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Sammanfattning 

Avancerad sjukvård i hemmet är en organiserad specialiserad vårdform som utför kvalificerad 

omvårdnad dygnet runt. Vården bedrivs i samarbete med ett multiprofessionellt team med olika 

yrkesprofessioner. Avancerad sjukvård i hemmet består till största delen av palliativ vård, där 

målet är att öka patientens livskvalitet samt att förutse, kartlägga och lindra symtom. Syftet var 

att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter som får avancerad sjukvård i 

hemmet med palliativ inriktning. Intervjuer genomfördes med fem distriktssköterskor med 

erfarenhet av avancerad sjukvård i hemmet och i analysen användes en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade på erfarenheter av en välfungerande vård med ett 

självständigt, ansvarfullt ensamarbete, som kräver goda kunskaper i medicinteknisk 

omvårdnad. För att utföra ett bra arbete behövs teamsamarbete, handledning, debriefing, 

arbetslivserfarenhet och fortbildning. Distriktssköterskorna är anträffbara dygnet runt, de har en 

emotionell, kommunikativ, stödjande, trygghetsskapande och samordnande funktion. Ökad 

kunskap och förståelse kan leda till bättre insikt i ämnet och bekräfta distriktssköterskan i 

hennes profession. 

 

Nyckelord: Avancerad sjukvård i hemmet, distriktssköterskans erfarenheter, livskvalitet, 

palliativ vård, kvalitativ innehållsanalysanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

 Advanced homecare is an arranged specialized medical service doing nursing round-the-clock. 

The care is preformed in cooperation with a multi-professional team formed of different 

professions. Advanced home care is mostly palliative care. The purpose is to give the patient 

better quality of life and anticipate, survey and palliate symptoms. The aim of this study was to 

describe the experiences of district nurses using advanced homecare when nursing patients with 

palliative care at home. Five district nurses with experience of advanced homecare were 

interviewed and in analyses a qualitative content analysis was used. The analysis concluded a 

well-performed medical service executed by district nurses with high knowledge in medicine 

and medical equipment working alone and independently involving great responsibility. In 

order to perform a good nursing experience of life and further education is essential as well as 

back up from a multi-professional team. The district nurse has to be available round the clock 

and is communicative, supporting, coordinating and making confidence. Higher knowledge and 

response from parties concerned will acknowledge the district nurse in her profession in this 

serious caring. 

 

Key words: Advanced homecare, district nurses experiences, palliative care, quality of life, 

qualitative content analysis. 
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1 Inledning 

Avancerad sjukvård i hemmet [ASIH] består till största delen av palliativ vård. ASIH är en 

organiserad specialiserad sjukvård som utför kvalificerad omvårdnad och handskas med 

medicinsk teknik dygnet runt i patientens eget hem. Vårdformen är läkarledd och bedrivs i 

samarbete med ett multiprofessionellt team. Den palliativa vården i hemmet får allt större 

betydelse då fler patienter önskar att få dö i sina hem. Målet med avancerad sjukvård i hemmet 

med palliativ inriktning är att skapa goda förutsättningar för ökad livskvalitet hos både 

patienten och deras anhöriga. Intresset av den palliativa vården har kommit från erfarenheter av 

att arbeta som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning . Inom intensivvården vårdas 

patienter med komplexa vårdproblem varav några vårdas i livets slutskede. Den palliativa 

vården är betydelsefull och mycket viktig och omvårdnadsbehovet ökar i takt med att patienten 

försämras. Det är en utmaning att arbeta med svårt sjuka patienter och deras anhöriga, ett 

högaktuellt område där vi ständigt kan förbättra omvårdnadskvalitén.  

 

Distriktssköterskan idag har en viktig uppgift i att kunna bemöta och förstå den döende 

patienten och deras anhöriga. Då jag under mina yrkesverksamma år som sjuksköterska jobbat 

inom slutenvården på en specialistavdelning med palliativa patienter, såg jag med denna studie 

en möjlighet i att fördjupa mig i hur distriktssköterskor i öppenvården erfar arbetet med 

avancerad sjukvård i hemmet med palliativ inriktning. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel belyses följande avsnitt: palliativ vård, ASIH -avancerad sjukvård i hemmet, 

värdig vård, helhetsperspektiv i hemsjukvården, vård i hemmiljö, anhöriga en viktig del i 

teamet och distriktssköterskans arbetsuppgifter i den palliativa hemsjukvården. 

2.1 Palliativ vård 

Förr i tiden stod den döende människan i centrum och han/hon lämnades aldrig ensam, döden 

var en konst som blev viktigt för hela bygden. Konsten att dö kallas på latin, ars moriendi 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 2000:6).  
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Under 1960-talet i England startade den första hospice utvecklingen, deras spridning av vården 

och den palliativa filosofin fick stor betydelse även för Sverige. Dame Cicely Saunders 

grundade 1967 St Christofers Hospice. Hospicet stod för nytänkande och här fanns den första 

forsknings och undervisningsenheten, vars syfte var att förbättra livsvillkoren för den döende 

människan. Ordet palliativ härstammar från latinets ord pallium som betyder mantel. Manteln 

omsluter hela människan och står för lindrande åtgärder. I den palliativa vården ska risker och 

biverkningar begränsas och behandlingsvinsterna får inte innebära att livskvaliteten hos 

patienterna försämras. Diagnoserna på patienterna som vårdas palliativt kan variera från 

cancer, demens, hjärtkärlsjukdomar, lungsjukdomar, lever- njursjukdomar till neurologiska 

sjukdomar (Beck-Friis & Strang, 2005).  

 

WHO`s definition av palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård av alla patienter med obotlig 

symtomgivande sjukdom oavsett diagnos. Palliativ vård innefattar fysiska, psykologiska 

existentiella aspekter hos patienten, med tonvikt på att lindra smärta och andra besvärande 

symtom. Målet med vården är att skapa goda förutsättningar för ökad livskvalitet hos både 

patienten och deras anhöriga. Döendet skall ses som en normal process. God palliativ vård ska 

omfatta alla patienter oavsett diagnos och oavsett vårdform (SOU, 2000:6).  

2.2 ASIH- Avancerad sjukvård i hemmet 

Allt fler människor önskar att få dö och få vårdas i det egna hemmet vid livet slut och 

vårdformen ställer höga krav på personalen (SOU, 2000:6; Berterö, 2002).  

Att hemsjukvården och då främst palliativ vård i hemmet ökar, ses även i andra länder som 

Australien och Sydkorea. I Sydkorea ett land med en åldrande population önskar de flesta 

patienterna att få dö i hemmet. All hemsjukvård utgår från sjukhuset och de inskrivna 

patienterna är svårt sjuka (Kim, Cho & June, 2006; Peters & Sellick, 2006). I England, Wales 

och Nordirland finns möjligheter till att få avancerad sjukvård i hemmet utfört av ett 

multiprofessionellt team. Deras vård står för medicinskt, socialt och emotionellt stöd. Ett för 

vårdformen känt uttryck är ”sjukhuset i patientens hem” (The National Council for Palliative 

Care, 2008).     

 

Enligt Beck-Friis och Strang (2005) kan hemsjukvård indelas i basal hemsjukvård och 

avancerad hemsjukvård. Basal hemsjukvård beskrivs som ett enskilt arbete lett av en 

distriktssköterska.  
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Basal hemsjukvård bedrivs dagtid och upptagningsområdet är begränsat till ett mindre distrikt. 

Basal hemsjukvård innebär i undantagsfall palliativvård, lite medicinsk teknik och sjukhussäng 

i hemmet fås endast mot remiss.  

 

ASIH- Avancerad sjukvård i hemmet är en organiserad specialiserad sjukvård som utför 

kvalificerad omvårdnad och handskas med medicinsk teknik. Vårdformen är läkarledd och 

bedrivs i samarbete med ett multiprofessionellt team. I teamet arbetar sjuksköterskor, läkare, 

kurator, dietist och sjukgymnast. Vården bedrivs inom ett stort upptagningsområde dygnet runt, 

på akuta och planerade tider i patientens hem. Avancerad sjukvård i hemmet består mestadels 

av palliativ vård (Beck-Friis & Strang, 2005). 

 

Det finns ett stort behov av att förbättra vården runt en döende människa. För att nå målet med 

att förbättra kvalitén på vården av människor med livshotande sjukdomar och deras närmaste är 

det av vikt att sjuksköterskorna får en bra utbildning och fortlöpande stöd och bra resurser 

under vårdtiden (Berterö, 2002; Appelin, Brobäck & Berterö, 2005; Paiece, Ferrell, Coyle, 

Coyne, & Callaway, 2008).  

2.3 Värdig vård 

I de etiska reglerna för sjuksköterskor, beskrivs sjuksköterskans grundläggande ansvar, som att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt minska lidande.  

Vården ska bygga på respekt för de mänskliga rättigheterna och rätten till att behandlas med 

värdighet, sjuksköterskans primära ansvar är att omhänderta människor i behov av vård. 

Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för att utveckla och behålla sin egen yrkeskompetens 

(International Council of Nurses [ICN] , 2005).  

 

Värdig vård innebär att tillmötesgå de önskningar som patienten har för sin återstående tid i 

livet. Den allmänna uppfattningen är att ingen människa ska behöva dö ensam, om han inte 

uttryckligen önskat det. Till en värdig död hör omhändertagandet av den döde och omtanken av 

de anhöriga. Etik och moral skapar föreställningar om gott och ont, rätt eller fel. Moral syftar 

till människans handlande (SOU, 2001:6). Omvårdnad i hemmet ställer krav på etiskt och 

moraliskt tänkande och handlande både när det gäller omvårdnadsinsatser och sjuksköterskans 

eget förhållningssätt (Nilsson, 2001). 
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2.4 Helhetsperspektiv i hemsjukvården 

I Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL] (SFS, 1982:763) skriver de att vården skall vara av god 

kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. HSL bygger på rättvisa med en god hälsa 

och en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska utformas med respekt och 

värdighet för den enskilde människan. Personalen har skyldighet att utföra sitt arbete utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet och att ge patienten en sakkunnig och omsorgsfull vård. 

