepterat att hon/han var 

döende och om patienten initierade till samtal om döden. Om patienten tog upp svåra 

frågor självmant, skedde samtalet på deras villkor, vilket upplevdes lättare. 

Distriktssköterskorna stötte på olika känslor från patienterna. Vissa var nöjda med de 

liv de levt medan andra kunde sörja det de skulle gå miste om. De patienter som talade 

öppet verkade ha tänkt över sin sista tid och sina önskemål varpå distriktssköterskan 

fick möjlighet att möta dessa olika behov. Det upplevdes svårt att prata om döden i de 

fall varken patienten eller anhöriga förde detta på tal. ”Patienten vet att den kommer att dö 

så det är inget som bara kan föras på tal, det ses som lite tabu…” I dessa fall framskred 

kommunikationen med försiktighet och lyhördhet. 

En distriktssköterska beskrev att hon sällan mötte rädsla för döden bland dem hon 

vårdat. Flertalet lyfte det palliativa teamets fördelar och möjligheter att bistå med 

kurator för existentiella samtal. I sitt arbete ställdes distriktssköterskan inför svåra frågor 
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utan givna svar, dialogen kring frågorna antogs kunna verka lindrade. Genom att 

bemöta känslor och lyssna till det som berättades kunde distriktssköterskan ge 

patienterna stöd samt bekräfta deras känslor. Att inte nå fram till patienten kunde 

upplevas negativt för både patienten och distriktssköterskan, det väckte känslor av 

frustration över att inte få göra det bästa av situationen. 

 

Distriktssköterskans upplevelser kring sin yrkesroll 

 

Person och profession 

I distriktssköterskornas berättelser framkom deras vilja att göra gott. De lyfte begrepp 

som medkänsla, tillgänglighet, lyhördhet, vara förberedd och lindra genom närvaro för 

att sprida trygghet samt att ha en stödjande och stärkande roll. 

Rollen som distriktssköterska beskrevs som att vara medmänniska som kan lyssna och 

bara finnas tillhands men samtidigt tordas prata om döden för att inte göra döden 

avskräckande. Det upplevdes ledsamt om patienterna inte kände sig trygga. Flera 

distriktssköterskor berörde vikten av att respektera patientens integritet, de menade att 

patienten kunde se det som meningen med livet, att få känna sig behövd och att klara 

av saker själv. 

Utbildning värdesattes, utifrån distriktssköterskeutbildningen fanns det mer att plocka 

fram ur den egna ryggsäcken i krävande situationer, vilket möjliggjorde en tryggare roll. 

Samtidigt gav erfarenhet större förmåga till lyhördhet för patientens behov. ”Sen blir man 

ganska lyhörd för vilka behov patienten kan ha utan att de uttrycker det riktigt. Du måste ha ett 

vidvinkelseende, du kan fånga in ganska mycket under ett patientbesök.” 

Beredskap beskrevs som en förutsättning i arbetet, att vara införstådd och förberedd 

med material och utrustning. Arbetet runt en palliativ patient sågs som svårt och 

uttröttande men givande. Att inte få ge vård där behov förelåg beskrevs som en 

svårighet i mötet. ”… känner att jag får ju inte ut mitt, det, den hjälp jag ju faktiskt kan ge, 

eller det stöd, vad det nu än är. För det finns inte möjligheten att mötas när patienten inte vill ta 

emot hjälp.” 
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En annan svårighet som distriktssköterskorna nämnde var tidsaspekten. Vid tidsbrist 

försökte de strukturera om arbetet med ambitionen att alltid finnas tillgängliga för 

patienterna. En distriktssköterska upplevde det jobbigt när andra patienter väntade, 

eftersom hon inte kunde stressa hos en palliativ patient, utan satte sig ner och tog sig tid 

för samtalet. Att inte kunna ge vård omgående när någon ringde beskrevs som negativt, 

avstånd medförde ibland fördröjningar. Det ordnades även så att den distriktssköterska 

som befann sig närmast en rädd patient, åkte dit för att kunna underlätta snabbt. Den 

palliativa patienten prioriterades alltid högt. ”Det ska gälla alla i livets slutskede, att få dö 

värdigt och med hjälp med smärtlindring och ångesten, mot rosslighet och inte ensamma.” 

Att vara spindeln i nätet 

Distriktssköterskorna beskrev flera gånger sin funktion som samordnande kring den 

palliativa patienten. Samverkan kunde ske tillsammans med biståndshandläggare, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hemtjänst och enhetschefer samt läkare, kuratorer och 

präster. Även samarbetet med det palliativa hemsjukvårdsteamet och möjligheten att se 

till att det fanns en handlingsplan för kommande behov och symtom som kunde uppstå 

betonades. Det var viktigt att alla inblandade visste att döden inte var långt borta och att 

alla visste vad som kunde förväntas. 

