
  
 
 

 

 

 

Hilda Andersson & Amanda Högfeldt 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, HT 2019 

Grundnivå 

Handledare: Ingrid Hellström 

Examinator: Birgitta Bisholt 

 

 

 

 

 

 

PALLIATIV VÅRD I HEMMET: SJUKSKÖTERSKORS 
ERFARENHETER 

EN LITTERATURÖVERSIKT 

  

  

PALLIATIVE CARE AT HOME: NURSES’ EXPERIENCES 

A LITERATURE REVIEW 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Behovet av palliativ vård är stort i hela världen och cirka 40 miljoner människor 

behöver vårdas palliativt varje år. Många människor önskar att få dö i sina egna hem och 

därför har palliativ vård i hemmet blivit en växande vårdform som är under utveckling. 

Palliativ vård grundar sig på de fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till de närstående. Dessa bygger på att lindra och 

förebygga lidandet hos patienten. Sjuksköterskan har en ledande roll i omvårdnaden och ska 

arbeta genom ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt. Sjuksköterskans arbete grundar 

sig i respekt för patientens integritet och fokusering på att främja hälsa, lindra symtom och 

lindra lidandet. 

 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i patientens 

egna hem. 

 

Metod: En litteraturöversikt gjordes enligt Fribergs (2017) metod. De databaser som 

användes inför sökningen av vetenskapliga artiklar var följande: CINAHL Complete, PubMed 

och Medline. I arbetet inkluderades nio kvalitativa och en kvantitativ artikel, då dessa 

bedömdes svara på syftet att belysa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet. 

Utvalda artiklar analyserades med hjälp av Fribergs analysmetod. 

 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman: Vårdrelationens betydelse, Arbetsgruppens 

betydelse, Behovet av kompetensutveckling och Personlig påverkan. Sjuksköterskorna hade 

positiva och negativa erfarenheter av den palliativa hemsjukvården. Goda vårdrelationer, 

fungerande samarbeten och den tillfredsställelse som arbetet gav upplevdes som positivt. 

Otillräcklig kunskap, brist på tid samt svårigheter i att möta etiska dilemman upplevdes som 

negativt. 

 

Diskussion: I metoddiskussionen diskuterar författarna styrkor såväl som svagheter med 

litteraturöversikten. I resultatdiskussionen diskuteras huvudfynden i resultatet genom Katie 

Erikssons omvårdnadsteori, tidigare forskning, bakgrund och författarnas egna reflektioner.  
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Abstract 

Background: Worldwide, approximately 40 million people are in need of palliative care 

every year. Many people wishes to die in their own homes, palliative home care is therefore a 

growing form of care. Palliative care is based on the four cornerstones: relieve symptoms, 

teamwork, communication and relations and family support, which aims to alleviate and 

prevent patient suffering. The nurse has a leading role in nursing and shall work through an 

ethical and person-centered approach. The nurse's work is based on respect for the patient's 

integrity and focus on promoting health, alleviating symptoms and suffering. 

 

Aim: The aim of the study was to illuminate nurses’ experiences of palliative care in the 

patient's own home. 

 

Method: A literature review was made according to Friberg's (2017) method. The databases 

that were used for the search of scientific articles were as follows: CINAHL Complete, 

PubMed and Medline. Nine qualitative and one quantitative article were included, since they 

were assessed to respond to the aim of exploring nurses' experiences of palliative care at 

home. Selected articles were analyzed using Friberg's method of analysis. 

 

Results: The results are presented in four themes: The importance of a care relationship, The 

importance of colleagues, The need of education and Personal impact. The nurses had 

positive and negative experiences of palliative home care. Good care relationships, good 

cooperation in the team and satisfaction through work were perceived as positive. Insufficient 

knowledge, lack of time and difficulties in meeting ethical dilemmas were on the other hand 

perceived as challenging.  

 

Discussion: In the method discussion, the authors discusses strengths as well as weaknesses 

with the literature review. In the result discussion, the main findings in the results are 

discussed through Katie Eriksson's nursing theory, previous research, background and the 

authors' own reflections. 
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1. Inledning 

Under sjuksköterskeutbildningen har det gemensamt funnits en nyfikenhet beträffande 

hemsjukvården hos båda författarna. Inom den verksamhetsförlagda utbildningen har 

författarna kommit i kontakt med patienter som är döende inom olika vårdkontexter. 

Författarna har även uppmärksammat att en önskan om att få dö i hemmet blir allt vanligare 

och därmed har intresset för palliativ vård specifikt i hemmet ökat hos de båda. Inför den 

kommande rollen som sjuksköterskor anser vi därför att det är angeläget att undersöka 

erfarenheterna kring att vårda människor i livets slutskede i hemmiljö. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Enligt World Health Organization (WHO, 2018) är behovet av palliativ vård stort i hela 

världen, cirka 40 miljoner människor uppskattas behöva palliativ vård varje år. Av de 90 000 

personer som avled i Sverige år 2010, beräknades 80 procent ha palliativa vårdbehov 

(Socialstyrelsen, 2013). World Health Organization (2018) framhåller vikten av att alla 

människor oavsett ålder erbjuds palliativ vård även om vårdbehovet kan variera från individ 

till individ.  Palliativ vård i livets slutskede innebär att vårdandet sker genom att förstärka 

livskvalitén för de patienter som befinner sig i det palliativa skedet (WHO, 2019). Detta ska 

ske via ett förhållningssätt som går ut på att förebygga och lindra lidandet. Det innebär att 

patientens sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov ska tillgodoses av ett 

professionellt vårdteam (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård bedrivs inom olika vårdformer, 

till exempel på sjukhusens vårdavdelningar, i kommunens särskilda boenden och i hemmet. 

