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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Grunden till svensk hemsjukvård lades redan vid sekelskiftet av 1800/1900-talet, 

då sjuksköterskorna framförallt arbetade för att förhindra smittspridning. Hemsjukvården 

har därefter utvecklats till dagens mer avancerade hemsjukvård. Distriktssköterskor idag 

utför alltmer palliativ vård i hemmet, och med detta följer diverse utmaningar, upplevelser 

och känslor. 

Syfte: Syftet med denna litteraturfördjupning var att undersöka hur distriktssköterskor 

upplevde arbetet med att utföra palliativ vård i hemmet. 

Metod: En systematisk litteraturfördjupning med en tolkande, fenomenologisk, kvalitativ 

ansats.  

Resultat: Distriktssköterskornas upplevelser av att utföra palliativ vård i hemmet relaterades 

till oro, sorg, organisatoriska faktorer och närståendes inverkan på patienten och vården. 

Diskussion: Tiden var en viktig komponent för att distriktssköterskorna skulle kunna utföra 

en god palliativ vård, men patientens anhöriga och även distriktsköterskan själv och 

hans/hennes känslor hade inverkan på arbetet. Att stå ensam inför patienten upplevdes som 

positivt men samtidigt som en stor utmaning i arbetet.  

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, distriktssköterskor, hemsjukvård, palliativ vård, 

systematisk litteraturfördjupning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Background: The Swedish home care started at the turn of 1800/1900's when nurses primary 

worked to prevent to spread infections. Home healthcare has subsequently developed into 

today's advanced home care. District nurses now perform more palliative care in the homes, 

and with it follows various challenges, experiences and feelings. 

Aim: The aim of this study was to investigate district nurses experiences of working with 

palliative care in the home of the patients. 

Method: A systematic literaturereview of an interpretive, phenomenological, qualitative 

approach. 

Result: Nurses' experiences of performing palliative home care were related to anxiety, 

sadness, organizational factors and relatives impact on the patient and the health care. 

Diskussion: Time was an important component for the district nurses to perform a good 

palliative care, but the patient's relatives and also the district nurses and his/her feelings had 

impact on the work. To stand alone before the patient was seen as positive but at the same 

time as a major challenge in the work. 

 

Keywords: District nurses, home care, palliative care, systematic literaturereview, 

workrelated stress 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. Bakgrund     1 

  1.1 Problemformulering     4 

  1.2 Syfte      5 

  1.2.1 Frågeställningar     5 

 

2. Metod      5 

  2.1 Design      5 

  2.2 Litteratursökning     5 

  2.3 Inklusionskriterier     6 

  2.4 Exklusionskriterier     6 

  2.5 Bedömning av studiernas relevans    6 

  2.6 Kvalitetsgranskning     6 

  2.7 Analys      7 

  2.8 Forskningsetiska aspekter    7 

 

3. Resultat      7 

  Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier  8 

  3.1 Arbetsmiljöns inverkan    8 

      3.1.1 Känslan av att organisationen adderar till arbetsbördan  8 

      3.1.2 Stress på grund av tidsbrist    9 

      3.1.3 Känslan av att vara ensam    10 

  3.2 Känslomässig påfrestning    10 

      3.2.1 Svårigheten i gränssättning    10 

      3.2.2 Känslan av sorg i arbetet    11 

      3.2.3 Upplevelsen av att vara uppslukad av arbetet  11 

  3.3 Närståendes inverkan    12 

      3.3.1 Svårigheten i att vara i spänning mellan närstående  

               och patientens behov    12 

      3.3.2 Närståendes förnekelse skapar stress   13 

      3.3.3 Att arbeta i otrygg miljö    13 

 

4. Diskussion     14 

  4.1 Resultatdiskussion     14 

  4.2 Metoddiskussion     18 

  4.3 Förslag till vidare forskning    19 

  4.4 Slutsats      20 

 

5. Referenslista     21 
 

Bilaga 1. Tabell 2 

Bilaga 2. Tabell 3 

 



 1 

1. BAKGRUND 

Enligt Svensk Distriktssköterskeförening är grunden för distriktssköterskans förebyggande 

och uppsökande verksamhet att alla ska få tillgång till lika vård på lika villkor 

(Riksföreningen för Distriktssköterskor, Familjemedicinska Institutet, FAMMI & 

Vårdförbundet, 2008).  

Grunden lades redan i sekelskiftet av 1800/1900-talet då flera sjuksköterskor arbetade med 

hemsjukvård och förebyggande arbete, framförallt för att förhindra smittspridning genom 

att isolera och vårda de sjuka hemmavid. Från och med 1918 fick distriktssköterskorna 

bidrag från staten då de inte bara utförde vård i hemmet utan även arbetade för att stärka 

folkhälsan, framförallt hos den fattigare delen av befolkningen. De senaste decennierna har 

hälso- och sjukvården genomgått många förändringar med betydelse för distriktssköterskan 

och dennes arbete. 1970- och 1980-talens satsning på primärvården ledde till en utbyggnad 

av vårdcentralerna, där även distriktssköterskorna placerades. Under 1990-talet skedde en 

förskjutning från sjukhusvård till hemsjukvård. Idag kan avancerad sjukvård bedrivas i 

hemmet då den medicinsktekniska utvecklingen gjort väldiga framsteg. (Riksföreningen för 

Distriktssköterskor, Familjemedicinska Institutet, FAMMI & Vårdförbundet, 2008). 

Sjuksköterskor/distriktssköterskor inom hemsjukvården levererar omvårdnad och sjukvård 

till människor i sina egna hem, i detta arbete benämns dessa som distriktssköterskor. 

 

Distriktssköterskor ställs många gånger inför komplexa situationer och distriktssköterskor 

inom hemsjukvården står oftast ensamma hos patienten och hamnar förr eller senare i en 

situation där de behöver ge råd, trösta och stötta patienten och dess anhöriga (Steven, 2013). 

Empati är en central del av vårdandet och kan ha positiva effekter både för patienten och för 

den som vårdar, men empatiska känslor kan även resultera i utbrändhet och samvetsstress 

(Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz, 2015). Decety, Yang & Cheng, (2010), menar att 

vårdpersonal, framförallt distriktssköterskor, som ofta exponeras för situationer med 

sjukdom, smärta och död är särskilt sårbara för att utveckla samvetsstress. Skillnaden mellan 

positiva och negativa effekter kan vara hårfin och distriktssköterskorna måste hitta balansen 

mellan att kunna vårda patienten och att inte bli för känslomässigt involverade då detta kan 

leda till utbrändhet och samvetsstress (Duarte et al. 2015). De flesta distriktssköterskor har 

för avsikt att hjälpa andra och ge empatisk vård till patienter med kritiska fysiska, mentala, 
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emotionella och andliga behov, men de kan bli offer för den fortsatta spänningen att möta de 

ofta överväldigande behoven hos patienter och deras familjer, vilket kan resultera i 

samvetsstress. Samvetsstress påverkar inte bara distriktssköterskan själv vad gäller trivsel, 

känslomässig och fysisk hälsa, utan också hans/hennes familj och närstående samt 

arbetsmiljön genom att minska produktiviteten och öka omsättningen (Lombardo & Eyre, 

2011). Etiskt svåra situationer kan leda till olika tankar, funderingar, dåligt samvete och 

stress hos vårdpersonal (Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin, 2010). Att ha ett väl 

fungerande nätverk kring sig, både socialt och kollegialt, ökar chanserna till att inte drabbas 

av samvetsstress då detta uppmuntrar till både bra kommunikation samt ett bra samarbete, 

detta kan även ses som en väl fungerande copingstrategi (Ariapooran, 2013). Linder (2003) 

påpekar att i takt med att sjukhusens vårdtider kortas ner och antalet äldre i samhället ökar, 

behöver allt fler patienter vårdas i hemmet. Detta leder till att den medicinska behandlingen 

och omvårdnaden som bedrivs i hemmen har utvecklats till en alltmer avancerad nivå. I 

hemsjukvården är kontakter med sjukvård, andra vårdgivare och anhöriga med 

vårdplanering och informationsöverföring ett betydande inslag i sköterskans arbete. 