Vården ska utformas i samråd med patienten. Patienten har i princip rätt att avstå från 

behandling eller kräva att omvårdnadsåtgärder avbryts. Det innebär inte att patienten själv kan 

avgöra innehållet i eller omfattningen av vården. Patientinformationen är en viktig grund för att 

patienten själv ska kunna ta ställning till den vård som erbjuds.  I den palliativa vården har 

patienten oftast fått bra information om sin diagnos, men är alltid i behov av kontinuerlig 

information om sitt hälsotillstånd. 

 

Ur ett vårdvetenskapligt synsätt beskriver Eriksson (1990) att vårdprocessens kärna utgörs av 

patient och vårdarrelationen. I relationen sker ett möte med hela människan som kropp, själ och 

ande, där syftet är optimal hälsa eller optimal död. Människan kan söka tröst och tillit i 

relationen med sin vårdare. Personalen bör våga möta människan som lider, och ge något av sig 

själv. En levande person har hopp, önskningar, tankar och drömmar. Eriksson (2000) beskriver 

människan som en helhet bestående av många värdefulla delar och det finns ett samspel mellan 

delarna och att delarna är beroende av varandra. 

 

Enligt Nilsson (2001) innebär ett helhetsperspektiv inom hemsjukvården att individen ses som 

en person med livshistoria, en aktuell vårdsituation och en framtid. Det innebär även för 

personalen att betrakta patienten i relation till dess omgivning, men även att hålla sig 

informerad om patientens sociala situation, som vänner och bekanta. Information om patientens 

aktuella situation är viktigt för att kunna analysera och kartlägga behovet av omvårdnaden i 

hemmet. Strandberg, Ovhed, Borgquist & Wilhelmsson (2007) skriver att distriktssköterskan i 

primärvården ska ha en professionell attityd vilket innebär att distriktssköterskan skaffar sig 

goda kunskaper om hela patienten, lär känna hela patienten och lyssnar på vad patienten 

verkligen säger. 
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2.5 Vård i hemmiljö  

 Enligt Nilsson (2001) är primärvårdens uppgift att tillfredställa kraven på helhetssyn, närhet, 

kontinuitet, tillgänglighet, medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. En genomtänkt vårdideologi 

skapar goda möjligheter för en bra vårdmiljö. Sjuksköterskan kan ses som gäst i patientens hem 

där omvårdnaden och omvårdnadsarbetet utförs utifrån patientens önskemål. Inom 

hemsjukvården har patienten ett stort inflyttande över vården. Hemmet är ett privat område där 

integritet och självbestämmande är viktigt. Brännström, Brulin, Norberg, Boman och Sandberg 

(2005) beskriver att avancerad hemsjukvård innebär för sjuksköterskan att bli insläppt i 

hemmet, betrodd och förmedla trygghet, kompetens och säkerhet. Personalgruppen bör ha en 

enkel eller blygsam inställning till patientens sätt att leva och anpassa sig efter deras rutiner och 

behov. Det är av vikt för patienten och de anhöriga att kunna leva så normalt som möjligt. 

 

I Appelin m.fl. (2005) framkommer att patienterna och de anhöriga upplever att deras 

hemmiljö, deras dagliga rutiner, och den dagliga rytmen förändrades efterhand och anpassades 

alltmer till personalens önskemål och arbetsrutiner. Miljön i hemmet blev allt mer lik miljön på 

ett sjukhus vilket kunde innebära att sjukvårdsmateriel placerades ut i rummet. Trots att 

hemmet förändrades så innebar vård i hemmet för patienten en vård i en miljö som är välkänd 

och det resulterade i en känsla av välbehag, värme och säkerhet. Strävan efter att få leva så 

normalt som möjligt, gav en känsla av värdighet som människa. Sociala aktiviteter och 

vänskapliga relationer hade en större chans att fortgå när patienterna vårdades i hemmet, vilket 

var positivt.  Enligt Brännström m.fl. (2005) innebär ett bra välbefinnande för patienten att 

anpassa varje dag som den kom och att göra det så trevligt som möjligt, här och nu. 

Välbefinnande anses vara möjligheten till ett fysiskt och socialt aktivt liv i hemmet och att de 

anhöriga stimulerar patienten till förändringar. Wennman-Larsen och Tishelman (2002) 

beskriver att personlig omvårdnad och allmän trivsel är av vikt för välbefinnandet.  

 

I artikeln av Peters och Sellick (2006) påvisas att patienter som vårdas i hemmet hade färre 

symtom, bättre livskvalitet och mindre depression i jämförelse med inneliggande patienter.  

Detta kunde bero på patientens möjlighet till bättre självkontroll över sin sjukdom och 

behandling men även att hemmiljön som sådan främjade livskvaliteten. De patienter som valde 

att bli inskrivna på en vårdavdelning hade inte stöd och hjälp av sina anhöriga i hemmet eller 

var så sjuka att de själva önskade sjukhusvård. 
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2.6 Anhöriga en viktig del i vårdteamet 

Döden berör i hög grad de anhöriga och de efterlevande och de ska inte fråntas sin del i 

döendet utan få vara delaktiga i vården. De anhöriga har en oro över att inte orka och att inte 

vara starka sjukdomstiden ut. Genom att göra de anhöriga delaktiga i vården underlättas deras 

sorgearbete. Erfarenheter visar att patienterna mår bättre av att få höra sanningen om sin 

diagnos. Då ökas förtroendet för personalen och delaktighet främjas. Det måste finnas tid för 

att få och ge information och personalen måste vara säker på att den sjuke och de anhöriga 

verkligen förstått informationen och personalen bör inte understödja falska förhoppningar. 

Genom öppen kommunikation och stor empati kan personalen och de anhöriga bilda ett bra 

team runt den döende (SOU, 2000:6). 

 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002) beskriver att anhöriga trots osäkerheten om framtiden 

var nöjda med informationen de erhållit under vårdtiden. De anhöriga var ofta oroliga över sin 

egen situation och hur framtiden ska bli när den sjuke dött. Trots att de hade vänner eller andra 

släktingar att prata med så kände de sig ensamma i sin situation. Många av de anhöriga 

önskade att de delat sina tankar och pratat mera med den sjuke om livet efter döden. För de 

anhöriga kändes det lättare att prata om praktiska saker som exempelvis begravningen, men att 

dela sin egen rädsla över att bli lämnad ensam kvar kändes svårt. De anhöriga nämnde inte att 

de automatiskt såg personalen som ett möjligt emotionellt stöd.  

 

Undersökningar har visat att anhöriga fyller en speciellt viktig funktion när det gäller vård i 

livets slutskede. Anhöriga är i behov av stöd och samtal för att kunna ge uttryck för oro, ångest 

och sorg när de deltar i vården vid livets slut (Nilsson, 2001;  Appelin m.fl., 2005). De anhöriga 

upplever att det är svårt att prata om döden, vilket framkommer i flera artiklar och de kan även 

uppleva sig isolerade i sitt hem. Att bli isolerad i hemmet innebar för de anhöriga att inte kunna 

gå ut när de ville och de hade personal som kom och gick i deras hem under olika tider på 

dygnet. Arbetsbördan hos de anhöriga kan vara betungande och symtom som sömnbrist, 

trötthet och rädsla förekommer. De anhöriga är ibland tyngda både fysiskt och psykiskt av allt 

ansvar de har för sin närmaste (Andershed & Ternestedt, 2001; Brännström m.fl., 2005). 

I en studie beskriver distriktssköterskorna relationen till de anhöriga som både en resurs och en 

börda. De anhöriga blev en börda när de ignorerade råd som de fått av personalen eller när de 

anhöriga inte var eniga med patienten om hur vården skulle utföras och planeras.  
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Anhöriga sågs som en resurs när de via öppen kommunikation med patient och personal blev 

en tillgång både praktiskt och emotionellt. Anhöriga blir en resurs bara genom att vara 

närvarande, de behöver inte medverka rent praktiskt i vården (Benzein, Johansson & Saveman, 

2004).  

2.7 Distriktssköterskans arbetsuppgifter i palliativa hemsjukvården  

Den palliativa vården ska utgöras av fyra viktiga grundstenar, vilka är kommunikation, 

samarbete, symtomlindring och stöd till anhöriga (SOU, 2001:6). 

 

God kommunikation och information inom vårdteamet med patienten och de anhöriga 

framkommer som mycket viktigt för ett lyckat teamarbete och att alla är medvetna om sin 

specifika roll för att på så sätt kunna ge en god palliativ omvårdnad (Appelin m.fl., 2005). 

Öppen kommunikation stärker förhållandet mellan distriktssköterskorna och familjen, vilket 

befrämjar positiv feedback (Benzein m.fl., 2004). I en studie av Dunne, Sullivan och Kernohan 

(2005) framkommer att några distriktssköterskor anser det svårt att kommunicera med döende 

patienter. Att möta patienter och anhörigas emotionella känslor och då främst ilska anses 

svårast att hantera, vilket kan resultera i ett distanstagande av sjuksköterskorna. Brännström 

m.fl. (2005) skriver att sjuksköterskor inom palliativa vården ansåg det svårare att prata om 

existentiella frågor med patienter som hade diagnosen hjärtsvikt än med de patienter som hade 

en cancerdiagnos. I Benzein m.fl. (2004) artikel påvisas att det är viktigt för sjuksköterskorna i 

hemsjukvården att behålla en viss professionell distans i förhållandet till familjerna för att inte 

riskera utbrändhet. 