En distriktssköterska påtalade att hon ibland saknade kunskap, hon insåg sin 

begränsning, men kunde då kontakta andra, i det fallet en präst eller kurator. 

Teamarbete fick distriktssköterskan att känna sig trygg. För att patienten skulle  känna 

sig trygg i hemmet var det viktigt att sätta in mycket resurser. Att vara en länk mellan 

övriga professioner och patienten med dennes anhöriga, sågs som en möjlighet. 

Distriktssköterskorna kände sig alltid välkomna, i alla sammanhang. ”Jag vet inte om det 

är en utmaning, för mig är det en självklarhet att det ligger på mig att se till att allt fungerar, att 

patienten känner sig trygg, att den får den hjälp den behöver och så där, det ingår i jobbet.” 

Anhörigstöd 

I mötet mellan distriktssköterskorna och de palliativa patienternas anhöriga nämndes 

både positiva och negativa aspekter. De negativa upplevelser som beskrevs handlade 

om situationer där distriktssköterskan inte kunde göra anhöriga delaktiga i vården och 

när anhöriga inte kunde acceptera att patienten var döende. Positiva erfarenheter som 
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belystes var den goda relationen mellan distriktsköterska och anhöriga. I denna relation 

kunde anhöriga öppna sig och sätta ord på sina tankar och funderingar, vilket upplevdes 

positivt. Distriktssköterskan kunde stötta de anhöriga även efter patientens död. ”Och 

mot slutet när de inte kan förmedla så mycket själva så är det mycket frågor och funderingar från 

de anhöriga. Ska de andas så här? Ska det vara så här? Alltså det är mycket sådant, många tankar 

då…” 

Roll i relationen 

I sina berättelser om patienter som berört beskrev flera distriktssköterskor sådant som 

de kunde relatera till i förhållande till sin egen livssituation, de var i samma fas i livet 

eller det påminde om något de själva varit med om i sina privatliv. Några beskrev även 

patienter som de redan kände, vilket inte upplevdes betungande eller påverkade 

professionaliteten. Distriktssköterskorna menade att det gjorde patienten tryggare men 

att det i vissa fall kunde upplevas negativt. Vissa relationer kunde bli djupa. ”Vi hade 

utbyte av varandra, vi trivdes med varandra, det är en som jag saknar, som berörde.” 

En distriktssköterska berättade om en svår situation då hon fick lämna över till andra 

kollegor när hon själv sågs som en syndabock. Allt som inte blev bra sågs som hennes 

fel. Hon tänkte själv att hon kanske inte varit tillräckligt lyhörd, inte interagerat 

tillräckligt med både patient och anhörig tillsammans.  

Förtroende från patienterna skapades när de såg och kunde förlita sig till 

distriktssköterskornas kunskap. Annat som byggde förtroende och trygghet i relationen 

var distriktssköterskans förmåga att ge information och råd så att patienten kunde fatta 

egna beslut. ”Det är patienten som anslår tonen och man anpassar sig och försöker få vården så 

bra som möjligt. De vill känna tillit till ens profession och vill lita på att jag ger dem rätt råd och 

att jag gör rätt.” 

METODDISKUSSION 

Inom kvalitativ forskning används oftast begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att utvärdera studiers trovärdighet. Giltigheten beskrivs som hur väl 

insamlad data och analysprocess motsvarar avsikten med studien. Med tillförlitlighet 

menas huruvida informationen om fenomenet och författarnas arbete samt beslut om 
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processen förändras under arbetets gång. Överförbarheten beskriver om arbetet kan 

överföras på andra forskningsområden och -grupper. Angående överförbarheten är det 

därför värdefullt att ge en förklaring om kultur och kontext, urval, datainsamlingsmetod 

och analysprocess (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatet belyste distriktssköterskornas erfarenheter kring symtomlindring av den 

palliativa patienten i hemsjukvård och deras komplexa yrkesroll. Detta kunde styrka 

giltigheten eftersom resultatet svarar mot syftet. Tillförlitligheten beaktades när 

författarnas kunskap både inom forskningsprocessen och den tidigare förförståelsen 

kring syftet med studien utvecklades. Metoden bedömdes vara överförbar till andra 

studier som belyser distriktssköterskors upplevelse, där tillgång till palliativ 

specialistenhet finns, men i övrigt ansågs förutsättningarna vara väl beskrivna. 

Den kvalitativa designen upplevdes relevant eftersom studien syftade till att beskriva 

upplevelser. Huruvida en deduktiv studie hade varit möjlig diskuterades men 

förkastades eftersom den semistrukturerade intervjun förväntades ge mer information 

än enbart fysisk, psykisk, social och existentiell symtomlindring, vilket också blev fallet. 