    I enlighet med WHO’s definition och människovärdesprincipen har det inom den palliativa 

vården formulerats fyra hörnstenar (Socialstyrelsen, 2013). Dessa innefattar symtomlindring, 

teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till de närstående. Vid symtomlindring 

finns det ett stort fokus på att identifiera och lindra svåra symtom som till exempel smärta. 

Symtomlindring innebär även lindring av psykiska, sociala och existentiella symtom som kan 

uppstå vid livets slutskede. Den andra hörnstenen, samarbete, är av stor vikt för att bedriva en 

god palliativ vård. Det krävs ett gott samarbete inom det professionella vårdteamet som oftast 

kan bestå av läkare, sjuksköterska och kurator. Beroende på patientens behov förekommer 

även arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister. I Jünger, Pestinger, Elsner, Krumm, och 

Radbruch (2007) undersöktes olika faktorer som leder till ett gott samarbete inom det 
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palliativa vårdteamet. Faktorer som bra och nära kommunikation, samma värderingar, bra 

arbetsrelationer och högt engagemang bidrog till att gruppen kunde arbeta effektivt och nå de 

gemensamma målen inom den palliativa vården. 

Socialstyrelsen (2013) bedömer att det är av stor vikt att hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten gemensamt bedriver arbetet kring palliativ vård på samma villkor och 

värdegrund för att främja den palliativa processen och samarbetet mellan de olika instanserna. 

Kommunikation och relation innefattar både relationen mellan vårdare och patient samt 

närstående men också relationen inom arbetsgruppen. En bra kommunikation och relation 

främjar livskvalitén hos patienten genom att bidra till en trygghet och stärkt autonomi. Det har 

visat sig att en god relation mellan sjuksköterska och patient inte bara främjar de fysiska och 

känslomässiga tillstånden utan förenklar även anpassningen till sjukdomen, lindrar smärtan 

och kan leda till en positiv sista tid i livet (Mok & Chi Chiu, 2004).  

Att se en närstående i palliativt skede kan vara mycket mödosamt (Socialstyrelsen, 2013). 

Därför krävs det att de närstående bjuds in till att delta i vårdandet och att de får stöd under 

vårdtiden men även efter döden. Lundberg, Olsson och Fürst (2013) belyser hur de närstående 

sällan är de som tar kontakt för stöd och att det är något som vårdgivaren bör ta initiativ till. 

Genom att ge stöd i ett tidigt skede i en kris bidrar till säkerhet och trygghet för de närstående 

genom hela den palliativa processen. I Linderholm & Friedrichsen (2010) uttryckte 

närstående en önskan kring att bli sedda av vårdpersonalen när de deltar i vårdandet av en 

döende patient i hemmet. De närstående kände sig utelämnade när de inte lyckades bygga en 

relation till vårdteamet. Känslor av osäkerhet väcktes när de närstående inte förstod vad som 

förväntades av dem. Kommunikation var således viktigt och skulle inte enbart fokusera på 

den lidande personen och alla praktiska saker runt patienten. 

2.2 Döden 

Enligt Svensk lag (SFS 1987:269, 1§) är en människa död när “hjärnans samtliga funktioner 

totalt och oåterkalleligt fallit bort”. Tidigare har Sverige inte haft så hög medellivslängd och 

så många äldre friska som idag (SOU: 2001:6). Idag är de flesta som dör över 80 år och cirka 

90 procent av alla som dör varje år utgörs av ålderspensionärer. Det kan vara svårt att 

fastställa när själva döendet börjar. Döendet kan liknas vid en process som emellanåt kan vara 

mycket kort och fortgå allt ifrån timmar till dagar. År 1989 sågs det att 90 procent av 

dödsfallen som inträffade var på sjukhus eller annan institution. Under de senaste åren har 

inträffade dödsfall däremot förskjutits från sjukhus till särskilda boendeformer och det egna 

hemmet. Minskningen av antalet sjukhusplatser och ökningen av vård i hemmet antyder att 
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allt fler människor kommer att dö i sina egna hem. Enligt Jakobsson, Andersson och Öhlén 

(2014) har förhållningssättet till döden varit varierande under historiens gång. I det 

traditionella förhållningssättet, som präglade bondesamhället, sågs döden som en naturlig del 

av människors vardagliga liv. Vid denna tidsperiod var infektionssjukdomar en vanlig 

dödsorsak och utmärktes även av hög barnadödlighet, kort medellivslängd samt ålderdom. 