 

Samarbetsförmågan i teamet och distrikssköterskans kunskap att handskas med medicinsk och 

teknisk utrustning i hemmet ansågs av patienter och anhöriga som betydelsefullt och 

förtroendeingivande (Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007). Distriktssköterskorna 

ska förutom den medicinska och tekniska vården, tillgodose patientens fysiska, psykiska, 

sociala, existentiella och andliga behov genom att arbeta utifrån en helhetssyn (Bertö, 2002; 

Beck-Friis & Strang, 2005).   

 

Vanligaste rapporterade förekomsten av symtom hos palliativa patienter i hemmet är svaghet, 

trötthet, smärta, oro och ängslan. För distriktssköterskan är det en viktig arbetsuppgift att så 

tidigt som möjligt upptäcka och handtera dessa symtom och att utveckla strategier för 

patientens möjligheter till att bättre kunna påverka sin sjukdom och dess behandling.  
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God symtomlindring anses förbättra livskvaliteten (Peters & Sellick, 2006). I en nationell 

studie framkom att distriktssköterskorna upplevde symtom som smärta, trötthet, dyspne och 

andnöd hos patienterna som en svår och utmanande uppgift att handskas med (Dunne m.fl., 

2005). Empati, engagemang, omtanke, inlevelse förmåga och goda medicinska kunskaper hos 

personalen behövs för att förutse, kartlägga och lindra symtom och plågor hos patienten (Beck-

Friis & Strang, 2005).  

 

Stöd till de anhöriga under sjukdomstiden och efter dödsfallet samt att medverka vid 

uppföljningen av efterlevande är en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan (Beck-Friis & 

Strang, 2005). I Dunne m.fl. (2005) beskrev distriktssköterskorna det svårt och stressande att 

stödja barn och ungdomar i en familj med en döende förälder. Detta kunde leda till att barnen 

och ungdomarna uteslöts ur samtalen om vården och behandlingen av deras döende förälder. 

 

Lättillgänglighet och kontinuitet är en förutsättning för att skapa förtroende, trygghet och goda 

förutsättningar hos patienten för ett fullvärdigt liv (Beck-Friis & Strang, 2005). Detta framkom 

även i studien av Brännström m.fl. (2007) där anhöriga beskrev att trygghet innebar att snabbt 

kunna få hjälp när de behövde och att sjuksköterska kände igen patienten och att de kände igen 

sjuksköterskan. Brännström m.fl. (2005) beskriver vikten av att sjuksköterskan är trovärdig, 

håller sina löften och är anträffbar 24 timmar om dygnet. 

 

Hälsa ur vårdvetenskapligt perspektiv beskrivs av Eriksson (2000) som ett tillstånd av sundhet, 

friskhet och välbefinnande, men inte alltid som frånvaro av sjukdom. Välbefinnandet uttrycker 

en känsla hos människan, att finna sig väl. Denna känsla är subjektiv och individuell för varje 

individ. Andershed och Ternestedt (2001) skriver att en vårdmiljö som fokuserar på patientens 

välbefinnande, respekterar individen samt ser till att individen blir sedd och igenkänd inger 

säkerhet vilket förbättrar chanserna för patienten att lättare påverka sitt eget liv. Personalens 

attityder och agerande gentemot patienten och deras anhöriga påverkar patientens möjligheter 

till att få en god död vid livets slutskede. Personalens bemötande påverkar även de anhörigas 

medverkan i omvårdnaden av den döende. Negativa attityder hos personalen kan jämföras med 

en ickevårdande attityd vilket kan innebära en risk för att vården försenas. Enligt Eriksson 

(1994) innebär en ickevårdande vård att vårdhandlingar inte utförs eller att den vårdande 

dimensionen saknas. Detta kan bero på bristande förmåga att bedöma vad patienten behöver. 

Utebliven vård innebär alltid en kränkning av människans värdighet.  
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Omvårdnadsarbete i hemmiljö innebär för sjuksköterskorna att ha förmåga till att genomföra 

överväga och fatta beslut i relation till den rådande situationen (Nilson, 2001).  I Wennman-

Larsen och Tishelmans (2002) studie var ett av de viktigaste målen för sjuksköterskorna i den 

palliativa vården att förbättra livskvaliteten hos patienten och deras familj.  

 

3 Problemområde 

Avancerad sjukvård i hemmet är en organiserad vårdform med omvårdnadsinsatser dygnet runt 

som utförs av ett mångprofessionellt team och innebär mestadels palliativ vård dvs. vård i 

livets slutskede av patienter oavsett diagnos. Människor blir äldre och äldre idag och allt fler 

människor önskar att få dö och vårdas i det egna hemmet vid livets slut. Målet med avancerad 

sjukvård i hemmet med palliativ inriktning är att skapa goda förutsättningar för ökad 

livskvalitet hos både patienter och deras anhöriga. Andershed och Ternstedt (2001) menar att 

personalens agerande mot patienten och de anhöriga kan påverka patientens möjlighet till att få 

en god och värdig död. Det finns ett stort behov av att förbättra vården runt en döende 

människa. Hemsjukvården befinner sig i ett expansivt skede och en av de mest problematiska 

omvårdnadssituationerna är vård i livets slutskede. Omvårdnadsarbete i hemmiljö innebär för 

distriktssköterskan att ha förmågan till att genomföra överväga och fatta beslut i relation till 

den rådande situationen. För att förbättra kvalitén på vården av människor med palliativa 

sjukdomar är det viktigt att sjuksköterskorna får utbildning, stöd och resurser under hela 

vårdtiden. För att skapa ökad förståelse för hur denna vårdform fungerar blev det intressant att 

undersöka hur distriktssköterskor beskriver sin erfarenhet av att vårda patienter som får 

avancerad sjukvård i hemmet med palliativ inriktning. 

 

4 Syfte  

Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att vårda patienter som får avancerad 

sjukvård i hemmet med palliativ inriktning. 
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5 Metod 

Metoddelen innehåller följande avsnitt: studiedesign, urval, datainsamling, analysmetod och 

etiska ställningstaganden. 

5.1 Studiedesign 

Forskningsintresset var att ta reda på hur distriktssköterskor beskrev sina erfarenheter av att 

arbeta med avancerad sjukvård i hemmet med palliativ inriktning.  Då forskningsfrågan var 

öppen, beskrivande och av kvalitativ karaktär valdes en induktiv intervjustudie med en 

kvalitativ innehållsanalys som metod. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008)  

studerar kvalitativa metoder kunskapen om mänskliga fenomen så som erfarenheter, 

uppfattningar, attityder, upplevelser, tankar och motiv.  

 

Enligt Polit och Beck (2004) är en kvalitativ innehållsanalys en metod som beskriver innehållet 

i den berättade texten genom att ta fram det karaktäristiska ur innehållet och genom att 

identifiera framträdande kategorier eller teman. I en innehållsanalys bryts datan ner till delar 

eller enheter, vilka forskaren sätter namn på. Sista steget i analysen innebär för forskaren att 

föra ihop delarna till en integrerad helhet. Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) beskriver 

att en kvalitativ innehållsanalys är användbar på olika texter och kan inom 

omvårdnadsforskningen granska och tolka utskriften från en bandad intervju. Med en induktiv 

ansats innebär det för forskaren att förutsättningslöst analysera den berättade texten.  

5.2 Urval 

Enligt Polit och Beck (2004) finns det inga regler för hur stor urvalsgruppen bör vara. Valet av 

storlek på gruppen styrs av syftet och kvalitén på insamlad data. Urvalet av deltagare till 

intervjustudien blev strategiskt och gjordes av författaren. Kontakt togs med vårdcentralschefer 

och verksamhetschefer på respektive vårdcentral och inom ASIH- verksamheterna i Sörmland. 

Frågan var om någon eller några distriktssköterskor hade erfarenhet av att arbeta med 

avancerad sjukvård i hemmet och om så var fallet få tillåtelse att kontakta honom eller henne. 

Missivbrev bifogades där studiens syfte och tillvägagångssätt presenterades (se bilaga 1). 

Författaren fick besked av cheferna om tillåtelse till att intervjua distriktssköterskor inom deras 

verksamhet. 
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Distriktssköterskorna som författaren fick tag på kontaktades via telefon och fick via e-post ta 

del av missivbrevet (bilaga 1). Då informanterna meddelade att de samtyckte till medverkan i 

studien, bokades datum för intervjun och val av lämplig lokal. Alla informanter som 

medverkade i studien fick personligen skriva under att de tagit del av missivbrevet och godkänt 

intervjun. 

 

Sex distriktssköterskor tillfrågades om att medverka i intervjustudien, varav fem samtyckte till 

en intervju. Informanterna var alla kvinnor mellan 35-57 år med en medelålder på 43.5 år. 

Informanterna hade erfarenhet av att arbeta med avancerad sjukvård i hemmet. Två informanter 

var aktiva inom ASIH- verksamheten, de övriga arbetade på vårdcentraler men hade tidigare 

erfarenhet av ASIH. Arbetslivserfarenheten av att arbeta som distriktssköterska varierade 

mellan 4-33 år, med en median på 10,4 år. Informanterna var aktiva inom sitt yrke då 

intervjuerna genomfördes. Motivet för val av antal intervjudeltagare, var att författaren ansåg 

textmassan hanterbar och att intervjuerna blev tillräckligt många för att få fram syftes 

karaktäristika. 

5.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på informanternas respektive arbetsplatser. Valet av 

intervjuplats föll sig naturligt då informanterna med fördel lättare kunde återgå till sitt arbete. 

Intervjuerna skedde på deras arbetstid. 

 

Enligt Polit och Beck (2004) bygger data insamlingen i kvalitativa metoder oftast på intervjuer 

som ger berättande svar. Informanterna ombads att fritt berätta om sina erfarenheter. 