Metoden valdes även för att belysa svenska förhållanden, vilket ansågs vara svårt i en 

litteraturstudie, eftersom antalet studier som belyser distriktssköterskors upplevelse av 

symtomlindring i Sverige ansågs vara begränsat. Vissa moment i metoden beskrivs som 

tidskrävande (MacLean, Meyer & Estable, 2004; Rowley, 2012), vilket begränsade urvalet 

till endast nio informanter. 

Forskare med begränsad teoretisk kunskap kan behöva en större grupp deltagare för att 

avslöja något nytt även om syftet är väl fokuserat och intervjudialogen är informativ. 

Kvaliteten i det insamlade materialet väger tyngre än antalet deltagare (Malterud, 

Siersma & Guassora, 2015). Efter att ha genomfört de nio intervjuerna ansågs 

informationen som mättad. I efterhand diskuterades vilka distriktssköterskor som 

deltog, tankar fanns att de med lång erfarenhet valde att delta i studien. Cooper och 

Barnett (2005) beskriver att oerfarna sjuksköterskor upplever problem med många delar 

i den palliativa omvårdnaden. 
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Studien stärks av att distriktssköterskorna arbetade i tre olika kommuner, både i stad 

och på landsbygd vilket gav ett välavvägt studieunderlag (Polit & Beck, 2016, s. 433-434). 

Responsen över antalet distriktsköterskor som ville delta i intervjustudien var 

överraskande stor, kanske för att det sågs som ett angeläget ämne. Två intervjuare 

ansågs vara fördelaktigt eftersom ingen hade tidigare erfarenhet av intervju som 

datainsamlingsmetod. Nunkoosing (2005) betonar användandet av den egna 

personligheten i kommunikationen för att skapa berättelser. Andra insamlingsmetoder 

övervägdes men intervjuformen valdes eftersom förståelse av erfarenheter och 

värderingar eftersträvades (Rowley, 2012). Intervjuguiden genomarbetades flera gånger 

för att ha ett tydligt distriktssköterskeperspektiv. 

Det neutrala förhållningssättet bör inte påverkas av förförståelse kring ämnet (Polit & 

Beck, 2016, s. 161), men viss mån av tolkning finns alltid i kvalitativ innehållsanalys (Elo 

et al., 2014). Genom att vara två i analysprocessen kunde neutraliteten bevaras och 

tolkningar medvetandegöras. Analysprocessen innebar dessutom flera genomläsningar 

och tillbakablickar i det transkriberade materialet. Exempel på meningsenheter, 

kondensering, kodning och kategorisering delgavs handledare och studiekamrater 

vilket ökade tillförlitligheten. Elo och Kyngäs (2008) beskriver att resultatets 

trovärdighet stärks genom citat i texten. 

En jämförelse gjordes med en studie om vårdrelationer i hemsjukvård av Wälivaara, 

Sävenstedt och Axelsson (2013) där liknande metod användes. Den insamlade datan 

delades upp och användes i olika studier, det som utvanns om relationer utmynnade ur 

innehållsanalys i teman. Morse (2008) beskriver skillnaderna mellan teman och 

kategorier. Teman är en övergripande och genomgående helhet i materialet medan 

kategorier är en samling likartade påstående som tillsammans beskriver innehållet (a.a.). 

Ställningstagandet till valet av kategorier utgjordes av att resultatet skulle bli så tydligt 

som möjligt. 

Inför studien gjordes etiska överväganden med särskild beaktning av att palliativ vård 

kan väcka många olika känslor. I efterhand har författarna diskuterat vilka känslor 

berättelser kring patienter väckt hos informanterna. Möjligheten att delge sin berättelse 

kan medföra både positiva och negativa känslor, med tanke på detta avslutades 
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intervjuerna med en mer upplyftande fråga. Informanternas berättelser var mycket 

lärorika och intressanta samt bidrog med mycket användbar kunskap till författarna. 

Eftersom det insamlade materialet behandlats konfidentiellt avslöjades inga personliga 

åsikter. Studien ses inte skada patienten eftersom den riktar sig till distriktssköterskans 

upplevelser.  

Klinisk implikation och vidare forskning 

Denna studie beskriver och belyser av distriktssköterskans funktion och upplevelser 

inom palliativ vård, den ger en beskrivning av komplexiteten av god omsorg och lyfter 

distriktssköterskans profession i omvårdnaden. Studien kan inspirera till god 

omvårdnad och ge fördjupad kunskap till den erfarna eller oerfarna distriktssköterskan 

inom palliativ symtomlindring. De aspekter av symtomlindring som möjligen inte 

journalförs beskrivs i denna studie och kan öka förståelsen för distriktssköterskans 

arbete på ledningsnivå. Det hade varit intressant att undersöka mindre erfarna 

distriktssköterskors upplevelse av symtomlindring eftersom denna studies resultat 

speglar distriktsköterskor vars arbetslivserfarenhet i medel var 13 år. En annan 

fundering som väckts är om erfarenhet alltid är positivt, kan det vara så att öppenheten 

inför den unika omsorgssituationen förändras? Vidare forskning skulle även kunna 

undersöka hur distriktssköterskan värderar och bedömer sin arbetsinsats samt om 

skillnader i vården upplevs när tillgång till ett specialistteam finns. 