Under industrisamhället tog professionella vårdgivare över vårdandet av döende människor då 

döden flyttades från människors hem till olika vårdinstitutioner. Detta resulterade i sin tur att 

döden inte var lika framträdande som förr i tiden. I det postmoderna samhället som speglar 

nutiden, är autonomi och fri vilja högt värderat. Individualismen som råder gör att människor 

vill forma sin egen död. De ideal som fanns förr i tiden skiljer sig därmed åt från hur det ser ut 

idag. Idag är det inte en självklarhet hur en människa bör leva eller dö. 

 Många är idag rädda för döden och har en önskan om att den egna döden ska gå snabbt och 

smärtfritt som till exempel att dö i sömnen (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). Trots det 

lever många också idag med en dödförnekelse och kopplar det med stark ensamhet. Det kan 

även ses som positivt med en dödsförnekelse eftersom att människor då är mer aktiva i sina 

egna liv och får samhället att gå ihop, istället för att gå runt och oroa sig för döden. 

 

2.3 Faser inom den palliativa vården 

Inom den palliativa vården förekommer det två faser, en tidig fas och en avslutande fas 

(Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga fasen kan pågå under en längre tid och tar sin början när 

en konstaterad obotlig sjukdom är fastställd. Under den tidiga fasen fokuseras det på att 

bibehålla en hög livskvalitét och, beroende på patientfall, ge en livsförlängande behandling. 

Övergången mellan den tidiga och den sena fasen sker i samråd mellan patient, läkare och 

även närstående. Skäl till att gå över till den avslutande fasen kan vara att behandlingen inte 

längre hjälper eller att patienten blir lidande eller tar skada av behandlingen som pågår. 

Innan den avslutande fasen hålls ett så kallat brytpunktssamtal (Socialstyrelsen, 2018). 

Brytpunktssamtalet hålls mellan ansvarig läkare och patient, även närstående kan medverka 

om patienten så önskar. Samtalens innehåll beror på situation, patientens adekvata tillstånd 

och bakgrund. Under samtalet tas frågor upp som patientens önskan, den medicinska 

bedömningen, hur vården tillämpas vid livets slutskede och om stöd som finns att tillgå för 

patienten. Samtalet leder till att en vårdplan upprättas för patienten och syftar till hur den 

fortsatta vården och behandlingen ska bedrivas och hur akuta åtgärder ska tillämpas. Det är 
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viktigt att patienten samt närstående får svar på de frågor som ställs, därför hålls ofta ett 

flertal brytpunktssamtal med läkaren. 

Den avslutande fasen inom palliativ vård innebär att döden inte går att undvika inom en 

snar framtid och vården formas därefter till att lindra lidandet istället för att förlänga livet 

(Socialstyrelsen, 2013). Den avslutande fasen är ofta kort och det är viktigt att som vårdgivare 

se till att, inte bara patienten, utan även närstående får en hög livskvalité de sista dagarna i 

livet. 

 

2.4 Patienter inom den palliativa vården 

Majoriteten av de vuxna som har behov av palliativ vård har kroniska sjukdomar såsom hjärt-

kärlsjukdomar, cancer och kroniska luftvägssjukdomar (Socialstyrelsen, 2013). Många andra 

tillstånd kan också kräva palliativ vård, inklusive njursvikt, kronisk leversjukdom, multipel 

skleros, Parkinsons sjukdom och demenssjukdom. Att ha en obotlig sjukdom upplevs av 

många patienter som påfrestande och kan liknas vid en berg-och dalbana (Melin-Johansson, 

2017). Det är inte helt ovanligt att patienter besväras av flera symtom samtidigt 

(Socialstyrelsen, 2013). Tidiga upptäckter och anpassade behandlingar av symtomen är 

således viktiga beståndsdelar för att lidandet ska förebyggas och lindras. Fysiska symtom som 

kan uppträda vid livets slutskede är till exempel smärta, förvirring, aptitlöshet, viktnedgång 

och trötthet. Andra symtom kännetecknas av oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Det är då 

vanligt att läkaren sätter ut det mediciner som inte längre är aktuella och sätter istället in nya 

mediciner som lindrar tidigare nämnda symtom (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Smärta är 

det symtomet som har stor betydelse för patienter i palliativt skede och drabbar nästan alla. 

Smärtan uppstår oftast på grund av sjukdomen men kan även vara på grund av biverkningar 

från aktuella läkemedel. Genom smärtanalys försöker man identifiera smärtan och därifrån 

upprätta åtgärder. Målet med symtomlindringen är att patienten ska känna minsta möjliga 

smärta de sista dagarna i livet. Förvirring, eller terminal oro, tyder oftast på akut hjärnsvikt 

och uttrycker sig ofta i att patienten får bland annat ångest, hallucinationer och motorisk oro. 

För att åtgärda förvirringen behöver vårdare hitta och åtgärda de orsaker som orsakar 

tillståndet. Dessa kan till exempel vara urinretention, förstoppning eller biverkningar från 

läkemedel. 