Distriktssköterskan har även en handledande funktion gentemot annan vårdpersonal, liksom 

undervisning och delegering av vissa arbetsuppgifter. Förutom dessa arbetsuppgifter ansvar 

distriktssköterskan även för att tillgodose patientens behov av omvårdnad i livets slutskede 

(Linder, 2003).  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 5 § “ska primärvården som en del av 

den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara 

för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande 

arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller 

annan särskild kompetens.” 

 

Hemsjukvård beskrivs av Socialstyrelsen (2008) som hälso- och sjukvård vilken bedrivs i 

patientens boende och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över 

tid, hemsjukvården är avsedd för dem som behöver långvariga insatser från hälso- och 

sjukvården. Det blir allt svårare att avgöra vad som är primärvård eftersom den 
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medicinsktekniska utvecklingen ständigt utvecklas och gör det möjligt att bedriva sådan 

vård som tidigare krävde sjukhusvård i patienternas hem. 

 

Palliativ vård är en stor del av hemsjukvården, år 2010 avled drygt 90 000 personer i Sverige. 

Av dessa bedöms cirka 80 procent ha varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). 

Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som “hälso- och sjukvård i syfte att lindra 

lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller 

skada.”  Det innebär också ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

samt ett organiserat stöd till närstående. Den palliativa vården innebär en helhetssyn på 

människan genom stöttning för att patienten ska kunna få ett värdigt liv med största möjliga 

välbefinnande. De fyra stöttepelarna är symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till de närstående. Hemsjukvården inkluderar även 

palliativ vård av barn och Socialstyrelsen (2013) är noggrann med att påpeka att personal 

som ger palliativ vård till barn skall ha goda kunskaper om och kompetens i att 

kommunicera med barn. 

 

Perception of conscience, eller samvetsstress, är en stress som kan drabba vårdpersonal och 

innebär en stress som är relaterad till ett dåligt samvete på grund av till exempel tidsbrist, 

känslan av att inte kunna leva upp till och följa sina egna värderingar, att behöva döva sitt 

samvete för att kunna arbeta kvar inom vårdyrket eller upplevelsen och känslan av att 

arbetet inkräktar på privatlivet och fritiden. Samvetsstress kan i förlängningen leda till 

utbrändhet och en oförmåga att arbeta kvar inom det valda yrket (Juthberg, 2008, s 18-20) 

 

Compassion fatigue, eller medkänslatrötthet, är en annan närbesläktad term och den 

identifierades första gången 1992 av en sjuksköterska på en akutmottagning i USA som heter 

Carla Joinson, hon var först med att beskriva konceptet i sitt arbete med akutpersonal. Hon 

identifierade detta som en unik form av utbrändhet som drabbar individer i 

omvårdnadsroller och definierar den så här: "En överväldigande, invasiv stress kan börja 

dominera oss och störa vår förmåga att fungera. Vi blir arga, ineffektiva, apatiska och 

deprimerade. Dessa symtom är klassificerade som utbrändhet, särskilt när de gäller för vårt 
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arbete.” Och även om delar av utbrändhet kan förekomma i alla miljöer, finns en unik form 

av det, medkänslatrötthet, som påverkar människor i omvårdnadsyrken (Joinson, 1992). 

 

Integrative nursing, eller relationsbaserad omvårdnad, är utgångspunkten för detta arbete. 

Relationsbaserad omvårdnad är ett sätt att vara som avancerar hälsan och välbefinnandet för 

personer, familjer och samhällen genom vårdande och helande relationer. 

Distriktssköterskor som arbetar utifrån denna filosofi använder bevis för att informera 

traditionella och nya insatser som stödjer hela människan. Relationsbaserad omvårdnad 

kommer ursprungligen från Florence Nightingale som skrev att sköterskans roll var att 

försätta patienten i bästa möjliga skick så att naturen kunde agera och läkning förekomma. 

Distriktssköterskor som arbetar utifrån relationsbaserad omvårdnad är medskapare av 

välbefinnande och samarbetar med patienter och deras familjer och samhället, människan 

ses som en helhet vilken inte kan särskiljas från sin omgivning. Relationsbaserad omvårdnad 

uppmanar distriktssköterskan att vara fullt närvarande, lyssna djupt och ge alternativ som 

bäst stöder personens läkning (Koithan, 2014, s. 3-14). För att kunna leverera effektiv vård, 

behöver distriktssköterskan även ta hand om sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande, 

detta är en viktig komponent i denna filosofi. Självreflektion och att hitta aktiviteter som är 

närande för kropp, själ och ande är ett sätt för distriktssköterskor som arbetar utifrån 

filosofin om relationsbaserad omvårdnad att ta hand om sin egen hälsa och i förlängningen 

undvika utbrändhet (Quinn, 2014, s. 17-31).  

 

1.1 Problemformulering 

En distriktssköterska verksam inom den kommunala hemsjukvården får många gånger 

under sitt yrkesverksamma liv möta och vårda människor i livets slutskede. Detta är en 

arbetsuppgift som kan upplevas som jobbig, tidskrävande och svår, men kan även tillföra 

emotionell rikedom och många gånger också tillfredsställelse i ett väl utfört arbete. Därför 

kommer denna litteraturfördjupning att undersöka och sammanfatta redan befintlig 

forskning runt detta fenomen för att utveckla en bättre förståelse kring vilka känslor och 

upplevelser distriktssköterskor har när det gäller utförandet av palliativ vård i hemmet. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturfördjupning var att undersöka hur 

distriktssköterskor upplever arbetet med att utföra palliativ vård i hemmet.  

 

1.2.1 Frågeställningar  

Vilka känslor och upplevelser väcks? 

Vilka känslor väcks som är arbetsrelaterad stress? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Denna studie är en systematisk litteraturfördjupning med en tolkande, fenomenologisk, 

kvalitativ ansats (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering  [SBU], 2014, s 90-92). Denna 

metod valdes då syftet var att sammanställa befintlig forskning i ämnet. Förhoppningen är 

att när denna sammanställning av befintlig forskning är klar kan den bidra till att sprida ett 

ljus över vilka faktorer som påverkar distriktssköterskan när det gäller arbetsuppgiften att 

utföra palliativ vård i hemmet. 