Intervjufrågorna var öppna och bestod av fem frågor. Den inledande frågan var ”kan du 

beskriva din erfarenhet av att arbeta med avancerad sjukvård i hemmet”. Dessutom ställdes 

frågor inom temat livskvalitet, fördelar, svårigheter eller hinder och skillnader i basal och 

avancerad hemsjukvård (se bilaga 2). Intervjuerna avslutades med frågan om informanterna 

hade något övrigt som de ville tillföra. För att driva intervjun framåt ställde författaren under 

intervjun följdfrågor som ”hur menar du, kan du beskriva mera”.  

 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) växlar forskaren mellan närhet och distans 

genom samspelet under intervjun, och blir medskapare i processen. Genom strukturerade frågor 

kan forskaren lättare distansera sig. Med strukturerande frågor menas, färdig formulerade 

frågor som ställs till alla informanter på liknade sätt.  
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Under intervjuerna gjordes fältanteckningar med hjälp av papper och penna, och samtalen 

spelades in på band. Intervjuerna tog mellan tjugo och trettiofem minuter att genomföra. 

Sammanlagt tid för alla intervjuer blev hundrafyrtio minuter. Intervju materialet 

transkriberades ordagrant till en textmassa med ett sammanlagt innehåll på tjugoen sidor. 

5.4 Analysmetod 
Intervju materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Till vald innehållsanalys förekommer följande begrepp: analysenhet, 

domän, meningsenhet, kondensering, kod, kategori och teman. 

 

Analysenhet är det objekt, den person eller hela den intervjutext som ska studeras. Med domän 

avses delar av textmassan, en grov struktur av texten med liten tolkning. Första steget i 

analysen var att genomläsa intervju texten flera gånger för att få ett bra grepp om dess innehåll. 

Andra steget i analysen var att finna meningsenheter, ord, meningar eller stycken i 

intervjutexten som hade en innebörd eller en betydelse för syftet. I det tredje steget, 

koncentreras och förkortas meningarna, så kallad kondensering. Kondenseringen innebar att 

texten blev kortare och mera lätthanterlig, men det centrala innehållet bevarades. I fjärde steget 

abstraherades meningsenheterna vilket innebar att meningarna lyftes till en högre nivå och 

bildade koder (se tabell 1.) Koderna klipptes ut och placerades på skrivbordet. Vilket ledde till 

en bra överblick av materialet, koderna delades upp i grupper om skillnader och likheter. Till 

sist bildades i steg fem och sex kategorier och teman vilka redovisas i resultatet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är kategorier är en grupp koder vars innehåll är gemensamt 

och ställs i relation till syftet. Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) betonar att inga data 

får falla mellan två kategorier med vilket menas att all data som besvarar syftet ska redovisas i 

en kategori. En kategori svarar på frågan ”vad” på en beskrivande nivå. Tema innebär att 

sammanbinda innehållet från olika kategorier. Tema är en röd tråd av meningar som 

återkommer i de olika kategorierna. 
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Meningsenhet 
Andra steget 

Kondensering 
Tredje steget 

Kod 
Fjärde steget 

Kategorier 
Femte steget 

Tema 
Sjätte steget 

Inte alltid men ofta 
åker man själv till 
sina patienter. 
 

Åker ofta ensam 
och jobbar med 
patienten. 
 

Ett självständigt 
ensamarbete   

 
 
 
Teammedlem med 
ett självständigt 
ensamarbete 

 

Men vi kan jobba 
flera och i bland 
sammanstrålar vi 
om någon är dålig 
och vi samarbetar 
bra i teamet. 

Vi har ett bra 
samarbete i teamet 
och vi kan jobba 
flera. 

Bra team samarbete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den stora 
skillnaden är väl att 
vi gör mera 
medicinska 
insatser. Vi ger 
dropp, sköter olika 
pumpar, ger blod. 
Det är att kunna allt 
det tekniska som 
är. 

Stora medicinska 
insatser, med 
mycket teknik som 
t.ex. kunskap om 
handhavandet av 
olika pumpar 

Kunskap om 
medicin och teknik 

Medicintekniskt 
omvårdnadsansvar 

Tabell 1. Exempel på författarens analysarbete: Steg två till steg sex. 

 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Det etiska ansvaret åligger författaren. De forsknings etiska principerna är antagna av 

vetenskapsrådet (2002) och består av fyra områden, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har beaktats 

genom att deltagarna i studien fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Informationen innehöll de inslag i studien som kunnat påverka informanterna till att delta i 

intervjun. Författaren har informerat om studiens syfte till alla som omfattades och berördes av 

studien. Kontaktuppgifter till författaren och till institutionen har redovisats i missivbrevet 

(bilaga1). Samtyckeskravet, står för rätten att själv bestämma över sitt deltagande i studien och 

att det är frivilligt. Förekommer undersökningen eller intervjun på arbetstid bör samtycke 

inhämtas av respektive chef, vilket författaren har gjort via missivbrevet. 

Konfidentialitetskravet innebär att vidta åtgärder för att skydda personernas integritet i studien. 

Vilket innebär att det för utomstående inte går identifiera vem som sagt vad i studien. Alla 

personuppgifter har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kunnat ta del av dem.  

Med nyttjandekravet menas att det insamlade materialet inte kommer att användas i annat syfte 

än för forskningen. 

Medicin- 
tekniskt 
ensam- 
arbete i 
team 
dygnet runt 
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De fyra etiska aspekterna har beaktats och respekterats. Författaren har strävat efter att följa 

dem i och under studiens gång. När arbetet är godkänt kommer författaren att spara de 

utskrivna intervjuerna och det bandinspelade materialet på ett säkert ställe, där obehöriga inte 

kan komma åt materialet. Avsikten har varit att komma fram till ny och väsentlig kunskap utan 

att någon kommer att känna sig utpekad eller kommer till skada. 

6 Resultat 

Två huvudteman framkom som centrala i resultatet vilka är: medicintekniskt ensamarbete i 

team dygnet runt och emotionellt stödjande och samordande funktion. Analysen resulterade i 8 

kategorier och 2 teman (se tabell 2), som beskrivs med text och belyses med citat som lyfts ut 

ur intervjuerna. 

 

Kategorier Tema 

 
Teammedlem med ett självständigt ensamarbete 

 

 
Medicintekniskt omvårdnadsansvar 

Medicintekniskt ensamarbete i team dygnet 
runt 

Vård i hemmiljö dygnet runt  

 
En möjlighet att ge och få kollegialt stöd och handledning 

 

 
En stödjande aspekt för hela patienten och dess familj 

 

 
En samordnande funktion för patienten 

Emotionellt stödjande och samordnade 
funktion 

En möjlighet att främja livskvaliteten hos patienten  

Emotionella upplevelser   

Tabell 2. Översikt av kategorier och teman  

 

6.1 Medicintekniskt ensamarbete i team dygnet runt 

I detta tema kommer följande tre kategorier att presenteras: teammedlem med ett självständigt 

ensamarbete, medicintekniskt omvårdnadsansvar och vård i hemmiljö dygnet runt. 
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6.1.1 Teammedlem med ett självständigt ensamarbete 

Arbetet som distriktssköterska i den avancerade hemsjukvården beskrevs som ett självständigt, 

ansvarsfullt ensamarbete. Vilket innebär att distriktssköterskan åker på hembesöken själv och 

för det mesta jobbar ensam med patienten och de anhöriga . Att vara ensam i jobbet innebär 

förmåga att fatta egna beslut i relation till den rådande situationen. Detta kräver goda 

medicinska kunskaper och det medför ett stort omvårdnadsansvar för distriktssköterskorna. Ett 

exempel på detta är följande: 

”Det är väl att vi jobbar mycket ensamma, så det ställer stora krav på mig och ett 

stort ansvar på mig. Vi får ta mycket egna beslut, både med läkemedel och det 

handhavande som uppstår i en situation.”(2.) 

 

Arbetet beskrevs som fritt och självständigt, på både gott och ont. Att jobba ensam kunde göra 

att de kände sig otillräckliga eller maktlösa. Det beskrevs som svårt att inte alltid kunna 

rådfråga och få hjälp av en kollega på plats. Ett självständigt arbete handlar om att kunna lita på 

sig själv och sin egen kunskap. Distriktssköterskorna kan själva lägga upp sina dagar, sin tid 

och styra sitt arbete vilket upplevdes som mycket positivt och det gav en känsla av frihet.  

En del av distriktssköterskorna har positiv erfarenhet av att arbeta med modellen 

patientansvarig sjuksköterska. Patientansvarig sjuksköterska tog ett extra stort ansvar och 

gjorde upp vårdplaner och mål tillsammans med patienten och de anhöriga. 

 

Arbetslivserfarenhet och att inte vara för ung upplevde distriktssköterskorna som viktigt för att 

kunna relatera till tidigare arbetssituationer. Erfarenhet krävs för att fatta egna beslut och för att 

göra egna bedömningar. Distriktssköterskorna beskrev att de jobbar ensamma men har ett 

enormt stöd och bra samarbete inom och med det multiprofessionella teamet. Teamet är ett väl 

sammansvetsat arbetslag med många olika professioner. Teamets breda kompetens och 

kunskap löste många problem på en gång. Inom teamet har de alla patienterna gemensamt 

vilket beskrevs som en styrka. Läkaren och kuratorn kan vid behov komma på akuta hembesök 

och det finns tillgång till dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. Teamsamarbetet sker oftast 

dagtid och är då ett planerat hembesök. Dagliga träffar med teamet där distriktssköterskorna 

kan gå i genom patienterna och delge varandra de problemen som kan uppstå kändes 

stimulerande, betydelsefullt och tryggt.  