Att närma sig döden kan även orsaka många existentiella frågor hos patienter, vilket gör att 

många ofta har behov av att ventilera sina inre tankar och känslor såsom ilska, rädsla och sorg 

(Melin-Johansson, 2017). Att bemöta det existentiella lidandet hos patienter är en del inom 
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den palliativa vården som många vårdare helst vill undvika (SOU 2001:6). Det är därför 

viktigt att etablera kunskap i vårdprogrammen för att öka förståelse för lidandet och hur det 

ska bemötas. Vidare har patienter som vårdas för obotliga sjukdomar i livets slutskede 

uttryckt hur viktig del vårdarna har i upplevelsen av att känna välbefinnande (Conner, Allport, 

Dixon & Somerville, 2008). Det är av betydelse om vårdpersonalen kan främja patientens 

självständighet, förmedla hopp, se patienten som en person och därmed lindra symtom. 

2.5 Vård i hemmet 

Begreppet hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård som bedrivs i det egna hemmet där 

medicinska insatser utförs under en sammanhängande tid (Melin-Johansson, 2017). De 

vårdande insatserna innefattar medicin, habilitering, rehabilitering och omvårdnad. 

Hemsjukvården är avsedd för personer som beräknas behöva långvariga vårdinsatser. Det är 

inte bara det ordinära hemmet som involveras utan även särskilda boenden och den dagliga 

verksamheten hör hit. Allt fler människor önskar att få dö i sina hem och enligt en statlig 

utredning ska den enskilda personen själv få avgöra, så långt som möjligt, om denne ska 

vårdas i sitt egna hem eller på en institution sina sista dagar i livet (Socialstyrelsen, 2006). I 

Söderberg, Rydell Karlsson och Löfvenmark (2015) upplevde patienter att det var 

övervägande positivt att få vård i sitt egna hem. Samtliga patienter associerade hemmet med 

trygghet och vetskapen att inte behöva ta sig till sjukhus och vårdcentraler vid försämrat 

hälsotillstånd visade sig vara betydelsefullt. I Benzein, Norberg och Saveman (2001) kunde 

det egna hemmet utgöra en viktig faktor i upplevelsen av att känna hopp i livets slutskede för 

patienter. Att få vara i en bekant miljö med sina personliga ägodelar, att kunna bestämma sina 

egna rutiner och möjligheten att kunna ha husdjur var några komponenter som hade effekt på 

upplevelsen av hopp. Palliativ hemsjukvård upplevdes av patienter vara positivt och ansågs 

även vara ett mindre kostsamt alternativ istället för att patienten ska vårdas på sjukhus, detta 

visade sig i en svensk studie av Sahlen, Boman och Brännström (2015). Hemsjukvården kan 

delas in i två olika huvudområden: grundläggande hemsjukvård och avancerad hemsjukvård 

(Josefsson & Ljung, 2017). 

 

2.5.1 Grundläggande hemsjukvård 

Den grundläggande hemsjukvården utgår oftast från en vårdcentral och vårdandet är allmänt 

inriktat och kräver inga slutenvårdsinsatser (Josefsson & Ljung, 2017). Grundläggande 

hemsjukvård innefattar vård i det egna hemmet och särskilda boenden där kommuner och 
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landsting är ansvariga vårdgivare. Den bedrivs främst av distriktssköterskor tillsammans med 

undersköterskor, läkare och vården ges dagtid (Melin-Johansson, 2017). Vårdtillfällena inom 

den grundläggande hemsjukvården är cirka två till fem gånger i månaden per patient. 

Exempel på omvårdnadsåtgärder som utförs av distriktssköterskan är såromläggningar, 

blodprovstagningar samt iordningställande och administrering av läkemedel. 

 

2.5.2 Avancerad hemsjukvård 

Den avancerade hemsjukvården utgår från den slutna vården och utövas främst av avancerad 

sjukvård i hemmet (ASIH), som är knutna till sjukhus (Josefsson & Ljung, 2017). Det är en 

vårdform som blir allt vanligare och som ger möjlighet att ersätta vård på sjukhus (Melin-

Johansson, 2017). För att få tillgång till ASIH-vård som patient krävs en läkarremiss. Den 

avancerade hemsjukvården bestående av sjuksköterskor och läkare, tillämpar sig under hela 

dygnet. Övriga yrkesprofessioner i teamet som kan vara behjälpliga är till exempel kuratorer, 

dietister, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (Stockholms läns sjukvårdsområde, u.å.). 

Exempel på de insatser som sjuksköterskan kan bistå med är smärtlindring, dropp, 

blodtransfusioner och samtalsstöd. 