 

2.2 Litteratursökning 

SBU:s Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården - en handbok (2014) låg till grund för 

hur den systematiska litteratursökningen genomfördes. Sökningar gjordes i tre databaser: 

Pubmed, Cinahl och PsychInfo och resulterade i totalt 1928 artiklar. Sökningarna inleddes 

med att i Svenska MeSH finna bästa möjliga översättning från svenska till engelska ord, 

eftersom engelska var det språk på vilket sökningen gjordes i valda databaser. Efter en stor 

mängd testsökningar där olika sökord kombinerades och eventuellt förkastades, framkom en 

passande huvudsökning innehållande sökorden: district nurse, community nurse, home 

care, palliative care, end of life care, compassion fatigue och “stress of conscience”. De 

booleanska söktermerna AND och OR användes för att kombinera de utvalda söktermerna 

på bästa möjliga sätt, det vill säga att OR användes för att kombinera variationer av ord eller 

begrepp som har ungefär samma betydelse och AND användes för att sätta ihop de olika 

blocken. MeSH-termer, Cinahl-headings och fritextsökning kombinerades för att få bästa 

möjliga resultat (SBU, 2014, s. 25-39). 
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2.3 Inklusionskriterier 

Kravet för att få inkluderas som artikel i denna systematiska litteraturfördjupning var att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 2006-2016, vara peer reviewed samt att det skulle 

finnas ett befintligt abstrakt att läsa. Inkluderade studier skulle beskriva vilka upplevelser 

och känslor sjuksköterskor och distriktssköterskor hade av att arbeta med att utföra palliativ 

vård i hemmet. Det fanns även en öppenhet för att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Slutligen krävdes det även att artiklarna skulle vara publicerade på 

antingen engelska eller svenska.  

 

2.4 Exklusionskriterier 

Studier utförda på barn exkluderades. Artiklar exkluderades när de var publicerade på 

andra språk än svenska och engelska. Dubbletter exkluderades. 

 

2.5 Bedömning av studiernas relevans 

Efter litteratursökningen genomfördes en relevansbestämning i två steg (SBU, 2014, s. 41-42). 

I första steget lästes titlar på artiklarna och om titeln bedömdes intressant lästes därefter 

abstraktet på artiklarna för att göra en första bedömning av relevansen i artiklarna och detta 

första steg ledde till att totalt 52 artiklar valdes ut från de tre databaserna och 1876 artiklar 

exkluderades. I steg två lästes de utvalda artiklarna i sin helhet för att utröna vilka artiklar 

som svarade mot studiens syfte. I detta steg valdes 12 artiklar ut och 40 exkluderades då de 

inte svarade mot syfte och inklusionskriterier. Bedömningen baserades på de bestämda 

inklusions- och exklusionskriterierna. 

 

2.6 Kvalitetsgranskning 

Det tredje och slutgiltiga urvalet gjordes när valda artiklar granskades med hjälp av 

granskningsmallar som hämtades från SBU (2014). Granskningen utfördes med hjälp av 

mallar anpassade för respektive studies design, olika granskningsmallar användes beroende 

på vilken design de utvalda studierna hade. Med stöd av SBU´s (2014, s. 43-44) 

kvalitetsbedömning bedömdes studierna utifrån hög, medel eller låg kvalitet. Studier med 

hög eller medelhög kvalitet inkluderades i det slutliga resultatet. Efter utförandet av 

kvalitetsgranskning exkluderades ytterligare två artiklar som bedömdes ha för låg kvalitet 
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på grund av att resultaten i dessa artiklar var beskrivna på ett allt för svårförståeligt sätt. 

Slutligen återstod totalt tio artiklar som inkluderades i resultatet (bilaga 1).  

 

2.7 Analys 

När de tio artiklarna återstod som bedömts hålla tillräckligt hög kvalitet för att kunna 

inkluderas i resultatet, påbörjades arbetet med analys. Detta genomfördes med stöd av 

arbetsprocess vid innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Alla artiklar lästes i sin 

helhet och därefter gjordes en första gallring för att finna olika gemensamma nämnare i 

dessa artiklar. Här plockades innehållet i studiernas resultat ut, och de delar av resultatet 

som ansågs innehålla information som var relevant för vald frågeställning och som hade 

innehåll som kunde relateras till varandra skrevs ned. Detta sammanställdes i ett nytt 

dokument. Detta dokument lästes och analyserades sedan med stor noggrannhet för att 

utveckla en känsla för de insamlade studierna och deras resultat som helhet. När detta var 

utfört skapades preliminära underkategorier beroende på vilka skillnader och likheter som 

funnits i artiklarna. Utifrån detta utformades slutligen tre kategorier, vilka utgör 

huvudrubrikerna i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

2.8 Forskningsetiska aspekter 

Denna studie är en litteraturstudie, och det har inte krävts någon direktkontakt med vare sig 

patienter eller personal, varpå några etiska överväganden inte har behövt göras. De 

inkluderade studierna är etiskt godkända, och de har noggrant granskats objektivt, utan att 

förvränga data, avstånd från plagiering har tagits (Vetenskapsrådet, 2011, s. 105-110). 

 

3. RESULTAT 

Totalt har tio artiklar inkluderats i resultatet, varav två är kvantitativa/kvalitativa och åtta är 

rent kvalitativa. Artiklarna är utförda i Europa och Nordamerika varav tre studier är gjorda i 

Kanada, två i USA, två i Storbritannien, två i Sverige och en i Finland. Resultatet av denna 

litteraturfördjupning kommer att redovisas i löpande text och för att förtydliga resultatet har 

det delats in i tre huvudkategorier med nio underkategorier. Nedan ses en översikt av 

kategoriindelningen med tillhörande underkategorier. I resultatet är utgångspunkten hela 

tiden den palliativa vården och detta kan förutsättas oavsett om det står nämnt eller ej. 
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Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Arbetsmiljöns inverkan Känslan av att organisationen adderar till arbetsbördan 

Samvetsstress på grund av tidsbrist 

Känslan av att vara ensam 

Känslomässig påfrestning Svårigheten i gränssättning 

Känslan av sorg i arbetet 

Upplevelsen av att vara uppslukad av arbetet 

Närståendes inverkan Svårigheten i att vara i spänning mellan närstående och patientens behov 

Närståendes förnekelse skapar stress 

Att arbeta i otrygg miljö 

 

 

3.1 Arbetsmiljöns inverkan 

3.1.1 Känslan av att organisationen adderar till arbetsbördan  

Distriktssköterskorna i en amerikansk studie uttalade att administrationen upplevdes ta 

mycket tid från distriktssköterskans övriga arbetsuppgifter, de hävdade att 

dokumentationen var det som var mentalt mest jobbigt, eftersom det upplevdes som att den 

stal värdefull tid från vårdandet av patienterna. Arbetsledningen krävde att 

distriktssköterskorna skulle dokumentera allt kring patienten väldigt noggrant och hävdade 

att de skulle kunna känna sig trygga om något hände med deras patienter, bara de hade 

allting dokumenterat så skulle de inte kunna bli stämda. I studien framkom att 

distriktssköterskorna önskade mindre krävande administration till förmån för att kunna ge 

bättre vård (Morrison & Korol, 2014). Två ytterligare studier visade på att ledarskapet och 

organisationen hade en betydelse för hur distriktssköterskornas stressupplevelse i sitt arbete. 