RESULTATDISKUSSSION 

Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskans upplevelse kring 

symtomlindring av den palliativa patienten i hemsjukvård. Resultatet visade att 

informanterna, i sitt arbete, vårdade människan utifrån ett helhetsperspektiv samt 

beskrev den egna rollens inverkan för god vård. Två typer av fysisk symtomlindring 

framkom i resultaten, medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder. I likhet med 

Walshe och Luker (2010)  upplevdes den fysiska symtomlindringen mer handgriplig att 

tillgodose till skillnad från stödjande samtal. Dunne, Sullivan och Kernohan (2005) 

beskriver att smärta, både fysisk och känslomässig, är det enskilt mest svåra och 

komplexa symtom distriktssköterskorna i studien handhar. Möjligheten att möta 
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patientens behov påverkas av i vilken utsträckning de kan komma i kontakt med läkare 

eller specialistteam men också av tillgången av läkemedel. 

Detta beskrevs även i hemsjukvården där informanterna betonade vikten av att det 

fanns ordinationer för eventuella symtom vilket kunde öka möjligheten till god 

symtomlindring och minska deras upplevelser av stress över att inte kunna lindra 

symtom. I de berättelser om vårdrelationer som studien baserades på beskrevs 

smärtproblematik i liten utsträckning jämfört med Dunne et al. (2005) vars studie i 

motsats riktar sig till vård av palliativa patienter med cancerdiagnos där smärta beskrivs 

som det mest prevalenta symtomet bland de drabbade. 

Fördelarna av en vårdrelation som inleds innan patienten är i ett sent palliativt skede 

framgick tydligt i resultatet, och visar sig också i andra studier (Dunne et al., 2005; 

Griffiths et al., 2010; Law, 2009).  Vårdrelationen beskrivs som ett mellanmänskligt 

förhållande som är öppet och nära (Martinsen, 1989, s. 14). De positiva effekterna av en 

tidig relation skulle kunna förklaras i att patienten och distriktssköterskan samt anhöriga 

träffades vid fler tillfällen. Detta i sin tur kunde öka förståelsen dem emellan, 

distriktssköterskans kännedom om patienten samt möjligheten för patienten att känna 

förtroende. Förtroende kunde tänkas uppstå ur det informanterna beskrev som vilja att 

göra gott, vilket innefattades av det etiska handlandet och förvärvade kunskaper.   

Martinsen (1993, s. 60, 141) menar att tjänster, barmhärtighet, att ge och förlåta, 

medkänsla, tillit, att tala öppet samt att inge hopp är de livsyttringar som finns för att 

visa kärlek till sin nästa, vilket skulle kunna jämföras med informanternas beskrivning 

om viljan att göra gott. I likhet med författarnas tankar kring det etiska handlandet och 

förvärvade kunskaper beskriver Martinsen (1993, s. 141) att vårdarens praktisk-

moraliska handlingsklokhet erhålls genom konkreta, kliniska sammanhang tillsammans 

med sin grundläggande och naturliga medmänsklighet. 

Griffiths et al. (2010) förklarar att en god relation och småprat kring diverse ger indirekt 

information om patientens psykiska mående. En alltför direkt framtoning kan få 

patienten att känna sig osäker och sluta sig. Detta förhållningssätt kunde jämföras med 

informanternas beskrivning av lyhördhet och vidvinkelseende. Hänsyn och 

igenkännande togs till person och relation i existentiella frågor. Informanterna beskrev 
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att samtal om döden ofta skedde på patienten eller de anhörigas villkor och att dessa 

samtal kunde upplevas svåra vilket även beskrivs av Browall, Henoch, Melin-Johansson, 

Strang och Danielsson (2014). Vidare förklaras sjuksköterskors upplevelse av maktlöshet 

i mötet med döden och osäkerhet om hur svåra frågor ska besvaras. Det krävs mod för 

att tillåta sig att bli emotionellt berörd och det anses som viktigt att ta sig tid och att 

lyssna till patientens berättelse.    