 

2.6 Sjuksköterskans roll 

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017) är omvårdnaden ett 

grundläggande ansvarsområde för legitimerade sjuksköterskor. Omvårdnaden vilar på ett 

vetenskapligt kunskapsområde och innefattar det patientnära arbetet. Sjuksköterskan 

förväntas kunna leda omvårdnadsarbetet på egen hand och i samspel med patienten, dennes 

närstående och andra yrkesprofessioner. Omvårdnadsarbetet sker i huvudsak genom att samla 

in aktuell data om patientens hälsotillstånd, identifiera behov och problem, formulera mål, 

planera, utföra åtgärder samt genom utvärdering. Vidare ställs det krav på att sjuksköterskan 

ska ha ett etiskt förhållningssätt eftersom arbetet innebär möten med andra människor. Enligt 

ICN:s etiska kod, översatt av Svensk sjuksköterskeförening (2017), ska sjuksköterskan sträva 

efter att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnaden 

ska ges med respekt för patientens autonomi, integritet och gälla för alla människor oavsett 

värderingar och trosuppfattningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Därutöver ska 

omvårdnaden vara personcentrerad, vilket betyder att sjuksköterskan ska se till hela personen, 
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ge uppriktig information, få patienten att känna sig värdig som person samt främja patientens 

delaktighet gällande sin vård (Kvåle & Bondevik, 2008; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Enligt Melin-Johansson (2017) är det viktigt att som sjuksköterska inom den palliativa 

vården lyssna till patientens existentiella behov, svara på livsfrågor och fråga vad en bra 

livskvalitet innebär för patienten. En god kunskap och förståelse bidrar till en utveckling av 

den palliativa vården. Inom den palliativa vården har sjuksköterskor ett ansvar att öppna upp 

till existentiella samtal och underlätta samtalen mellan patient och närstående (Strang, 

Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2014). För att göra det behövde 

sjuksköterskan skapa ett förtroende, vara öppen, tillgänglig och flexibel. Det är även viktigt 

att följa patientens känslomässiga tillstånd och respektera att det är patienten som bestämmer 

när de existentiella samtalen ska se. Johnston och Smith (2006) framhäver vikten av att som 

sjuksköterska inneha en god social förmåga och kunna erbjuda stöd till patienter inom den 

palliativa vården. I sjuksköterskans roll sågs egenskaper såsom vänlighet, värme, medkänsla 

och äkthet som viktiga i mötet med patienten.  

 

3. Problemformulering 

Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvalitén och lindra lidandet för personer i 

livets slutskede. Palliativ vård bedrivs inte bara på sjukhusets avdelningar utan också i 

patientens egna hem. Hemmet har blivit en plats där allt fler människor önskar att få vård 

under sin sista tid i livet på grund av ökad upplevd trygghet. Sjuksköterskan har en ledande 

position i omvårdnaden och förväntas självständigt och tillsammans med andra, däribland 

patienten, kunna utföra omvårdnadsarbetet. Genom ett etiskt och personcentrerat 

förhållningssätt arbetar sjuksköterskan för att främja patientens hälsa och lindra lidandet. Då 

palliativ vård i hemmet ställer stora krav på sjuksköterskors kompetens och förekommer allt 

oftare vill författarna ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i hemmet. 

 

4. Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i patientens egna 

hem. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I uppsatsen använde författarna Katie Erikssons omvårdnadsteori som utgångspunkt. Lidandet 

utgör en stor del av hennes tänkande (Eriksson, 2018). Enligt henne är varje lidande unikt och 

ses som en naturlig del i människors liv. Vårdlidande är den form som uppkommer i mötet 

med vården och är det begrepp som författarna kommer att stödja delar av sin 

resultatdiskussion på. Vårdlidande kan ske genom olika sätt, till exempel att vårdpersonalen 

kränker patientens värdighet. Kränkning av människans värdighet har en nära koppling till 

fördömelse och straff. Att negligera eller att inte ge caritativ vård till patienten är exempel på 

straff. Maktutövning och utebliven vård är även sätt att frambringa vårdlidande för patienten, 

till exempel genom att inte ta patienten på allvar eller att inte kunna se och bedöma vilka 

behov patienten har på grund av kunskapsbrist. Eriksson beskriver även sjukdomslidande, 

som relateras till sjukdom och behandling. Smärta är en vanlig orsak till sjukdomslidande och 

relationen mellan smärta och lidande är ofta en central del i samband med sjukdom. Att 

reducera smärta innebär att lidandet lindras. Vidare lyfter Eriksson begreppet livslidande som 

relateras till hur människan upplever sin livssituation. Livslidande kan till exempel uppstå när 

en människas totala livssituation förändras, det kan handla om ett hot mot ens existens eller 

ett plötsligt bortfall till ett socialt liv. 

 Enligt Katie Eriksson utspelas en människas lidande i ett drama som består av tre delar: att 

bekräfta lidandet, att vara i lidandet och slutligen försonas med lidandet (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Lidandet kan lindras genom att sjuksköterskan vågar vara medaktör i 

dramat. Patienten upplever det som utmanande att ställas inför sitt lidande, således ska 

sjuksköterskan vara närvarande tillsammans med patienten och bekräfta patientens lidande. 

Därutöver ska sjuksköterskan vara redo att hjälpa patienten att försonas med sitt lidande.  