Alla deltagarna i studien av Wallerstedt & Andershed (2007) upplevde att de hade ett dåligt 

stöd och liten förståelse från chefer trots en tung arbetsbörda med intensiv kontakt med 

döende och deras anhöriga samt många dödsfall, detta i sin tur kunde leda till utvecklandet 

av känslor av samvetsstress. De påpekade även att personalbrist samt frekvent utbyte av 

personal var en stresskälla. Ko & Kiser-Larson (2015) samt Morrison & Korol (2014) beskrev 

att distriktssköterskor upplevde konflikter i arbetslaget, dels med andra distriktssköterskor, 

och då handlade det framförallt om schematekniska diskussioner, men även med läkare. Det 
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framkommer inte i studierna vad konflikterna med läkarna handlar om, men nästan en 

tredjedel av deltagarna i båda studierna nämnde detta som en källa till stress.  

Penz & Duggleby (2012) genomförde en studie där 14 distriktsköterskor som hade som 

arbetsuppgift att utföra palliativ vård i hemmet intervjuades. I studien framkom bland annat 

att brist på kontinuitet, som till exempel brist på palliativ dygnet-runt-vård, var faktorer som 

kunde leda till att deltagarna i studien kände sig modfällda och överväldigade i en negativ 

betydelse eftersom de upplevde att detta gjorde att de inte kunde tillgodose patienters och 

anhörigas förväntningar på vården i den utsträckning de ville och önskade, vilket i 

förlängningen kunde leda till en form av samvetsstress för berörda distriktssköterskor.  

 

3.1.2 Samvetsstress på grund av tidsbrist 

Tidsbrist förefaller vara en stor anledning till samvetsstress och dåligt samvete hos 

distriktssköterskor och flera av de inkluderade studierna tar upp ämnet. Saarnio, Sarvimäki, 

Laukkala & Isola (2012) visade på att distriktssköterskor hade känslor av att de inte hade 

tillräckligt mycket tid för att ge en god vård till patienterna, nära hälften av de medverkande 

i studien angav att de hade för många patienter att ta hand om vilket ledde till att de inte 

hann sätta sig in i och läsa på om varje patient så mycket som de ville, och detta gav dem 

dåligt samvete och en känsla av att inte räcka till.  

Distriktssköterskor beskrev även känslor av att de saknade tiden som krävdes för att utföra 

rätt vård och att de upplevde att de många gånger arbetar under omöjliga förhållanden med 

alltför hårt satta krav (Åhlin, Ericson-Lidman, Norberg & Strandberg, 2015) och i studien 

gavs en förklaring av detta. Där framkom att filosofin i en holistisk vård, det vill säga att se 

till hela personen och inte bara sjukdomen, kan vara en källa till belastning när 

organisatoriska faktorer förhindrar vårdpersonalen att förverkliga sina högt ställda ideal och 

förväntningar, som de har på sig själva till en följd av detta, på den vård de utför. I en 

Kanadensisk studie av Penz & Duggleby (2012), diskuterades problematiken i att 

distriktssköterskor som arbetade med palliativ vård i hemsituationer ofta arbetade under 

tidsbrist och upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för exempelvis debriefing kring 

svårigheter och olika bekymmer som de stötte på i sitt arbete. Detta kunde i många fall leda 

till upplevelser och känslor av att de var oviktiga, eller att de kände sig bortglömda av 

kollegor och ledning. En annan orsak till dåligt samvete och samvetsstress hos dessa 
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distriktssköterskor som en följd av tidsbristen var att vissa patientkategorier blev 

bortglömda i den palliativa vården på grund av att de inte hade maligna diagnoser. Det vill 

säga att till exempel diabetiker och hjärt- och njursjuka upplevdes få sämre tillgång till 

palliativ vård eftersom patienter med maligna sjukdomar kom i första hand.  

 

3.1.3 Känslan av att vara ensam 

Distriktssköterskorna i Penz & Duggleby´s (2012) studie talade i intervjuerna om känslan av 

att arbeta ensam, vilket kan vara vanligt förekommande för distriktssköterskor inom den 

palliativa vården. De diskuterade fördelar och nackdelar med detta arbetssätt och uttryckte 

att de ibland kunde få känslan av att de var för självstyrande och en deltagare menade att 

ibland kan det gå flera dagar utan att hon överhuvudtaget träffade en annan 

distriktssköterska. Den generella känslan hos distriktssköterskorna i denna studie var dock 

att ensamarbetet var något bra och värdefullt och att det överlag var väldigt uppskattat och 

ledde till att distriktssköterskorna kände att de hade kontroll över sitt arbete och sin 

arbetsmiljö.   

 

3.2 Känslomässig påfrestning 

3.2.1 Svårigheten i gränssättning 

En stor orsak till stress till följd av arbetet för distriktssköterskor enligt två inkluderade 

artiklar i denna litteraturfördjupning var svårigheten i att sätta professionella gränser. 

Distriktssköterskor uttrycker att de ofta lägger ner extra tid på de patienter som verkar 

behöva det, eller patienter som själva uttrycker att de har behov av mer tid, även fast detta i 

realiteten innebär att distriktssköterskorna då låter arbetet inkräkta på deras fritid till 

exempel i form av övertid (Marchessault, Legault & Martinez, 2012). Studien av Wallerstedt 

& Andershed (2007) bekräftade detta och alla nio deltagarna kunde ibland känna sig 

frustrerade och otillräckliga i mötet med patienter, framförallt när distriktssköterskan kunde 

se sig själv i patienten - ungefär samma ålder, liknande bakgrund och familjesituation, men 

även med en palliativ diagnos. Distriktssköterskorna i studien relaterade då till sig själv och 

kunde verkligen känna med patienten, ofta resulterade det i att just denna patient fick lite 

mer tid.  
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3.2.2 Känslan av sorg i arbetet 

Upplevelsen av sorg och att vara uppslukad av sina känslor var framträdande i en studie av 

Melvin (2012) som via intervjuer undersökte förekomsten av professionell 

medlidandetrötthet hos sex olika distriktssköterskor som arbetade med palliativ vård i USA. 

I intervjuerna framkom bland annat i att alla sex deltagare uttryckte att de vid något tillfälle 

upplevt känslor av medlidandetrötthet och samvetsstress och alla beskrev de behovet av att 

sätta sina erfarenheter i ett större perspektiv för att inte arbetet med att vårda döende 

patienter helt skulle uppsluka dem. En av deltagarna beskrev fenomenet som att vara väldigt 

närvarande med patient och familj när arbetet utförs och distriktssköterskan är i sin roll, men 

att det var mycket viktigt att sedan när dörren stängdes kunna släppa taget om känslorna, 

om inte helt så till en väldigt stor del. Hon menade att förmågan att släppa stressen, 

känslorna, sorgen och intensiteten i dessa känslor var nyckeln till att orka fortsätta utföra 

detta arbete.  