 

16(32) 
 

Samarbetet med hemtjänsten, biståndshandläggare, patienten och de anhöriga beskrevs som 

viktigt. Med ett välfungerade team samarbete kan patienten få stanna kvar i hemmet till livets 

slut. En av informanterna beskrev samarbetet i teamet på följande sätt: 

”Teamsamarbetet däremot var oftast mera planerade besök att nu tar vi med 

kuratorn eller nu idag ska läkaren göra ett hembesök eller sjukgymnasten. Detta 

skedde dagtid men på kvällar och helger åker vi själva.”(4.) 

6.1.2 Medicintekniskt omvårdnadsansvar  

Avancerad sjukvård i hem miljö innebär utmaningar för att kunna skapa ett litet fungerande 

sjukhus i patientens hem. Utmaningen innebar att överväga hinder för att få det lilla sjukhuset 

att fungera. Distriktssköterskorna har stora medicinska befogenheter. De medicinska 

befogenheterna beskrev informanterna med att de har en egen väska med läkemedel och tydliga 

riktlinjer och en delegation på att få administrera läkemedel om behov uppstår. De tekniska 

insatserna kan var blodtransfusioner i hemmet, parenteral nutrition, sonder, injektioner, 

infusioner, smärtpumpar, sug, syrgas men även respiratorer har förekommit i hemmet. Smärt - 

och symtom lindring är en stor del i arbetet, och avancerad sjukvård beskrivs som en aktiv 

behandlingsform. Vård i hemmiljö innebär även kunskap om olika hjälpmedel som 

sjukhussängar och sängliftar. Distriktssköterskorna upplevde att de har en viss fördel av sin 

distriktssköterskeutbildning samt läkemedels och förskrivningsrätten. Utbildningen är bred 

vilket ger baskunskaper om både barn och gamla. Vidareutbildning inom palliativmedicin 

anses däremot som ett viktigt komplement. Att den avancerade hemsjukvården består av 

mycket medicinskteknik kan uttryckas på följande sätt: 

”Vi sätter blod, ger olika nutritions dropp, smärtlindring i olika former. Vi har 

mera delegeringar på läkemedel. Det jag har i min läkemedels väska får jag ge till 

patienten, vilket också ställer stora krav på mig och mitt kunnande.”(2.) 

6.1.3 Vård i hemmiljö dygnet runt 

Informanterna beskrev sig själva som gäster i patientens hem med syftet att vårda och 

symtomlindra för att underlätta vardagen för patienten. Viktigt är att skapa en miljö där 

patienten och de anhöriga är trygga och säkra. Distriktssköterskorna beskrev att de tar hänsyn 

och respekterar patienternas hem genom att inte breda ut sig med allt material och genom att 

exempelvis ta av sig skorna.  



 

17(32) 
 

Många av distriktssköterskorna upplevde hemmiljön som en skön miljö att jobba i och de 

trivdes med jobbet. Vård i hemmiljö kan dock innebära en negativ aspekt som sämre 

arbetsställningar och sämre belysning.  

 

Avancerad sjukvård i hemmet bedrivs dygnet runt, med både planerade och akuta hembesök. 

Informanterna beskrev att de alltid är tillgängliga för patienten och de anhöriga, vilket ses som 

en trygghet för både patienter och personal. Distriktssköterskorna kan alltid nås via telefon, de 

har inga telefontider. Att vara anträffbara och tillgänglig dygnet runt kan ibland upplevas som 

stressande. Att de även har patienter inom ett stort distrikt kan innebära långa körsträckor med 

bil vilket kan ta vårdtid från patienten. Tidsåtgången och besöksfrekvensen i hemmen varierar 

beroende på patientens önskan men även beroende av vilket skick patienten befinner sig i. Ett 

begränsat antal patienter som alla i teamet känner och att vårda en patient åt gången medför 

mindre tidspress för distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna beskrev sig ha gott om tid när 

de besöker sina patienter, de tyckte själva att de utförde ett bra jobb. Hade de inte tid så tog de 

sig tid. Patienten och de anhöriga kan alltid lita på att sjuksköterskan kommer vilket skapar en 

bra trygghetskänsla för alla inblandade parter. Att som distriktssköterska alltid vara anträffbar 

och redo att hjälpa och vårda sina patienter kan uttryckas enligt följande: 

”De kan ju nå oss dygnet runt, vi ringer dem och de ringer oss och när vi svarar så 

vet de vilka vi är och det är betydelsefullt och en trygghet även för oss, men det kan 

vara en stressande tanke ibland att alltid bli nådd.”(3.) 

6.2 Emotionellt stödjande och samordnade funktion 

I tema nummer två kommer följande fem kategorier att redovisas: en möjlighet att ge och få 

kollegialt stöd och handledning, stödja och förmedla trygghet till hela patienten och hela 

familjen, en samordnande funktion för patienten, en möjlighet att främja livskvalitet åt 

patienten och emotionella upplevelser. 

6.2.1 En möjlighet att ge och få kollegialt stöd och handledning 

Flertalet patienter har en cancerdiagnos och är döende inom ASIH- verksamheten. 

Distriktssköterskorna beskrev att det innebär ett möte med olika individer och deras olika 

livsöden. Att kunna ge och ta emot stöd från sina kollegor i teamet beskrevs som betydelsefullt. 

Informanterna beskrev att alla i teamet reagerar olika på olika situationer, och för att inte axla 

allt ansvar själv och ta med sig jobbet hem behövs handledning och debriefing.   



 

18(32) 
 

Att få prata ut om svåra eller bra vårdsituationer och händelser som inträffat på arbetet är 

viktigt för att orka jobba vidare. Positiv feedback var alltid givande. Distriktssköterskorna 

beskrev att de som grupp träffas varje dag för att få och ge rapport och vara ett forum för att 

lyfta fram svårigheter man önskade delge varandra. Grupphandledning, patientfokuserad 

handledning eller privata samtal med kuratorn var några andra sätt som informanterna i studien 

nämnde som fungerade bra. Vikten av att få prata av sig dagens händelser till sina kollegor 

bevisas genom följande citat: 

”Men även att vi kollegor emellan stötar och hjälper varandra. Och vissa fall är 

svårare än andra och alla berörs på olika sätt hos olika patienter. Vi pratar om 

det, vilket är bra.”(3). 

6.2.2 En stödjande aspekt för hela patienten och dess familj 

Distriktssköterskorna beskriver att de inom den avancerade hemsjukvården är 

helhetsfokuserade. Hemmiljön beskrivs främja helhetssynen på patienten och deras familjer, de 

jobbar nära patienten i dennes rätta miljö. Mötet och relationen i hemmet blir mer privat, 

informanterna beskrev det som att de får en annan blick för vad det är för människa och att de 

ser hela familjen. Distriktssköterskorna beskrev att patientantalet i organisationen är begränsat, 

vilket innebär att kontinuitet och igenkännande underlättas. Patienten ska få vara i centrum och 

de utgår ifrån patientens behov och önskemål. Att arbeta helhetsfokuserat innebär att inte bara 

se till patientens cancerdiagnos utan att beakta betydelsen av sjukdomen för just den individen. 

Viktiga aspekter som framkom var att distriktssköterskorna ska tänka på hur patienten och de 

anhöriga hanterar sjukdomen, själsligt, fysiskt och psykiskt och om patienten har ett bra socialt 

kontaktnät. En kommentar från informanterna om hur det är att jobba i hemmiljö är följande: 

”Hemmiljön är bra man jobbar på ett annat sätt med hela patienten och hela 

familjen, man har patienten med sig på ett annat sätt, de anhöriga och patienten 

styr arbetet lite mera.”(5.) 

 

Informanterna beskrev vikten av att stödja och erbjuda samtal med patienten och familjen, 

samtalen får inte vara påtvingade. Det handlar om att se patienten och se de anhöriga. Samtal 

handlar om ta sig tid till att lyssna och att inte inge falska förhoppningar. En bra samtalsform 

som framkom under intervjuerna var ett så kallat vårdande samtal.  
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Vårdande samtal, är en metod som vägleder och lotsar patienten, så att de själva kan få insikt 

med vad de vill och hur de känner. Distriktssköterskorna beskrev betydelsen av att bygga upp 

en bra relation, skapa kontakt och stanna kvar i de svåra stunderna och i de svåra samtalen.  

 

Det framkommer under intervjuerna att vård till livets slut i hemmet inte skulle fungera om 

patienten var ensamboende och om det inte vore för de anhöriga. De anhöriga finns i hemmet 

24 timmar om dygnet. Distriktssköterskorna gör stödinsatser men det finns inte personal som 

kan stanna hos patienten hela dygnet runt. Det finns tillfällen då patienten dött innan 

personalen hunnit fram. Därav lyfter distriktssköterskorna fram vikten av att de anhöriga är 

trygga med vården och att de är välinformerade. Är de anhöriga inte är trygga så fungerar det 

inte i hemmet. Fortlöpande och kontinuerlig information och kommunikation är betydelsefullt 

och det kan ibland vara en tids krävande arbetsuppgift.    

 

Förutom att informera och kommunicera med de anhöriga beskrev informanterna vikten av att 

stödja och erbjuda avlastning och att inte ge de anhöriga dåligt samvete. Om hemsituationen 

blev ohållbar av någon anledning, upplevdes god tillgång till avlastnings/ trygghetsplatser på 

vårdavdelningarna som en trygghet både ur ett sjuksköterske- patient- och anhörig- perspektiv. 

Patienten kan och ska kunna få ångra sig angående beslutet att få dö i sitt eget hem. 

Distriktssköterskorna uttryckte att trygghetsplatserna inte innebar att patienten skulle stanna där 

tills den dog, utan det kunde vara en tillfällig avlastning och lösning för en utarbetad och trött 

anhörig. Vikten av tillgång till en trygghetsplats bevisas genom följande exempel: 

”och skulle det inte fungera i hemmet så har vi tillgång till vårdplatser, det ordnar 

sig alltid vilket är en trygghet både för oss och för de andra”(5.) 