 Kärlek och barmhärtighet, caritas, är grunden till sjuksköterskans vårdande och skapandet 

av en vårdrelation (Eriksson, 2018). Att både ge och ta emot kärlek främjar människans kraft 

att växa och bidrar till personlig utveckling. Vårdrelationen bygger på mellanmänsklig 

relation där både sjuksköterskan och patienten ger och tar. Sjuksköterskan får inte tvinga fram 

en relation utan relationen formar sig utifrån de beredskaper som finns både hos patient och 

sjuksköterska. I vårdrelationen består interaktionerna mestadels av informationsutbyte och 

utförande av olika aktiviteter. Syftet med att skapa en vårdrelation är för att stödja patienten i 

hälsoprocessen. Vårdrelationen ska även hållas professionell, bygga på kunskap och etiska 

aspekter samt strävar efter att förbli en djup relation med mycket trygghet så att 

vårdprocessen förblir vårdande och fungerande. Eftersom den palliativa vården syftar till att 
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lindra lidande och är en viktig del i sjuksköterskans vårdande sågs delar av Erikssons teori 

som relevant för syftet där teorin hade sin utgångspunkt för resultatdiskussionen.  

 

6. Metod 

En litteraturöversikt valdes i enlighet med Fribergs (2017) metod för att få en bredare 

förståelse över befintlig forskning som gjorts inom problemområdet. Litteraturöversikten 

grundas på tio vetenskapliga artiklar varav nio är kvalitativa och en kvantitativ. 

 

6.1 Datainsamling 

För att hitta relevanta artiklar kopplat till syftet användes i första hand CINAHL Complete 

som databas. Enligt Östlundh (2017) är CINAHL en databas med ett stort innehåll av 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. För att få tillgång till ytterligare sökresultat användes även 

databaserna PubMed och Medline, då dessa tillhandahåller mer medicinskt inriktade artiklar. 

För att få fram lämpliga ämnesord användes Cinahl Subject Headings i databasen CINAHL 

Complete. Ämnesord som identifierades var “palliative care”, “nurses”, “terminal care” och 

“home health care”. De fritextord som användes i CINAHL var “home care”, “experience”, 

“perspective”, “home nursing” och “palliative nursing”. Genom Svensk MeSH identifierades 

ämnesord som användes i databaserna PubMed och Medline. Ämnesord som användes vid 

sökningar i databaserna var “palliative care”, “nurses”, “home care services” och “terminal 

care”. De fritextord som användes i databaserna PubMed och Medline var “experience”, 

“perspective”, “end of life care”, “palliative care”, “home” och “home care” (se bilaga 1). 

Boolesk sökteknik tillämpades i de båda databaserna med sökoperatorerna OR och AND i 

samband med sökorden för att få fram mer specifika sökresultat. 

 

6.2 Urval 

Sökningarna begränsades genom inklusions- och exklusionskriterier för att fånga artiklar som 

besvarade syftet. Inklusionskriterierna var; peer reviewed, artiklar publicerade mellan år 2009 

till 2019 och skrivna på engelska. Till skillnad från CINAHL har PubMed ingen funktion för 

att sortera ut artiklar som är peer reviewed. Dock innehåller PubMed till stor del artiklar som 

redan är peer reviewed. Således granskades artiklarna från PubMed via annan databas där 

peer reviewed var tillgängligt (Östlundh, 2017). Det som exkluderades i urvalet var artiklar 

där patienten var minderårig. Kvalitétsgranskning har genomförts utifrån Fribergs (2017) 

granskningsfrågor. Författarna har till exempel noga undersökt om rubriker såsom bakgrund, 
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syfte, metod och resultat framgår och är välbeskrivna samt ifall det finns en 

problemformulering som är formulerad. Avslutningsvis valdes artiklar med ett innehåll som 

tydligt speglade syftet. Alla artiklar som valdes ut bedömdes vara av god kvalité utifrån 

Fribergs granskningsfrågor. 

 

6.3 Dataanalys 

Dataanalysen gjordes enligt Fribergs (2017) modell som innehåller flera steg. Författarna 

började med att läsa artiklarnas rubrik och abstrakt för att ta reda på om studien var relevant 

för syftet. Därefter läste författarna artiklarna i sin helhet för att få en bredare förståelse över 

innehållet. Med hjälp av överstrykningspennor markerades innehåll i artiklarna som svarade 

på sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet Därefter upprättades en 

resultatmatris som lades in som en bilaga (se bilaga 2) i examensarbetet där områden som 

syfte, metod och resultat fördes in. Detta för att förtydliga skillnader och likheter i de valda 

studierna. Efter diskussion mellan författarna kunde analysen sedan sammanställas genom 

olika teman.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

En etisk reflektion gjordes genomgående inför och under det vetenskapliga arbetet. Etiska 

överväganden utfördes för att i studien säkerställa ett skydd mot deltagarnas människovärde 

och rättigheter (Kjellström, 2017). Till exempel har författarna respekterat deltagarnas 

människovärde genom att inte medvetet förvränga det som deltagarna delat med sig av i 

artiklarna. De vetenskapliga artiklar som författarna använde sig av var skrivna på engelska, 

därmed behövde författarna översätta meningar och begrepp med hjälp av ett 

översättningsverktyg för att få en korrekt tolkning av texten och därmed undvika att få ett 

felaktigt resultat. Författarna höll sig kritiska till artiklarna och säkerställde att de var etiskt 

försvarbara innan de användes i arbetet. Det betyder att författarna såg till att deltagarna i 

artiklarna var avidentifierade och deltog frivilligt. Författarna såg även till att flertalet artiklar 

var godkända av etisk kommitté.  