I studien av Wallerstedt och Andershed (2007) påtalades i intervjuerna även svårigheterna 

kring distriktssköterskans egna känslor när det gällde att vårda döende patienter, det vill 

säga att som vårdande distriktssköterska utveckla känslor för patienten som vårdades och 

upplevelsen av sorg, förlust och frustration som uppstod när patienten i fråga avled. Detta 

ledde i sin tur till känslor av att inte orka med sitt arbete och en förlust av styrkan att kämpa 

vidare. Ju mer närvarande dessa känslor var, desto större sannolikhet fanns för att 

distriktssköterskan skulle ta med arbetet hem. 

 

3.2.3 Upplevelsen av att vara uppslukad av arbetet 

Två studier av (Melvin, 2012) och (Saarnio et al., 2015) belyser problematiken i att som 

distriktssköterska oroa sig över sina patienter och deras välbefinnande efter arbetspassets 

slut, det vill säga att inte kunna koppla bort arbetet på fritiden. I studien av Melvin (2012) 

uttryckte alla sex deltagare att behovet av att sätta professionella gränser var stort och att det 

var nyckeln till att överhuvudtaget kunna fortsätta arbeta med palliativt vårdande. 

Distriktssköterskorna i studien av Saarnio et al. (2012) upplevde att det krävande arbetet tog 

mycket av deras styrka och att de ofta hade dåligt samvete över sina patienter även när de 

inte vistades på jobbet, detta resulterade i att de inte kunde fokusera helhjärtat på sin familj 

när de var lediga. Att konstant behöva ha dåligt samvete och uppfylla motstridiga krav kan i 
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det långa loppet utgöra ett verkligt hot mot välbefinnande både i privatlivet och i arbetet. 

Det är därför viktigt att ta itu med dessa i tid, inte bara genom att öka personalresurser, utan 

också genom att titta på frågor som rör organisationen och förvaltningen av arbetet. 

Distriktssköterskorna upplevde sig ibland undervärderade, sårbara och inte uppskattade och 

de hade till och med känslor av skam, på grund av att de hade för mycket ansvar och för lite 

tid att utföra den professionella vård som de önskade ge sina patienter.  

 

3.3 Närståendes inverkan 

3.3.1 Svårigheten i att vara i spänning mellan närstående och patientens behov 

En annan stor del i palliativt vårdande kan vara att hantera patientens önskan, närståendes 

önskningar och sitt eget professionella synsätt. Att stå inför etiskt svåra beslut fanns 

beskrivet i flera studier och i bland andra en studie av Handley et al. (2014) beskrivs att 

distriktssköterskor ibland kan känna sig tvingade av anhöriga att handla på ett sätt som de 

egentligen inte tycker leder till bästa möjliga utfall för patienten i fråga. En deltagare i 

ovanstående studie beskrev detta fenomen som att anhöriga ofta kan upplevas svårare att 

arbeta mot än patienten själv på grund av att de till exempel kan ha ett komplext förhållande 

till patienten och en relation fylld med dåligt samvete, eller att de helt enkelt har märkliga 

idéer om behandlingen och vården och är väldigt bestämda i sina åsikter. Detta ledde i 

förlängningen till att distriktssköterskorna upplevde att de var slitna mellan patienter och 

anhöriga och att de ibland kände sig tvungna att ta obekväma beslut som ledde till att 

anhöriga inte kände sig nöjda. Även studien utförd av Morrison & Korol (2014) som 

inkluderade nio distriktssköterskor inom den palliativa hemsjukvården i USA, pekar på 

svårigheterna med att ha familjemedlemmar nära vid vårdandet av den döende patienten. 

De uttryckte att de blivit kritiserade av framför allt närstående men även av arbetsledningen, 

när de utfört den vård som var bäst för patienten. De menade att de närstående inte alltid 

visste vad som var det bästa för patienten och att det kunde innebära att distriktsköterskorna 

blev ifrågasatta och att det fick negativa konsekvenser i form av dåligt bemötande från de 

närstående gentemot dem. Deras budskap var att de inte bara tog hand om patienten utan 

även familjen, och att detta i sig kunde innebära en utmaning till i arbetet och en känsla av 

att vilka beslut de än tog så räckte det aldrig riktigt ända fram, det var aldrig riktigt gott nog. 
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3.3.2 Närståendes förnekelse skapar stress 

Studien av Marchessault et al. (2012), där åtta sköterskor i Quebec deltog vars arbetsuppgift 

var att utföra palliativ vård i hemmet, tar även den upp komplexiteten i att arbeta med 

patienternas anhöriga mycket mer närvarande än vad fallet är vid arbete inom 

sjukhusvården. I studien beskrivs hur distriktssköterskor mår dåligt och far illa av när de 

närstående är oförstående till sjukdomen och vägrar att acceptera att patienten är svårt sjuk 

och att slutet på livet börjar närma sig. Distriktssköterskorna upplevde det svårt och 

stressande att hantera familjemedlemmarnas ilska i livets slutskede och upplevde en stress 

av att tvingas förklara för anhöriga att slutet var nära utan tryggheten av en närvarande 

läkare. Detta var en situation som distriktssköterskorna som utförde palliativ vård i hemmet 

upplevde som särskilt svår, vilket i sin tur kunde relateras till ökade nivåer av samvetsstress. 

Wilson, Griffiths, Ewing, Connolly & Grande  (2013) beskrev att det ofta fanns förnekelse av 

sjukdomen hos familjemedlemmar men inte hos patienten och att detta kunde ge stressande 

konsekvenser för den framtida vården. Ett exempel på det var en kvinna med gynekologisk 

cancer i slutskededet, patienten själv hade accepterat sjukdomen men hennes döttrar 

vägrade att göra det, de lyckades på något vis få mamman att också förneka sjukdomen och 

hon vägrade till slut att släppa in distriktssköterskan för att ge henne vård. Förnekelse var 

enligt Wilson et al. (2013) en relativt vanlig känsla i palliativa situationer och det 

distriktssköterskorna upplevde stressande var ställningstagandet om de skulle berätta vad 

de visste eller om de skulle skydda patienter och anhöriga från sanningen, vad skulle vara 

det bästa för patienten?  

 

3.3.3 Att arbeta i otrygg miljö 

Wilson et al. (2013) belyser komplexiteten i olika familjeförhållanden som en anledning till 

stress för distriktssköterskorna, det kunde karaktäriseras av konflikter mellan 

familjemedlemmar, antisociala beteenden med alkohol och drogrelaterade vanor och till och 

med våld i nära familjerelationer. Deltagarna uppgav att det svåraste var att koncentrera sig 

på patientvården när omgivningen var så otrygg och att det kunde kännas obehagligt att 

överhuvudtaget gå dit. Att sedan behöva lämna patienten kvar i en orolig hemsituation 

gjorde inte det hela bättre.  
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4.DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur distriktssköterskor upplever arbetet med att 

utföra palliativ vård i hemmet. Resultatet av den systematiska litteraturstudienvisar att det 

finns många utmaningar och möjliga svårigheter i att arbeta med utförandet av palliativ 

vård i hemmet och en hel del fallgropar för att drabbas av arbetsrelaterad stress och i 

förlängningen även av samvetsstress. Under arbetets gång har det visat sig att 

distriktssköterskor ofta upplever det svårt att sätta gränser för sitt arbete när det gäller 

denna känsliga arbetsuppgift och att de ofta upplever att de tar med sig arbetet hem eller 

arbetar övertid för att ge sina patienter bästa möjliga omsorg. Familjen runt patienten har 

även den, kanske något överraskande, visat sig addera till sköterskornas samvetsstress, 

bland annat på grund av högt ställda krav på vården och synpunkter och önskningar som 

enligt distriktssköterskan inte är det bästa för patienten. 