6.2.3 En samordnande funktion för patienten 

Inom den avancerade hemsjukvården beskrivs tillgången till ett professionellt skyddsnät som 

god tack vare teamsamarbetet. Distriktssköterskorna beskrev att en uppgift de har är att 

samordna sjukvårdsbesök och vårdinsatser åt patienten. Det handlar om att vara lyhörd och 

samordna sina egna hembesök men även att samordna kontakten med andra sjukvårds- 

inrättningar. Syftet är att underlätta för patienten så att besöksfrekvensen och sjukhusresor 

minskar. Att inta en samordnande funktion innebär för distriktssköterskorna att planera, 

prioritera, omstrukturera och vid behov delegera vissa arbetsuppgifter. Informanterna beskrev 

att samordning kan vara att ordna fram material och ordna med kontakter för och åt patienten 
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inför en resa till annan ort. Ibland får distriktssköterskorna tillfälligt överta patienter från andra 

kommuner som är i behov av avancerad sjukvård i hemmet. Det kan vara patienter som är på 

semester i grannkommunen, eller som har en sommarstuga de önskar besöka under sin sista tid 

i livet.  Då ska deras behov av stöd och sjukvårdsinsatser samordnas.  

En av informanterna uttrycker hur samordning av arbetet till viss del utgår från patientens 

önskemål, kommentaren lyder:  

”En del patienter vill att vi kommer ofta och andra vill att vi ska komma så sällan 

som möjligt och då vid ett sådant besök får man också samordna sina 

arbetsuppgifter.”(2.) 

6.2.4 En möjlighet att främja livskvaliteten hos patienten 

Distriktssköterskorna beskrev att genom att leva upp till patientens önskan om att få dö och 

vårdas i det egna hemmet så främjade de livskvalitet. 

 Hemmiljön ansågs bidra till ökad livskvalitet, genom att den inte begränsar patientens 

levnadsvanor. Patienten kan i hemmet vara en individ utan att bli hospitaliserad och styrd utav 

sjukhusets mat- och besökstider. Patienten kan fortsätta att koka sitt eget kaffe, sitta i favorit 

fåtöljen och ta sig ett glas vin om hon så önskar. Hemmet är en trygghet, och 

distriktssköterskorna kommer så fort de kan om patienten behöver dem vilket ses bidra till 

trygghet och därmed ökad livskvalitet. Distriktssköterskorna kan via uppmuntran, stöd och 

symtomlindring inför en sista önskad resa bidra till ökad livskvalitet. Många patienter önskade 

att få åka bort, det kunde var en kort eller lång resa, men här beskrev informanterna att det var 

viktigt att se patientens möjligheter. Det bevisas genom följande citat: 

”Det kan vara så att de önskar resa bort med sin familj, då ser vi till att uppfylla 

den önskan, stötta dem. Se möjligheterna, inte hinder. Lågt blodvärde, då ger vi 

blod, kanske ger lite cortison, ger lite dropp några dagar så de blir piggare och 

orkar resa.”(3.) 

 

Genom att distriktssköterskorna kan påverka och stödja patientens möjligheter att bibehålla 

sina intressen, sociala aktiviteter och hobbys påverkades livskvaliteten i en positiv bemärkelse. 

Guldkant på tillvaron beskrevs främja livskvaliteten, som att unna patienten möjligheten till 

sovmorgon eller att möjliggöra för att patienten får komma ut i friska luften. 

Distriktssköterskorna kan via uppmuntran främja för vacker serveringen och god mat. 

Näringsdrycker kan serveras väl kylda, tillsammans med glass och sugrör i vackra glas.  
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Vänner och bekanta kan lättare komma på besök i hemmet än på ett sjukhus, varför vård i 

hemmet inte begränsar de sociala relationerna. Att stödja de anhöriga beskrevs bidra till 

patientens välmående. Var patienten smärtfri och nöjd blev även de anhöriga trygga och nöjda. 

6.2.5 Emotionella upplevelser  

Distriktssköterskorna beskrev sitt arbete som stimulerade, givande, tacksamt och roligt. De 

kände att de gör nytta och att vården fungerar bra. Patienterna och de anhöriga är glada över att 

distriktssköterskorna kommer hem till dem. Informanterna beskrev att vården inrymmer 

mycket skratt, hopp och glädje, en av distriktssköterskorna uttrycker sig enligt följande: 

”är det i palliativa vården något som man inte kan förstå är att det inrymmer så 

mycket livsglädje och hopp och att vi kan skratta mycket tillsammans inom vår 

verksamhet. De lever här och nu, det är fantastiskt många gånger.”(2.) 

 

Arbetet med palliativa patienter beskrevs ibland som skrämmande och sorgligt. Skrämmande 

kan vården vara då det är sista anhalten, alla patienter är döende. Det kan upplevas jobbigt att 

veta att alla patienter ska dö. Patienternas livsöden och döden berör distriktssköterskorna och 

det kan vara svårt att handskas med sin egen dödsångest. Döden innebär en sorg och en saknad 

även för personalen. Informanterna beskrev svårigheterna med att vårda unga döende patienter 

med barn i familjen och många gånger relaterade och identifierade de sig med patienten.  

Existentiella tankar om döden handlar om tankar över sin egen död, vilket personal som arbetar 

med palliativa patienter ställs inför. 

 

En snabb död eller en dramatisk oväntad händelse beskrevs som jobbig och svår. Informanterna 

nämnde att det var väldigt sällan men när det inträffade var det svårt att mötas av ilska och 

aggregation från patienter eller anhöriga. Ilska kunde upplevas hotfullt. Arga anhöriga gjorde 

att distriktssköterskorna tappade fokus på patienten. 

 

En svår, spännande och utmanande uppgift kunde vara att möta familjer från andra kulturer, där 

språket men även omhändertagandet av den döde skiljer sig från den svenska kulturen. I arbetet 

ingår omhändertagandet av den döde och att återställa hemmet till ursprungligt skick. Att göra 

miljön fin, tända ljus, ställa fram en blomma, viktig var också att stanna kvar en stund i 

hemmet om de anhöriga så önskade.  
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Distriktssköterskorna lyfte fram vikten av att göra ett fint avslut för alla som var inblandade 

och att visa respekt och vördnad för den avlidne och de anhöriga. Specifikt omhändertagande 

och kontakt av de anhöriga en tid efter dödsfallet ingår i arbetet och anses viktigt. Ett specifikt 

omhändertagande kunde vara att skicka en hälsning via kort, eller att besöka de anhöriga i 

hemmet en tid efter dödsfallet. Detta specifika omhändertagande av de anhöriga var 

betydelsefullt för att kunna följa upp och utvärdera vården vilket uttrycks enligt följande citat: 

”det var ju det här att vi skulle omhänderta de anhöriga och se det lite specifikt. Att 

vi exempelvis skickade kort hem till dem inför begravningen och vi skickade julkort 

och ett kort när det hade gått ett år. Och det var mycket uppskattat.”(1.) 

 

Distriktssköterskorna beskrev att det finns ett stort behov av avancerad hemsjukvård i hemmen. 

Att kunna erbjuda en icke palliativ avancerad sjukvård i hemmet var en framtidsvision som 

framkom under intervjun. 

6.3 Resultat sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att distriktssköterskorna upplevde arbetet med avancerad 

sjukvård i hemmet som något mycket positivt, stimulerande och bra vilket tolkats som att 

vårdformen är viktig, givande och välfungerande. Distriktssköterskorna beskriver sitt arbete 

som fritt, ansvarsfullt, självständigt och att det till största delen innebär ensamjobb. Men trots 

att de jobbar ensamma så har de ett bra samarbete inom teamet. Arbetet med patienter inom 

avancerad sjukvård i hemmet innebär för distriktssköterskorna att ha goda kunskaper i 

omvårdnad och medicinsk teknik. Vården bedrivs dygnet runt och personalen är alltid 

tillgänglig för patienterna och skulle inte vården i hemmet fungera var tillgången till en 

trygghetsplats avgörande. Distriktssköterskorna förmedlar trygghet, stödjer och intar en 

samordnande funktion åt patienten och deras anhöriga. Arbetet med palliativa patienter kan 

upplevas sorgligt och svårt, men vården inrymmer ändå mycket livsglädje. Handledning och 

debriefing är en viktig del i arbetet med palliativa patienter. Distriktssköterskorna beskriver sig 

själva som gäster i patientens hem vilket innebär respekt för dennes hem. Vård i hemmiljö 

anses främja patientens och de anhörigas livskvalitet. 
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7 Diskussion 

Diskussionskapitlet belyser följande områden: metoddiskussion, resultatdiskussion och 

etikdiskussion. 

7.1 Metoddiskussion  

Då syftet med studien var att beskriva distriktssköterskornas erfarenheter av att vårda patienter  

som får avancerad sjukvård i hemmet med palliativ inriktning passade en kvalitativ intervju 

metod bra. Kvalitativa metoder syftar till att beskriva och förstå subjektiva individuella 

upplevelser och försöka fånga dem i sin helhet av dem som har erfarenhet (Polit & Beck, 

2004). Valet föll på att genomgöra individuella intervjuer med distriktssköterskorna. Därmed 

inte sagt att andra kvalitativa metoder går att använda. Det hade varit intressant att exempelvis 

genomföra en eller två fokusgruppsintervjuer. En fokusgrupp innebär att en grupp människor 

träffas och under en begränsad tid diskuterar ett givet ämne, under ledning av en projektledare 

(Polit & Beck, 2004). Valet att använda innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

var att metoden ansågs vara till hjälp och sågs som ett bra redskap under analysarbetet.  