 

8. Resultat 

Tio vetenskapliga artiklar togs fram för att besvara syftet att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge palliativ vård i patientens egna hem. Dataanalysen resulterade i fyra 
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teman: vårdrelationens betydelse, arbetsgruppens betydelse, behovet av kompetensutveckling 

och personlig påverkan 

 

8.1 Vårdrelationens betydelse 

Flertalet sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att se den döende patienten och närstående 

som unika människor för utveckling av en god vårdrelation (Iranmanesh, Häggström, 

Axelsson & Sävenstedt, 2009; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012). I mötet med 

patienten och de närstående var full närvaro och aktivt lyssnade betydelsefulla egenskaper 

som krävdes, framför allt vid situationer där patienten eller de närstående var upprörda eller 

ledsna (Iranmanesh et al., 2009; Rydé & Hjelm, 2016). Det var viktigt att skapa en ostörd 

miljö för patienten att vara ledsen i och låta patienten gråta öppet och fritt utan att gråten 

försökte hindras (Rydé & Hjelm, 2016). Att som sjuksköterska bekräfta när patienten var 

ledsen var betydelsefullt för att ge rätt stöd. Bekräftelse kunde ske genom att sjuksköterskorna 

kommenterade att patienten såg ledsen ut och försökte få patienten att prata om det. 

Sjuksköterskorna upplevde ibland att närhet och beröring hade en större inverkan på 

tröstandet än kommunikationen. När patienten slutat gråta var det läge att prata, 

sjuksköterskorna frågade om patientens känslor och ställde öppna frågor men respekterade 

även när patienten inte ville prata. Att skapa ett känslomässigt band till patienter och 

närstående, att identifiera behov, ta del av livserfarenheter och önskemål gav positiva och 

stärkande relationer ansåg sjuksköterskor (Ward-Griffin et al., 2012). Den tid som 

sjuksköterskorna investerade i att bygga relationer till patienten och dennes närstående var 

därmed en central del i vårdandet (Marchessault, Legault & Martinez, 2012; Ward-Griffin et 

al., 2012). Följaktligen kunde brist på tid utgöra ett hinder för sjuksköterskor, till exempel när 

känslomässigt stöd skulle erbjudas eller vid hög arbetsbelastning (Karlsson, Karlsson, 

Barbosa da Silva, Berggren & Söderlund, 2013; Ward-Griffin et al., 2012). I Danielsen, Sand, 

Rosland och Førland (2018) underströk sjuksköterskorna att det var viktigt att etablera en nära 

och tillförlitlig relation till patienten och familjen så tidigt som möjligt inom den palliativa 

hemsjukvården. Ett sätt att skapa tillit kunde göras genom att ha ett personligt möte mellan 

patient, familj, läkare och sjuksköterska så fort patienten skrevs ut från sjukhuset. 

Flertalet sjuksköterskor beskrev svårigheten att hantera situationer där de närstående hade 

svårt att acceptera att döden låg nära för patienten (Arnaert & Wainwright, 2009; 

Marchessault et al., 2012). Vidare var det en betungande känsla som sjuksköterskorna 

upplevde när de inte fick tillåtelse av de närstående att prata med patienten om dess 
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sjukdomsförlopp (Arnaert & Wainwright, 2009). Det förekom även att sjuksköterskorna 

hindrades från närstående att utföra vård hos patienten trots att patienten ville ta emot vården 

(Karlsson et al., 2013). Detta upplevdes enligt sjuksköterskorna som ett etiskt dilemma och 

genererade i en konflikt som slutade med att hemsjukvården inte kunde bedrivas på ett bra 

sätt. Ett annat vanligt bekymmer som beskrevs av sjuksköterskor i samband med hemsjukvård 

var när patienten och dennes familj var oense om vart vården skulle bedrivas vid livets 

slutskede (Iranmanesh et al., 2009; Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren 2010). 

Emellertid förstod sjuksköterskorna att deras roll gick ut på att erbjuda hjälp och stöd men 

aldrig försöka lösa familjens konflikt (Iranmanesh et al., 2009). 