En av informanterna använde ordet vidvinkelseende i mötet med den palliativa 

patienten. Martinsen (1993, s. 116, 141) menar att förståelse för den andres behov skapas 

genom praktiska färdigheter och sensitiv närvaro, detta tolkas och därefter artikuleras 

den andres situation varpå vårdaren kan utföra handlingen. Vidare beskriver Martinsen 

(1989, s. 76) att vårdaren bör göra patienten delaktig och igenkännande i situationen 

utifrån patientens bakgrund för att få en trygg och bekant relation. En god och ömsesidig 

relation, där förtroende, kunskap och medkännande kunde mötas, ökade troligtvis 

möjligheten för distriktssköterskorna i studien att möta patientens psykiska, sociala och 

existentiella behov i samtal. 

I resultatet framkom olika åtgärder som ansågs lindra emotionellt lidande. För att förstå 

hur distriktssköterskor möter döende patienters emotionella behov i hemsjukvård 

beskriver Law (2009)  att patienten antas befinna sig i två olika världar, den döende och 

den utanför. I den döende världen kämpar patienten med sjukdomen och sina 

optimistiska känslor samt bevarandet av relationer med familj och vänner.  Den döende 

världen omfattas också av den del av döden som ingen annan kan förstå, den inre, unika, 

emotionella världen. I världen utanför finns platsen där läkare och sjuksköterskor 

arbetar samt den sociala världen där patienten lever sitt vardagliga, normala liv. Genom 

att skapa förbindelse mellan patientens döende och utanför värld kan 

distriktssköterskor möta emotionella behov eftersom de har erfarenhetsmässig kunskap 

om den döende världen samt kunskap kring omvårdnad och behandling. För patienten 

upprätthåller distriktssköterskan balans mellan sjukdom och välbefinnande genom att 

hjälpa dem att anpassa sig till livet som det är. 

Erfarenhet medför en förändrad syn på palliativ vård. Det blir mer naturligt att tänka på 

och prata om döden som en del av livet. För oerfarna sjuksköterskestudenter kan tanken 
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på att vårda en döende patient ge känslor av hjälplöshet, osäkerhet och otillräcklighet 

samt en önskan om att kunna få undvika ansvaret. Mod att vara närvarande tillsammans 

med förmågan att kunna lyssna och stötta beskrivs som viktiga i den kommande 

yrkesskickligheten (Strang et al., 2014a). Distriktssköterskorna lyfte sin erfarenhet och 

utbildning, med det i ryggsäcken kunde bemötandet bli tryggare och distriktssköterskan 

mer lyhörd för omvårdnadsbehovet. Men distriktssköterskans självinsikt gjorde också 

att den egna begränsningen tydliggjordes. Martinsen (1993, s. 47-49) menar att den 

kunskap som är mest väsentlig för omvårdnadsutövningen är erfarenhetsbaserad. 

Distriktssköterskorna i den aktuella studien berördes mer av patienter som var i 

liknande livssituation som de själva eller i situationer som de själva erfarit. Andreassen 

Devik, Enmarker och Hellzen (2013) förklarar att när sjuksköterskan berörs av 

patientens uttryck eller känslor uppstår en emotionell förbindelse med en annan 

människa. Förbindelsen är i sin tur ett viktigt verktyg eftersom det påverkar 

omvårdnadsåtgärder såväl som utvärderingen över den egna professionen. Då 

sjuksköterskan berörs i positiv bemärkelse uppstår känslor av tillfredsställelse, stolthet 

och kompetens som följs av att göra det lilla extra för patienten. Negativa interaktioner 

medför känslor av rädsla, ilska, besvikelse och uppgivenhet samt att sjuksköterskan drar 

sig tillbaka i sin roll. Enligt Ingebretsen och Sagbakken (2016) identifierar och distanserar 

sig sjuksköterskor i mötet med palliativa patienter. Identifieringen kan leda till 

distansering, när någonting i patientens tillvaro väcker starka känslor påverkas 

personen i sjuksköterskan. För att behålla sin professionalitet beskrev sjuksköterskorna 

att de distanserade sig från patienten på olika sätt, det sågs ibland som nödvändigt för 

att upprätthålla rollen som stöttande och professionell. Identifieringen kan leda till 

svårigheter att möta patientens lidande men ger samtidigt en djupare förståelse för 

lidandet. 

Distriktssköterskorna uppmuntrade patienten att ta vara på den sista tiden, främjade 

kontakten med familj och vänner samt hade önskan att göra dem delaktiga i vården. 

Patienten behövde information för att kunna fatta egna beslut, informanterna upplevde 

det som viktigt och meningsfullt för patienten.  Detta förklaras även av Browall et al. 

(2014) som en aspekt på att bevara identitet och självbestämmande. Det är svårt för 
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sjuksköterskor att möta patientens känsla av förlorad kontroll i övergången mot ökat 

hjälpbehov. 

Under intervjuerna framkom positiva och negativa aspekter i mötet med familj och 

anhöriga. De ansågs vara en stor trygghet i och tillgång i vården men det beskrevs också 

som en utmaning att öka delaktighet, skapa förtroende och få alla på samma spår. 