 

Ett medvetet val som gjorts i studien var att inte använda någon teoretisk referensram/ 

tolkningsram. Vid val av en teoretisk referensram hade resultatet kanske inte blivit detsamma. 

Detta kan ha påverkat resultatet i examensarbetet både positivt och negativt, vilket är något att 

tänka på inför fortsatta studier inom ämnet.   

 

Erfarenheten av arbetet som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen med palliativa patienter 

kan ha varit dels en tillgång men även en begränsning. Risken med förförståelsen kan vara att 

författaren tolkat utsagorna fel och tagit vissa saker för givna och därav inte ägnat tillräcklig 

uppmärksamhet på det som informanterna beskrev under intervjuerna. Intervjudeltagarnas 

lämplighet skall bedömas utifrån problemet som forskaren önskar studera och strategier för val 

av deltagare har betydelse för resultatets giltighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Valet att intervjua distriktssköterskor som har erfarenheter av att arbeta inom en organisation 

som ansvarar för avancerad sjukvård i hemmet anses var rätt urval, för att besvara syftet. Data 

som ligger till grund för resultatet är sparsamt men på grund av tidsperspektivet var det inte 

möjligt att utöka underlaget. Det var även svårt att få tag på informanter. Alternativet att 

intervju grundutbildade sjuksköterskor som arbetar inom ASIH- verksamheten för att få svar på 

syftet övervägdes, då hade det i så fall inte varit svårt att få tag på informanter.  
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Men å andra sidan är de flesta sjuksköterskor som arbetar inom ASIH-verksamheten inte 

utbildade distriktssköterskor, som var målgrupp för denna studie.  

 

Avsikten med studien har varit att arbeta induktivt genom att använda öppna frågor som en 

struktur och ett hjälpmedel under intervjuerna och att förutsättningslöst granska 

intervjumaterialet. Enligt Polit och Beck (2004) bör forskaren förbereda en djupintervju genom 

att åtminstone ha en eller två initiala frågor som berör det område som forskaren önskar 

fördjupa sig i och att det under intervjun är möjligt att ställa följdfrågor. Författaren noterade 

att det var svårt att inte ställa för mycket följdfrågor och det var svårt att bara lyssna utan att 

avbryta informanterna. Ämnet avancerad sjukvård i hemmet upptäcktes vara ett brett område 

och författaren fick med de fem öppna frågorna en väldig bredd på intervju materialet. Det 

hade i efterhand varit bättre att använda sig av flera semistrukturerade frågor för att på så sätt 

styra intervjuerna åt rätt håll. På sista frågan i intervjuguiden (se bilaga 2) om skillnader mellan 

basal och avancerad hemsjukvård, har författaren valt att inte redovisa några skillnader i 

resultatet då det inte var syftet med studien. Svaren på frågan var i stora drag korta och de 

flesta informanter beskrev att det var de medicintekniska insatserna och att vården bedrevs 

dygnet runt som var den största skillnaden mellan basal och avancerad hemsjukvård. I 

efterhand visade det sig att denna fråga inte gav något nytt och väsentligt som grund till 

underlaget för resultatet. Författaren är väl medveten om att begreppet livskvalitet som 

informanterna tillfrågades om i intervjufråga två (se bilaga 2.) är ett svårbeskrivet begrepp. 

Författaren motiverar frågan om livskvalitet, genom att ett av målen inom den palliativa vården 

är att öka patientens och de anhörigas livskvalitet. Informanterna hade inget problem med att 

besvara frågan. Det som förvånade var att de flesta informanterna beskrev sitt arbete på ett 

väldigt likartat och mångfacetterat sätt och alla informanter var engagerade och aktiva under 

hela intervjun. 

 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att det vid valet av en kvalitativ innehållsanalys är bra 

att bestämma sig för att fokusera på det öppna och påtagliga budskapet (manifesta) i texten 

eller det dolda budskapets (latenta) innehåll. Författaren har vid transkriberingen av 

intervjumaterialet valt att inte skriva ut skratt, hummanden eller liknande utan koncentrerat sig 

på det påtagliga budskapet, men för den sakens har inte utsagorna räknats. Under analysarbetet 

har författaren växlat mellan helhet (läst de transkriberade intervjuerna, flera gånger), del 

(meningsenheter, kondensering och kodning) och sedan åter till helhet genom att sammanställa 

ett resultat. 
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 Arbetet mad att bilda kategorier och teman har varit svårt och tidskrävande. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att forskaren inte följer en raklinje, utan läser texten 

och materialet flera gånger under analysarbetetsgång.  

 

I studien har det används citat för att validera och beskriva tolkningen av resultatet och arbetets 

giltighet. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) kan giltigheten av resultatet 

beskrivas genom analysarbetet, men även genom att presentera citat från intervjuerna. 

En forskare bör kunna påvisa giltigheten i sina resultat och vidta åtgärder för att säkerställa sitt 

resultat. Om resultatet lyfter fram de karaktäristiska som var avsett att beskrivas anses resultatet 

giltigt. Sanningshalten i resultatet och forskarens förförståelse i ämnet sätter viss prägel på 

analysens trovärdighet. Författaren anser att syftet är besvarat, dock är kategorierna som 

presenterats i resultatet allmänt hållna. Det finns flera frågor som kan besvaras ytterligare och 

mer på djupet. Överförbarhet handlar om ifall resultatet går att applicera på andra grupper. 

Resultatet anses överförbart till andra vårdsituationer inom hemsjukvården där vi möter 

patienter i behov av palliativ vård. 

7.1.1 Etikdiskussion 

Enligt lagen [SFS, 2003:460] om etisk prövning av forskning som avser människor, krävs det 

ingen etisk prövning och godkännande av intervjustudien från regionala 

etikprövningsnämnden. Detta på grund av att författaren har intervjuat frivillig personal och att 

arbetet utförts inom ramen för en högskoleutbildning. Tillstånd för att genomföra intervjuerna 

ansöktes hos respektive verksamhetschef där informanterna arbetade. Under studiens gång har 

hänsyn tagits till de forsknings etiska principerna som är antagna av vetenskapsrådet (2002) 

och består av fyra områden, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Arbetet har under studiens gång inte medfört några 

etiska problem och resultatet har inte medfört några etiska konsekvenser. 

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har författaren valt att lyfta fram den del av resultatet som ansågs 

viktigast eller som för författaren var nytt. Syftet med studien var att beskriva 

distriktssköterskornas erfarenheter av att vårda patienter inskrivna inom avancerad sjukvård i 

hemmet med palliativ inriktning . 
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7.2.1 Positiva aspekter med avancerad hemsjukvård 

Det som genomsyrade resultatet var de positiva utsagorna om hur det är att arbeta som 

distriktssköterska med avancerad sjukvård i hemmet. Alla informanter gav rakt igenom en fin 

bild av vårdformen och alla trivdes bra med jobbet. De beskrev arbetet som givande, roligt och 

stimulerande och att vård i hemmet i ett palliativt skede fungerade mycket bra. Vård i hemmiljö 

främjade även helhetssynen på patienten och familjen. Arbetet beskrevs som självständigt och 

fritt där distriktssköterskorna tillsammans med patienten och de anhöriga planerade vården. 

Detta resultat är intressant och om denna positiva bild generellt stämmer överens med 

verkligheten är det en vårdform värd att satsa på i framtiden. Liknande resultat återfinns i 

artikeln av Bertö (2002) och i Brännström m.fl. (2005) där distriktssköterskorna beskrev 

relationen till sina patienter och de anhöriga som viktig och mycket positiv och att vården med 

palliativa patienter gav distriktssköterskorna något tillbaka. Peters och Sellick (2005) har i sin 

forskning kommit fram till att patienter med cancer i terminal stadiet visar upp en mera positiv 

bild om de vårdades i hemmet istället för på sjukhuset. Hemsjukvårdspatienterna hade mindre 

symtom, mindre depression och bättre livskvalitet. Deras resultat kan jämföras med författarens 

resultat där distriktssköterskorna beskrev att genom att leva upp till patientens önskan om att dö 

i hemmet främjade de patientens livskvalitet. Hemmet är en trygg plats och 

distriktssköterskorna beskrev att de via uppmuntran, stöd och symtomlindring bidrar till 

patienten och de anhörigas livskvalitet. 

7.2.2 Ensamarbete med ett bra samarbete inom teamet 

Det som förvånade var beskrivningen av arbetet som ett ensamjobb. Avancerad sjukvård i 

hemmet innebar för distriktssköterskorna att de för det mesta jobbade ensamma. Författarens 

förutfattade uppfattning om arbetet var att de alltid jobbade två eller flera tillsammans med 

patienten. Att distriktssköterskorna kan arbeta ensamma innebär att de äger förmåga till att fatta 

egna beslut vilket kräver goda medicinska och omvårdnadsmässiga kunskaper. Detta kan 

jämföras med studien av Bertö (2002) som beskriver att distriktssköterskorna ser arbetet med 

palliativa patienter som en utmaning. En utmaning som kräver kunskap om hur man vårdar 

patienten vilket inkluderar både medicinsk och teknisk kunskap.  

 

Resultatet visar på att teamarbetet sågs av distriktssköterskorna som en styrka och de 

inhämtade kraft, hjälp och stöd av varandra när arbetet så krävde. Att arbeta som 

distriktssköterska i ett multiprofessionellt team beskrevs som stimulerade och de upplevde att 
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de tillsammans kunde mobilisera resurser och lösa de problem som patienten hade behov av. I 

Appelin m.fl.(2005) visas liknande resultat det vill säga, att distriktssköterskorna ansåg det 

viktigt att kunna rådfråga en expert och att bra resurser i vården är det samma som god tillgång 

till professionell kompetens. Även patienterna i studien ansåg sig ha rätt att bli vårdade av 

personal som har god kunskap om palliativvård. I Dunne m.fl. (2004) beskrevs att det centrala i 

den palliativa hemsjukvården är ett välfungerade teamarbetet. 