 

I studien gjord av Saarnio et al. (2012) framkom att distriktssköterskorna upplevde att de 

hade ansvar för ett för högt antal patienter och att konsekvenserna då blev att de inte kunde 

sätta sig in i varje unik patient, detta har Ericson-Lidman & Strandberg (2014) även funnit i 

sin svenska studie och kopplat till Ädelreformen som genomfördes i Sverige 1992. I 

praktiken innebar det förändringar i distriktssköterskornas arbetsuppgifter som innebar att 

färre distriktssköterskor skulle ansvara för den medicinska vården för fler patienter och även 

att de skulle ha en rådgivande roll som innebar att de kunde sitta långt från patienterna och 

konsulteras via telefon. Vård kräver i de flesta fall ett lagarbete för att patienterna ska få sina 

behov tillgodosedda och i ovanstående studie har detta uppmärksammats och 

distriktssköterskorna har uttryckt att de vill vara mer närvarande i det dagliga arbetet med 

patienterna, men att behovet var svårt att uppfylla på grund av organisatoriska hinder. 

Politiker och höga chefer, med liten eller ingen erfarenhet från vårdyrket, är de som sätter 

upp riktlinjer för lägre chefer inom vården samt den direkta vårdpersonalen, vilket kan leda 

till att vårdpersonal ofta kan känna sig förbisedda eller inte lyssnade på och i förlängningen 

till att vårdpersonal drabbas av samvetsstress och utbrändhet. Ericson-Lidman & 

Strandberg, (2014) menar att det kan finnas brist på kommunikation med chefen när det 
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gällde att möjliggöra en bättre vård och bättre arbetsmiljö, detta i sin tur kan leda till sämre 

arbetsförhållanden vilket var kostsamt både för systemet och individerna. 

 

Tidsbrist verkar enligt resultatet i denna systematiska litteraturstudie spela en stor roll i hur 

distriktssköterskor som arbetar med palliativ vård mår, och många studier kring 

distriktssköterskors mående och risken för samvetsstress och utbrändhet handlar om 

tidsbrist. Detta kan jämföras med en studie av Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg 

(2015) som undersöker distriktssköterskors uppfattning av kvaliteten på möten inom 

sjukvården, tog även den upp detta ämne och ger således ytterligare stöd till ovanstående 

teori. I denna studie framkom att distriktssköterskorna ibland upplevde det svårt att skapa 

ett bra möte på grund av den aktuella arbetssituationen, det vill säga att det upplevde att 

stress och brist på tid ledde till sämre kvalitet på dessa möten inom vården, vilket i 

slutändan mycket väl kunde relateras till samvetsstress hos distriktssköterskan eftersom 

hon/han då känner att när kvaliteten av mötet blir dåligt, finns förmodligen mycket relevant 

information från patienten angående dennes upplevelser och mående som går förlorad. 

 

I resultatet av denna systematiska litteraturstudie framkommer att arbetsrelaterad stress och 

samvetsstress är ett ständigt närvarande hot för distriktssköterskor inom den palliativa 

hemsjukvården och att många olika faktorer kan påverka uppkomsten av denna förrädiska 

känsla. När det gäller förmågan och behovet av att sätta professionella gränser förefaller 

detta vara en stor del i huruvida en distriktssköterska kommer att riskera att drabbas av 

samvetsstress eller ej i framtiden. Denna hypotes styrks ytterligare av Reed, Fitzgerald & 

Bish, (2015), som har utfört en studie på landsbygden i Australien där det visade sig att det 

är mycket viktigt att distriktssköterskor separerar arbetsliv från privatliv eftersom risken 

annars förefaller överhängande att distriktssköterskorna blir överväldigade av krav att på 

fritiden ta hand om patienter och anhöriga som de även känner på det personliga planet.  

 

Deltagarna i en studie av Elofsson, Bengtsson & Brink (2003) rapporterade i intervjuerna att 

hög arbetsbelastning och personalbrist ledde till trötthet och irritation. Detta fick 

konsekvenser för personer i deras närhet, för deras eget välbefinnande och förmågan att 

återhämta sig, som i sin tur orsakade känslor av otillräcklighet och samvetsstress. När 
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distriktssköterskorna inte kunde glömma sitt arbete på fritiden påverkades deras privatliv i 

form av att de då upplevde att de hade alldeles för lite energi över för familj och vänner. 

Även Juthberg (2008, s. 52-53) kommer i sin avhandling fram till samma slutsats att just den 

faktorn att inte orka ge sina närmaste den tid de skulle önska leder till högre grader av 

samvetsstress för all personal inom vårdyrket. Att ta hand om sig själv har visat sig spela en 

stor roll inom den palliativa vården för att hjälpa personalen att klara av att arbeta i den 

ständiga närvaron av död och döende. Sansó et al. (2015) beskriver detta med att en holistisk 

egenvård, det vill säga att som distriktssköterska vårda sin egen kropp, sinne och själ, 

förmodligen är en nyckelfaktor för att bibehålla hälsan hos personal inom vårdyrket i största 

allmänhet, men vikten av egenvård ur ett holistiskt synsätt förmodligen är en nödvändighet 

hos personal som arbetar inom palliativ vård där stress och en starkt känslomässigt laddad 

miljö med andliga och existentiella frågor är vardagsmat. Teorin om relationsbaserad 

omvårdnad talar även denna om vikten av att distriktssköterskan tar hand om sin egen hälsa 

och välbefinnande och att det är viktigt för att orka arbeta vidare att ta hand om både 

kroppen, själen och anden (Quinn, 2014, s.17-31 ). Watson (2014, s 101-107) talar om att 

vårdpersonal skall ses som en helhet med omgivningen och att välmåendet är beroende av 

ett större sammanhang. Sett ur denna synvinkel kan slutsatsen dras att det inte är 

distriktssköterskan själv som har det övergripande ansvaret för sitt mående på arbetsplatsen, 

utan att en stor del av ansvaret istället bör ligga på till exempel arbetsledningen med 

erbjudande av förslagsvis kontinuerlig debreifing och inte bara när större händelser skett 

eller friskvård. 