Arnaert och Wainwright (2009) lyfter interaktionen med familjen som en av de viktigaste 

faktorerna i palliativ vård utifrån specialistsjuksköterskornas upplevelse. De anhöriga 

beskrivs som en stor tillgång men samtidigt kan det vara svårt att hantera deras lidande 

och de konflikter gällande symtomlindring som kan uppstå anhöriga sinsemellan. Detta 

beskrevs också i den aktuella studien av en distriktssköterska som i efterhand önskade 

att anhöriga hade gjorts mer delaktiga i vården för att möjliggöra bättre symtomlindring. 

Känslor av maktlöshet kan uppstå i situationer som denna menar Karlsson, Roxberg, 

Barbosa da Silva och Berggren (2010), på grund av anhörigas krav och då patientens vilja 

bortses. Distriktssköterskor upplever frustration när anhöriga saknar förtroende för dem 

och känner sig besvikna när de inte kan hjälpa patienten, de är oroliga för att patienten 

inte får tillräckligt med smärtlindring när det råder delande meningar om doser 

kollegorna emellan. 

Informanterna upplevde sitt arbete som givande, svårt och ynnestfullt men samtidigt 

krävande i både tid och energi och den palliativa patienten prioriterades högt. Arnaert 

och Wainwright (2009) menar att sjuksköterskan i sin profession inte går att särskilja från 

sjuksköterskan som person och beskriver att sjuksköterskor har förmåga att hantera 

svåra situationer utan att låta sig överväldigas. Detta tros bero på att de har en positiv 

inställning gentemot sitt arbete och sin förmåga att distansera sig. Browall et al. (2014) 

menar att samhörigheten med patienten också kan ses som givande, patienten delar med 

sig av livserfarenheter och ger goda råd, diskussionerna bidrar till insikt och styrka för 

båda parterna. Ingebretsen och Sagbakken (2016) förklarar att sjuksköterskor inom 

palliativ vård upplever döden som en naturlig del av livet och att det kan vara en ära att 

arbeta med dessa patienter. Erfarenheterna berikar professionen såväl som personen. 

Medvetenheten och sårbarheten över det egna livet ökar, de påminns dagligen om hur 

snabbt livet kan vända, tillvaratar livet bättre genom att reflektera över hur de vill leva. 
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Dessa känslor är ofta ambivalenta, frågan är om insikten kring det egna livet får uppstå 

ur andra människors lidande. 

Andreassen Devik et al. (2013) menar att förståelse och medkänsla för patienten medför 

kännedom om dennes situation och förmåga att ta del av dennes känslor. Insikten att 

patienten är beroende väcker sjuksköterskans omvårdande ansvar. Ansvaret innefattar 

sjukvården såväl som patientens behov i det dagliga livet.  Att vårda svårt sjuka eller 

palliativa patienter i hemmiljö och att delges existentiella funderingar upplevs 

meningsfullt. Sjuksköterskorna blev bemötta som besökande och välkomnades generellt 

varmt in i patientens hem. Känslan av att alltid vara välkommen uttrycktes även av 

informanterna som vidare beskrev att de försökte skapa trygghet i hemmet genom att 

vara länken till kontakt med andra i teamet. När den egna kunskapen inte var tillräcklig, 

eller då tiden inte räckte till kunde distriktssköterskorna hjälpa patienten att få kontakt 

med exempelvis kurator. 

Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) sammanfattar sjuksköterskans upplevelse av 

den palliativa omvårdnaden genom fem begrepp: att göra allt man kan och tillgodose 

omvårdnadsbehov, att utveckla närhet i omvårdnaden och följa med på patientens resa, 

att i teamet arbeta mot samma mål i syfte att förbättra patientens livskvalitet, att skapa 

mening i sitt eget liv, och slutligen att bevara sig själv och skilja på arbete och privatliv. 

Ur resultatet erhölls en grundläggande tanke om att prioritera den palliativa patienten, 

distriktssköterskan visade sig tillgänglig och lyhörd samt stannade kvar i svåra 

samtalssituationer. Respekterande av integritet och självbestämmande beskrevs. 

Martinsen (1993, s. 58) förklarar att den som vårdar bör vara medveten om sitt 

uttryckssätt i situationer där patienten kräver att respekteras i sin form.  Omsorg är hur 

vi förhåller oss till varandra och visar omtanke i det vardagliga livets praktiska arbete, 

det mest fundamentala och naturliga i människans existens (Martinsen, 1989, s. 69).  

Som tidigare beskrivet dör allt fler människor utanför sjukhus och vårdinrättningar 

vilket innebär att behovet av kunskap ökar bland de som möter palliativa patienter i 

hemsjukvården. För att möta patientens behov av holistisk vård samt säkerställa rätten 

till lika vård oavsett lokalisation krävs fortlöpande utbildning. Patienten ska själv inneha 
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rätten att bestämma var vården ska äga rum men eftersom tillgången och organiseringen 

av palliativ vård varierar finns troligtvis skillnader i vårdkvalitet.  