7.2.3 Tillgänglighet dygnet runt  

Distriktssköterskorna i studien beskrev att de alltid är tillgängliga för patienten liksom de 

anhöriga och övrig personal i teamet. Detta ansågs som en stor fördel för alla inblandade och 

det medförde en trygghet att personalen alltid kom då patienten behövde vård. Resultatet har 

förankrats i forskning från Bertös (2002) artikel där distriktssköterskorna beskriver vikten av 

att organisera och kontrollera sitt arbete. Med kontroll menade distriktssköterskorna att de 

alltid var tillgängliga via telefon för att på så sätt få information om vad som hände i hemmen. 

 

Att alltid vara anträffbara och tillgängliga kan ibland upplevas som stressande för 

distriktssköterskorna då de hela tiden får omprioritera sitt arbete. En annan tidsstressande 

faktor kan vara de långa körsträckorna med bil inom ett stort distrikt vilket tar vårdtid från 

patienten. Men distriktssköterskorna beskrev ändå att de hade tillräcklig tid för att vårda varje 

enskild individ och att det begränsade antalet inskrivna patienter bidrog till mindre tidspress. 

De upplevde att de gav en bra vård. Detta resultat ses som viktigt, då författaren under sina 

yrkesverksamma år som sjuksköterska upplevt att många sjuksköterskor känner sig stressade 

över att de inte har tid att sitta ner hos sin patient. I artikeln av Bertö (2002) och Appelin m.fl. 

(2005) framkom att distriktssköterskorna i deras studier upplevde frustration över att inte hinna 

ge den vård de önskade. Tidsbristen var en orsak som hindrade dem i sitt åtagande om att ge 

god vård. Det framkom att distriktssköterskorna i deras studie önskade sig mera resurser och 

bättre stöd för att kunna bedriva en god palliativvård. Skillnaderna i dessa resultat kan ha sin 

förklaring i att informanterna i min studie endast jobbar med palliativa patienter inom 

organisationsformen avancerad sjukvård i hemmet. Medan distriktssköterskorna i studierna av 

Bertö (2002) och Appelin m.fl. (2005), inte jobbade inom den typen av organisation. Det 

verkar som att distriktssköterskorna som arbetar inom avancerad sjukvård i hemmet har goda 

resurser och ett bra samarbete i teamet och de ansåg sig dra viss fördel av sin vidareutbildning 

men dessutom att kurser inom palliativvård var viktigt.  
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Det som distriktssköterskorna i min studie framhöll som betydelsefullt för att göra ett bra 

arbete med palliativa patienter var att man inte bör vara för ung och att det är bra med 

arbetslivserfarenhet, stöd, handledning och debriefing. I Brännström m.fl.(2005), framhölls 

vikten av ett bra teamsamarbetet  och vikten av att stödja varandra inom gruppen. Att prata ut 

om svåra saker inom gruppen och med sina kollegor ansågs betydelsefullt. 

7.2.4 Kommunikativ, stödjande, tryggande och samordnade funktion 

En annan viktig aspekt som framkom under studiens gång var att de anhöriga fyller en så viktig 

funktion och att den palliativa vården i hemmet inte skulle fungera om det inte vore för de 

anhöriga. Att stödja, uppmuntra, erbjuda samtal och informera de anhöriga och patienten var 

viktigt för att skapa förtroende och trygghet och distriktssköterskorna beskrev sig som gäster i 

patientens hem. I Appelin m.fl. (2005) framkom att de anhöriga är i tjänst 24 timmar om 

dygnet och att distriktssköterskan ska anpassa vården enligt patienten och de anhörigas behov 

vilket inkluderar bra kommunikation och adekvat, lättförståelig information. I artikeln av 

Brännström m.fl. (2005) beskrivs sjuksköterskan som gäst, hon ska vara trovärdig och 

förmedla trygghet och säkerhet. En trygghet som distriktssköterskorna i min studie lyfte fram 

som viktig för alla inblandade parter var tillgången till trygghetsplatser. Vikten av tillgång till 

trygghetsplatser har inte setts i några andra studier. Distriktssköterskorna beskrev även att deras 

arbete innebär mycket samordning, att vara en spindel i nätet. I jämförande studie av Bertö 

(2002), beskrivs likande resultat som exempelvis betydelsen av kontroll och organisation i 

arbetet. 

7.2.5 Svårigheter i mötet med palliativa patienter 

Distriktssköterskorna beskrev att omvårdnaden av palliativa patienter kan vara jobbigt, sorgligt 

och svårt. En av svårigheterna som informanterna lyfte fram, var vården av unga döende 

patienter som hade barn. De beskrev att de relaterade till sig själva och att det handlade om att 

kunna handskas med sin egen dödsångest och sina egna tankar om döden. En annan svårighet 

var mötet med arga patienter eller anhöriga. Aggressivitet gjorde att det blev en hotfull 

stämning och distriktssköterskorna beskrev att de tappade fokus på vården. Detta resultat kan 

jämföras med Dunne m.fl. (2005) som beskrev att distriktssköterskorna i deras studie ansåg det 

svårt att möta patienter och anhörigas emotionella känslor, främst ilska ansågs svårast att 

hantera. De beskrev det även stressande att stödja barn och ungdomar i en familj med en 

döende förälder. 
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Enligt Beck-Friis och Stang (2005) ska sjuksköterskorna som arbetar med palliativa patienter 

stödja de anhöriga under sjukdomstiden, efter dödsfallet samt medverka vid uppföljningen av 

efterlevande. Distriktssköterskorna i min studie lyfte fram detta, genom att beskriva värdet av 

ett fint avslut och att visa respekt och vördnad för den avlidne och de anhöriga. 

Distriktssköterskorna beskrev även att de följde upp kontakten av de anhöriga en tid efter 

dödsfallet, vilket kan ses som ett fint och specifikt omhändertagande av de anhöriga. 

 

Enligt SOU (2001:6) ska den palliativa vården innehålla fyra viktiga grundstenar, vilka är 

kommunikation, samarbete, symtomlindring och stöd till anhöriga. Dessa fyra grund stenar är 

tydligt beskrivna i resultatet och det har varit intressant och roligt att ta del av hur 

distriktssköterskorna beskrivit dess innebörd. Distriktssköterskorna beskrev att det finns ett 

stort behov av avancerad hemsjukvård i hemmen. En framtidsvision som framkom under 

intervjun var att utveckla en icke palliativ avancerad sjukvård i hemmet vilket författaren med 

förväntan ser fram emot att följa. 

7.2.6 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning, skulle kunna vara att undersöka betydelsen av patient- eller 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom palliativa hemsjukvården. Hur gör man 

standardvårdplaner eller individuella vårdplaner och mål för en döende patient? Kan 

vårdkvalitet och kontinuiteten på vården av palliativa patienter förbättras ytterligare med hjälp 

av konceptet patientansvarig sjuksköterska? Några av informanterna i studien hade positiva 

erfarenheter av att arbeta med modellen patientansvarig sjuksköterska. Distriktssköterskorna 

ansåg att de tog ett extra stort ansvar för dessa patienter.  
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8 Slutsatser 

Utifrån föreliggande studie framgår att arbetet och omvårdnaden av palliativa patienter inom 

organisationen avancerad sjukvård i hemmet är en givande, välfungerande och viktig vårdform 

värd att satsa på i framtiden. Arbetet som distriktssköterska i den avancerade sjukvården i 

hemmet innebär ett ansvarsfullt, självständigt och ensamt jobb. För att utföra ett bra 

ensamarbete med palliativa patienter i hemsjukvården dygnet runt krävs stöd av kollegor, ett 

bra teamsamarbete, arbetslivserfarenhet, handledning, debriefing och möjlighet till 

fortbildning. 

• Att vårda palliativa patienter i hemmiljö främjar helhetssynen, vilket bidrar till trygghet 

och en god kännedom om sin patient och dennes familj. 

• Genom symtomförebyggande insatser och goda kunskaper i medicinskteknik minskas 

patientens lidande. 

• Distriktssköterskan i den avancerade hemsjukvården har en emotionell, kommunikativ, 

stödjande, tryggande och samordnande funktion med ett syfte att underlätta vardagen 

för patienten. 

• Tillgången till trygghetsplatser var viktig för både patient, anhörig och vårdpersonal.  

Även de anhöriga fyller en viktig funktion. Utan dem är det svårt att bedriva en bra 

avancerad sjukvård i hemmet. 

• Genom att leva upp till patientens önskan om att få dö och vårdas i hemmet så främjar 

distriktssköterskorna och teamet patientens men även de anhörigas livskvalitet. 

”Patienten ges en värdig möjlighet att leva tills man dör.” 
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intervjuade personerna i studien förblir anonyma. Det insamlade materialet kommer inte att 
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Intervjuguide: Fyra öppna frågor, var av en huvud fråga 
 
 
Informanterna får kort presentera sig själva, ålder, kön, arbetserfarenhet och utbildning 
 

1. Kan du beskriva dina erfarenheter av att vårda patienter med avancerad sjukvård i 
hemmet med palliativ inriktning. 

   
 

2. Hur beskriver du att ni som personal främjar förutsättningar för ökad livskvalitet hos 
både patienten och deras anhöriga. 

 
 

3. Hur beskriver du fördelarna med att arbeta med avancerad hemsjukvård, ur ett 
distriktssköterske- perspektiv. 

 
 

4. Kan du beskriva hinder eller svårigheter med att arbeta med avancerad hemsjukvård, ur 
ett distriktssköterske perspektiv. 

 
5. Kan du beskriva några skillnader i arbetssättet mellan basal och avancerad 

hemsjukvård. 
 
 
Avslutar intervjun med att fråga informanterna om det finns något att tillägga. 
 
 