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkommer att närstående kunde upplevas som en 

påfrestning av distriktssköterskor som utförde palliativ vård i hemmiljö hellre än som en 

tillgång. Sett med utgångspunkt i teorin relationsbaserad vård, kan detta leda till en 

problematik. I relationsbaserad omvårdnad läggs stor vikt på att inkludera både patienter 

och närstående i vården och att som distriktssköterska se patientens situation ur ett holistiskt 

synsätt (Koithan, 2014, s. 3-14). När närstående upplevs som en påfrestning och något som 

adderar till distriktssköterskornas känslor av stress, kan viljan att arbeta utifrån teorin som 

handlar om relationsbaserad vård och inkludera närstående riskera att falla. Idén om 

anhöriga som en påfrestning stöds ytterligare av en studie gjord av Pereira, Fonseca & 
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Carvalho (2012), i vilken risken för utbrändhet bland distriktssköterskor som arbetade med 

palliativt vårdande undersöktes. Även i denna studie framkom att närstående och deras 

ökande krav på vården kunde leda till känslomässiga krav på distriktssköterskan och ökade 

nivåer av stress. I denna studie framkom dock även att närstående faktiskt kunde ha en 

skyddande inverkan på sköterskorna när det gällde risken för utbrändhet, vilket inte talats 

om i någon av studierna i resultatet. Denna studie talar om att när distriktssköterskorna 

inom palliativt vårdande ser att deras handlingar leder till goda utfall för patienter och 

närstående och när de närstående inser vad distriktssköterskan gör för dem och låter denne 

veta detta, leder detta i sin tur till att distriktssköterskan förstår att det hon/han gör har 

betydelse för andra och i förlängningen blir detta till ett skydd mot framtida utbrändhet. 

Detta är intressant eftersom det inte nämnts alls i andra studier att närstående som nyttjas på 

rätt sätt faktiskt kan leda till välbefinnande och en känsla av tillfredsställelse hos 

distriktssköterskan. 

 

I resultatet framkom att distriktssköterskor upplevde känslor av maktlöshet när de vårdade 

döende patienter på grund av höga krav från närstående. En frustration var när den döende 

patientens önskan att vårdas hemma ignorerades av familjen. Distriktssköterskorna ansåg att 

patienternas närstående saknade förtroendet i dem när de blev oroliga och ville att patienten 

skulle vårdas på sjukhus, i de fallen försökte distriktssköterskorna förklara att de kunde ta 

hand om patienten i hemmet, men i många fall var det förgäves. För att ge en god palliativ 

vård och vara närvarande, behövde distriktssköterskorna känna sig trygga i relationen med 

patienten och närstående samt känna att de var trygga som personal i patientens hem 

(Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010).  

 

Distriktssköterskor som kontinuerligt utsätts för exponering av att vårda patienter palliativt, 

kan potentiellt bli påverkade av detta och det kan i sin tur relateras till känslomässiga och 

beteendemässiga reaktioner, vilka kan relateras till arbetsrelaterad stress och samvetsstress. 

För att undvika att drabbas av samvetsstress är det sociala stödet från kollegor nödvändigt, 

men det viktigaste stödet kommer från distriktssköterskans familj. Ett bra socialt stöd 

relateras till en god hälsa och det är nödvändigt för att minska symtomen av den 

arbetsrelaterade stressen. Följaktligen kan sägas att socialt stöd minskar de negativa 
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effekterna av stressfaktorer och hjälper till att bibehålla hälsan hos sjuksköterskor som 

utsätts för stressande situationer (Ariapoorian, 2013). 

 

4.2 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var att undersöka hur 

distriktssköterskor upplever arbetsuppgiften att utföra palliativ vård i hemmet. När 

databassökningar började göras, visade det sig att det inte fanns så mycket forskning utförd 

kring ämnet som var önskvärt. Därför fick inklusionskriterierna ses över och istället för att 

inkludera artiklar som var publicerade de senaste fem åren, som var den initiala tanken, fick 

detta ändras till de senaste tio åren. Detta gjordes eftersom den valda riktningen ändå ville 

behållas, då intresset för ämnet nu var väckt. 

Till sammanställning och analys användes Graneheim & Lundman (2004) som underlag 

istället för SBU (2014), vilken i övrigt användes genomgående i metoden, detta val gjordes på 

grund av att SBU (2014) inte beskrev arbetsprocessen i analysen. Graneheim & Lundman 

(2004) användes för att lättare få en struktur och se mönstret i studiernas huvudresultat, trots 

att den egentligen är mest använd för textanalyser av intervjuer. Detta val gjordes för att få 

en bättre uppfattning om innehållet i artiklarna när det gäller upplevelser. 

Inkluderade studier i resultatet var utförda i USA, Kanada, Storbritannien, Sverige och 

Finland. Detta är länder och kulturer som är relativt lika varandra och det kan antas att 

variationen i synsätt, upplevelser och känslor eventuellt blivit större och mer markant om 

studier från mer skilda kulturer inkluderats i resultatet. Detta är dock inte fallet i 

föreliggande systematiska litteraturfördjupning på grund av att det inte fanns något forskat 

när det gäller upplevelser och känslor inom den palliativa vården, som ansågs hålla 

tillräckligt hög kvalitet. 

 

Tillförlitligheten i denna uppsats anses vara god på grund av att tillvägagångsätt och 

datainsamling beskrivits utförligt och noggrant, både i text och i tabeller. Relevansen i 

insamlade artiklar bör även denna anses som god eftersom endast artiklar inkluderades som 

bedömdes stämma mycket väl överens med syftet. Under arbetets gång diskuterades analys 

och de inkluderade artiklarna frekvent för att inte vika av från det valda syftet och 

frågeställningarna, och riskera att hamna på fel spår.  
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Eftersom detta arbete riktar sig mot distriktssköterskor gjordes valet att genomgående 

använda denna benämning på den personal som diskuterats, även om somliga av studierna 

gjorts på sjuksköterskor som inte har denna vidareutbildning. Detta eftersom det i realiteten 

inte finns tillräckligt med distriktssköterskor, varför även sjuksköterskor utan 

vidareutbildning utför detta arbete. Ovanstående skulle kunna leda till att tillförlitligheten 

inte blir lika hög som om alla studier skulle varit utförda med endast distriktssköterskor, 

men som det ser ut idag med den allt tilltagande bristen på distriktssköterskor, inte bara i 

Sverige utan även i andra länder, verkar denna önskan ännu ligga en bit från realiteten. 

Tillförlitligheten skulle även bli högre om ett större antal studier analyserats och inkluderats 

i studien, men eftersom ämnet visade sig vara lite snävt, och önskan var att de inkluderade 

studierna skulle hålla så hög kvalitet som möjligt, har granskningen utförts med största 

noggrannhet och därför har studier förkastats både i urval och kvalitetsgranskning. Det finns 

även med ett antal studier i resultatet som inte har så många deltagare, dessa är utvalda på 

grund av att de ändå kommit fram till många intressanta och viktiga resultat. Detta kan ju 

förstås ses som att resultatet inte blir lika tillförlitligt, men på grund av att flera av studierna 

kommit fram till samma resultat och pekar i samma riktning, kan slutsatsen ändå dras att på 

det hela taget blir resultatet stabilt och liktydigt. 