SLUTSATS 

Distriktssköterskan har möjlighet att möta den palliativa patientens fysiska och 

känslomässiga behov. Det är av vikt att medvetandegöra distriktssköterskans komplexa 

roll i syfte att påvisa behovet av fortlöpande utbildning och forskning
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BILAGOR 
Bilaga 1 Brev till enhetschefer och samtyckesformulär 

 

 

 

Östersund 160905 

Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård och omsorg enligt 

Socialstyrelsen. Det palliativa förhållningssättet kännetecknas av en helhetssyn på människan, 

att leva med största möjliga välbefinnande till livets slut. Vården bör lindra fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella problem. Distriktssköterskan i hemsjukvården har en viktig uppgift i att 

lindra lidande för den palliativa patienten.  

Inom specialistsjuksköterskeutbildningen till distriktssköterska vid Avdelningen för 

omvårdnad, Mittuniversitetet, vill vi i vårt examensarbete för magisterexamen göra en studie 

om hur distriktssköterskor arbetar med den palliativa patientens symtomlindring. 

Vi vill med detta brev tillfråga dig som enhetschef om möjligheten att genomföra en 

intervjustudie bland distriktssköterskorna i din verksamhet. Intervjuerna kommer att spelas in 

och vi räknar med att varje enskilt intervjutillfälle tar ungefär 30 minuter. Du får gärna föreslå 

ett antal, gärna fem distriktssköterskor, som arbetar/har arbetat med palliativa patienter och 

kan tänka sig delta. Med den färdigställda studien ser vi möjligheter att lära av varandra hur 

distriktssköterskor hanterar symtomlindring i livets slutskede, ni kommer att kunna få ta del av 

den. 

Vi önskar genomföra intervjuerna vecka 37 eller 38. Deltagande sker frivilligt och kan avbrytas 

om så önskas. Det insamlade materialet kommer att skrivas ut i text och behandlas 

konfidentiellt. Kontakta oss gärna om du/ni har frågor kring studien. 

 

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om att få träffa och intervjua distriktssköterskor 

inom ditt område! 

Carola Eiserman  Monica Lenell 

xxx-xxxxxxx   xxx-xxxxxxx  

caei1500@student.miun.se  mony0600@student.miun.se 

 

Handledare 

Eva Dannetun 

010-xxxxxxx 

eva.dannetun@miun.se 

 

 

Jag ger mitt samtycke till intervjuer med distriktssköterskor i mitt område: 

   

…………………………………………………………………………………………………... 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

mailto:caei1500@student.miun.se
mailto:mony0600@student.miun.se
mailto:eva.dannetun@miun.se


 
 

 
 

Bilaga 2 Information till deltagande distriktssköterskor och samtyckesformulär 

   

 

Östersund 160919 

 

Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna som den palliativa vården i Sverige vilar på och 

syftar till att lindra fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov.  

Distriktssköterskan i hemsjukvården kan genom god symtomkontroll bidra till ökat 

välbefinnande för vårdtagaren i livets slutskede.     

Inom specialistsjuksköterskeutbildningen till distriktssköterska vid Avdelningen för 

omvårdnad, Mittuniversitetet, vill vi i vårt examensarbete för magisterexamen göra en studie 

om distriktssköterskors syn på symtomlindring inom den palliativa hemsjukvården. 

Vi vill med detta brev tillfråga dig som distriktssköterska efter kontakt och samtycke från din 

enhetschef om möjligheten att genomföra en intervjustudie. Intervjun kommer att spelas in och 

vi räknar med att varje enskilt intervjutillfälle tar ungefär 30 minuter. Inklusionskriteriet är att 

du arbetar/har arbetat med palliativa patienter. Med den färdigställda studien ser vi möjligheter 

att lära av varandra hur distriktssköterskor hanterar symtomlindring i livets slutskede, du 

kommer att kunna få ta del av den. 

Intervjun sker under vecka 38 eller 39. Deltagandet sker frivilligt och kan avbrytas om så 

önskas. Det insamlade materialet kommer att skrivas ut i text och avidentifieras. 

 

Carola Eiserman  Monica Lenell 

xxx-xxxxxxx   xxx-xxxxxxx  

caei1500@student.miun.se  mony0600@student.miun.se 

 

Handledare 

Eva Dannetun 

010-xxxxxxx 

eva.dannetun@miun.se 

 

 

 

Jag ger mitt samtycke till deltagande i intervjun, och har blivit informerad om att materialet 

behandlas konfidentiellt. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

 

 

mailto:caei1500@student.miun.se
mailto:mony0600@student.miun.se
mailto:eva.dannetun@miun.se


 
 

 
 

Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor:  Erfarenhet av palliativ hemsjukvård? 

  Vidareutbildning till DSK? 

 

Berättafrågan: 

   

BERÄTTA OM EN VÅRDRELATION SOM HAR BERÖRT DIG. DET SKA 

GÄLLA EN PALLIATIV VÅRDTAGARE SOM DU TRÄFFAT FLERA 

GÅNGER. BERÄTTA UR DITT EGET PERSPEKTIV, SOM 

DISTRIKTSSKÖTERSKA! 
 

Områden som ska beröras är fysisk, psykisk, social och existentiell symtomlindring. 

 

 

 

Exempel följdfrågor, används bara om berättelsen stannar av: 

 

    

Vilka symtom/problem hade den sjuke?  

Vad gjorde ni för att underlätta… 

Hur kunde ni hjälpa vårdtagaren med… 

Vad upplevde du som svårast i denna situation?  

Hade du kunnat göra någonting annorlunda 

 

Vad gjorde du? 

Hur upplevde du? 

     

 

 

Avslutningsfrågan: 

Är det något som du vill skicka med kring palliativ vård till oss som framtida 

distriktssköterskor?  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 4 Tabell 1, exempel på analysprocessen 

 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

underkategorier och kategorier utifrån innehållsanalysen av de transkriberade 

intervjuerna. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag försöker uppmuntra 
till att bibehålla sociala 
kontakter och nätverk… 
De yngre lever ofta med 
make/make medan de 
äldre- där någon gått 
bort, lever mer ensamma 

Försöker uppmuntra 
till bibehållande av 
sociala roller och 
nätverk utifrån 
personen 

Stötta 
patientens 
sociala liv 

Social 
symtomlindring 

Upplevelser kring 
symtomlindring 

Då satte vi kateter istället 
för att han skulle RIK:a 
sig för då fixade han inte 
det längre. Vi satte in 
hemtjänstpersonal som 
skulle hjälpa honom med 
stomin och hygien. Vi 
beställde sjukhussäng 

Satte kateter när han 
inte klarade rik:ningen, 
satte in hemtjänst för 
hjälp med stomi och 
hygien. Beställde 
sjukhussäng 

Möta fysiskt 
hjälpbehov 

Fysisk 
symtomlindring 

Upplevelser kring 
symtomlindring 

Vi samtalade om hennes, 
hennes oro inför 
framtiden, hennes man. 
För hennes, hon hade 
många barn…Min roll är 
ju mer att lyssna när hon 
pratade. Man bara är där. 

Samtalade om ångest 
och oro över framtiden 
och hennes familj. Att 
kunna lyssna och bara 
vara. 

Lyssna och 
finnas till 

Psykisk 
symtomlindring 

Upplevelser kring 
symtomlindring 

Jag tycker det är svårt att 
prata om (döden) om inte 
patienten eller anhöriga 
tar upp det själva på 
något sätt. 

Svårt att prata om 
döden om inte patient 
eller anhöriga tar upp 
det. 

Att prata om 
döden på 
andras villkor 

Existentiell 
symtomlindring 

Upplevelser kring 
symtomlindring 

Vet vi att man har en 
palliativ patient, då är alla 
med. Då har vi 
biståndshandläggaren, vi 
har arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster, 
enhetschefer är ju med, 
man kan sätta in mycket 
resurser, man måste 
känna sig trygg hemma 

Mycket resurser kan 
sättas in; 
biståndshandläggaren, 
arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster, 
enhetschefer. 
Patienten måste 
känna sig trygg 
hemma. 

Skapa 
trygghet i 
hemmet, 
teamet är 
delaktiga 

Att vara spindeln i 
nätet 

Distriktssköterskans 
upplevelse kring sin 
yrkesroll 

Det är svårt men jag 
tycker det är en 
jätteynnest att få vara 
med och vårda någon på 
slutet, en person som är 
döende, och kunna göra 
det så bra som möjligt 

Det är svårt men en 
ynnest att få vårda en 
person i som är 
döende och kunna 
göra det så bra som 
möjligt. 

Svårt men 
givande 
arbete 

Person och 
profession 

Distriktssköterskans 
upplevelse kring sin 
yrkesroll 

Jag tror att vi hade en bra 
relation och kom bra 
överens för att vi kände 
varandra sedan tidigare. 
Det var nog därför han 
kände sig trygg, han 
visste vem jag var. 

Vi hade en bra relation 
och kom bra överens 
för att vi redan kände 
varandra. Han kände 
sig nog trygg i att veta 
vem jag var. 

Att vårda 
någon man 
redan känner 
kan vara 
positivt 

Roll i relation Distriktssköterskans 
upplevelse kring sin 
yrkesroll 

 

 

 

 