Detta arbete belyser ett viktigt område och om distriktssköterskors upplevelse och känsla av 

arbetsrelaterad stress och samvetsstress kan minskas bör det även i förlängningen kunna 

leda till minskad frekvens av distriktsssköterskor som blir utbrända på grund av sitt arbete. 

Att urskilja vilka specifika faktorer som gör att distriktssköterskor riskerar att drabbas av 

arbetsrelaterad stress och samvetsstress, borde förhoppningsvis kunna leda till en större 

medvetenhet kring området samt att distriktssköterskor börjar ställa högre krav när det 

gäller sin arbetssituation och inte längre ställer upp när det känns som att kraven blir för 

höga och i denna uppsats finns en del av svaret svart på vitt. Att distriktssköterskornas 

samvetsstress minskar borde kunna leda till ökad patientsäkerhet och en gladare och mindre 

stressad distriktssköterska. 

 

4.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom det relativt snart i sökprocessen visade sig att forskningen var begränsad, anser vi 

att det finns behov av att synliggöra detta problem genom forskning. Ett förslag till vidare 
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forskning kring detta är att undersöka om det skulle minska distriktssköterskans 

känslomässiga påfrestning samt risken för utbrändhet genom att inte bara ha handledning 

för distriktssköterskor och inblandad personal, utan även genom att ge dem kortare 

arbetstid, att kanske kunna jobba 80% men ändå ha heltidslön.  

Det skulle vara intressant att undersöka om och i så fall hur distriktssköterskans 

arbetslivserfarenhet, ålder och kön kan ha betydelse för vilka känslor och upplevelser 

hon/han upplever i arbetet med palliativ vård i hemmet. 

Slutligen finns även en tro på att det skulle vara av vikt både för blivande sjuksköterskor och 

distriktssköterskor att inkludera mer palliativ vård i utbildningen. Detta på grund av att 

både som sjuksköterska och som distriktssköterska är kontakten med palliativt vårdande en 

ständigt närvarande arbetsuppgift och många upplever det jobbigt, svårt och skrämmande. 

Därför är tron att mer utbildning inom området skulle hjälpa både sjuksköterskor och 

distriktssköterskor att känna sig bättre rustade inför arbetsuppgiften. 

 

4.4 Slutsats 

Slutsatsen som dras till följd av detta arbete är att det finns flera olika faktorer som påverkar 

distriktssköterskan i arbetet med att utföra palliativ vård i hemmet. Många olika känslor 

väcks och det är viktigt att kunna hantera dessa på ett bra sätt för att orka fortsätta inom 

yrket. Tidsbrist och känslan av stress till följd av detta förefaller vara en viktig komponent, 

inte bara tidsbrist när distriktssköterskan utför det direkta vårdarbetet, utan även tidsbrist 

som leder till minskad tid för reflektion. Arbetsledning och högre chefer måste hjälpa till 

arbetet med att se till att tid finns, både för det direkta omvårdnadsarbetet, men även för 

reflektion. Om distriktssköterskan får tillräcklig tid för att ge en god palliativ omvårdnad 

och möjlighet att reflektera över olika etiska dilemman mår hon/han troligen bättre i 

slutänden, med mindre dåligt samvete, samvetsstress och utbrändhet som följd. En annan 

betydande faktor för hur distriktssköterskan som arbetar med palliativ vård i hemmet mår är 

de närståendes inverkan, det har visat sig att närstående ofta inte upplevs som en tillgång, 

utan snarare en påfrestning och att känslor av stress, dåligt samvete och frustration är 

vanligt förekommande hos distriktssköterskor som arbetar med palliativ vård i hemmet där 

närstående ofta är närvarande.  
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Tolkande fenomenologisk 

metod. 
Intervjuer. 

8 intervjuer med sjuksköterskor inom 

palliativ hemsjukvård. Frivilligt 

deltagande. Inget bortfall. 

Att låta arbetet inkräkta på 

fritiden och svårigheten i att 

arbeta i nära kontakt med 

närstående, samt att utveckla 

känslor för döende patienter. 

En fem-stegs 

fenomenologisk analys 

utvecklad av Giorgi (1997). 

Medel 

Melvin.  

2012.  

USA 

Beskrivande kvalitativ studie. 
Intervjuer. 

6 sköterskor, verksamma inom palliativ 

hemsjukvård. Inget bortfall. 
Att oroa sig över sina patienter 

på fritiden, svårigheten i att 

sätta professionella gränser. 

Pågående dataanalys genom 

hela studien. Kvalitativ 

analys med utgångspunkt 

från Patton (1990) 

Medel 

Morrison & 

Korol.  

2014.  

Kanada. 

Semistrukturerade , öppna 

intervjuer. Grounded theory 

method med utgångspunkt från 

Glaser & Strauss (1967). 

9 sjuksköterskor verksamma inom palliativ 

hemsjukvård. Inget bortfall. 
Administrationen upplevdes 

som den största bördan. 

Pågående dataanalys genom 

hela studien.  
Medel 

Penz 

&Duggleby. 

2012.  

Grundad teori, kvalitativ ansats. 

Intervjuer. 
27 intervjuer med totalt 14 sjuksköterskor 

verksamma inom palliativ hemsjukvård 

Svårigheten i att möta 

närstående i palliativa 

vårdsituationer.  

NUD*IST 
Tematisk analys 

Hög 



 

Kanada valdes ut genom stickprovsurval 

(purposive sampling). Inget bortfall 
Att inte känna tillräckligt stöd 

från arbetsledning. 

Saarnio et al. 

2012.  

Finland. 

Kvantitativ design. Enkätstudie. 436 sjuksköterskor 
Slumpmässigt urval. 
Bortfall beskrivs, 350 sjuksköterskor deltog i 

studien. 

   Brist på tid gjorde att 

distriktssköterskorna inte hann 

ge den vård som patienterna 

behövde. 

SPSS 
Beskrivande statistik 
Utforskande statistik 

Hög 

Wallerstedt & 

Andershed. 

2007.  

Sverige. 

Tolkande fenomenologisk 

metod. 
Intervjuer. 

9 sjuksköterskor som arbetar med palliativ 

vård. Inget bortfall. 
Arbetstyngd och att handha 

döende patienter. 

Pågående dataanalys genom 

hela studien. Kvalitativ 

analys med utgångspunkt 

från Giorgi (2000). 

Medel 

Wilson et al. 

2013. 

Storbritannien. 

 

Focus gupper. 
Gruppintervjuer med 10 

sjuksköterskor per grupp.   

40 distriktssköterskor från 4 distrikt. Inget 

bortfall. 
Distriktssköterskorna 

upplevde bristen på support 

från arbetsledning som mest 

stressande. 

NVivo kvalitativt 

dataanalys-program 
Hög 

Åhlin et al.  

2015.  

Sverige 

Beskrivande tvärsnittsstudie. 

Enkäter. 
488 sjuksköterskor inom hemsjukvården. 

Bortfall beskrivs: 983 enkäter skickades ut, 

50% svarades på 

Samvetsstress, att uppleva 

samvetet som en börda och 

utbrändhet är 

sammankopplade. 

Statistisk analys med hjälp 

av SPSS och Excel 
Hög 

 

   

    

   

 

 

 