 

8.2 Arbetsgruppens betydelse 

Flertalet sjuksköterskor kommenterade vikten av att ha sina kollegor inom den palliativa 

hemsjukvården (Arnaert & Wainwright, 2009; Chong & Poon, 2011; Danielsen et al., 2018; 

Iranmanesh et al., 2009). Möjligheten att kunna ringa kollegorna uppskattades av 

sjuksköterskorna, i synnerhet vid situationer där ett omvårdnadsmoment upplevdes som svårt 

eller ovisst (Arnaert & Wainwright, 2009; Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskorna tryckte 

på värdet av att kunna dela bra såväl dåliga erfarenheter med varandra i arbetsgruppen, samt 

att få uppmuntran när det behövdes (Chong & Poon, 2011). Sjuksköterskor upplevde att det 

var svårt att bedriva en bra palliativ hemsjukvård om samarbetet med läkarna var bristfälligt 

(Chong & Poon, 2011; Danielsen et al., 2018; Karlsson et al., 2013). Det uttrycktes missnöje 

bland sjuksköterskorna när de inte blev tagna på allvar eller fick stöd av läkarna (Chong & 

Poon, 2011; Karlsson et al., 2013). Det upplevdes av sjuksköterskor att de inte blev lyssnade 

på av läkarna när de framförde synpunkter om patientens läkemedelsbehandling (Chong & 

Poon, 2011). Flertalet sjuksköterskor upplevde meningsskiljaktigheter och brist på samarbete 

inom det egna vårdteamet huruvida den palliativa vården bäst skulle bedrivas (Karlsson et al., 

2013). De olika arbetssätten skapade en känsla av förlorad kontroll som försämrade kvalitén i 

vården och skapade etiska problem för patienten och de närstående. I Karlsson et al., (2010) 

upplevde sjuksköterskorna oro för den brist av samförstånd som pågick inom arbetsgruppen. 

Bristen på kunskap hos en sjuksköterska om smärtlindring orsakade ett etiskt dilemma som 

drabbade patientens behov, något som oroade resten av arbetsgruppen. I en kvantitativ studie 

av Smith & Porock (2009) ansåg 73 procent att det behövdes ett större stöd för sjuksköterskor 

i hemsjukvården. De menar att tillgängligheten till stöd inom det egna teamet fanns där men 

på grund av tidsbrist så varierade möjligheterna till att få stöd. 
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8.3 Behovet av kompetensutveckling 

I den brittiska studien av Smith och Porock (2009) uppgav 47.5 procent av sjuksköterskorna 

att utbildning för att vårda en döende patient inte fanns lättillgängligt och mer än hälften 

uppgav att det inte ges till nya sjuksköterskor. Flertalet sjuksköterskor hade begränsade 

kunskaper om palliativ hemsjukvård innan de började arbeta (Chong & Poon, 2011; Smith & 

Porock, 2009). Detta resulterade i osäkerhet och stress i början då sjuksköterskorna var nya 

och oerfarna (Chong & Poon, 2011). Bristen på utbildning inom den palliativa vården 

påverkade främst de oerfarna sjuksköterskornas självförtroende och inställning till att vårda 

döende patienter (Smith & Porock, 2009). I Danielsen et al., (2018) önskade sjuksköterskorna 

få utökade kunskaper inom palliativ vård, möjlighet att diskutera svåra ämnen och erhålla 

individuell rådgivning. Sjuksköterskor upplevde att det behövdes utbildning i att bemöta 

patienter på bästa sätt samt i att lindra symtom och smärta (Marchessault et al., 2012). Vidare 

ansåg de att utökad träning skulle hjälpa dem att ge patienten bättre och snabbare 

smärtlindring. I Smith och Porock (2009) framgick det även att de sjuksköterskor som hade 

utbildning och träning inom palliativ vård hade en allmänt positivare upplevelse av vårdandet. 

Sjuksköterskor betonade vikten av evidensbaserad kunskap och flera års erfarenhet inom 

palliativ vård som en förutsättning att skapa säkerhet för patienter och närstående (Danielsen 

et al., 2018). 

 

8.4 Personlig påverkan 

Flertalet sjuksköterskor upplevde det som positivt att vårda patienter i livets slutskede 

eftersom det fick dem att uppskatta bra stunder i sina egna liv (Chong & Poon, 2011; 

Iranmanesh et al., 2009; Marchessault et al., 2012; Smith & Porock, 2009). Vidare upplevde 

sjuksköterskorna arbetet som tillfredsställande och hedrande att få vara en del av de sista 

stunderna i patientens liv och bidra till en värdig död. De nämnde dock att tillfredsställelsen 

kunde ändras fort till en känsla av misslyckande när patienten dog eller när vårdandet inte 

bedrevs enligt patientens önskan (Marchessault et al., 2012; Smith & Porock, 2009). Genom 

arbetet hade många sjuksköterskor fått en annan syn på livet, sett döden som en naturlig del 

och tagit tillvara på nuet (Iranmanesh et al., 2009; Marchessault et al., 2012). Andra 

sjuksköterskor funderade mycket över sin egen död och hur de skulle vilja leva sin sista tid i 

livet (Marchessault et al., 2012).  
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I arbetet med palliativ vård i hemmet upplevde sjuksköterskorna att det gav stärkt 

självförtroende till följd av att de accepterade och inte duckade för känslomässigt svåra 

situationer i mötet med döende patienter och närstående (Iranmanesh et al., 2009). 

Sjuksköterskorna visade på en förmåga att uppleva de känslomässiga situationerna utan att bli 

överväldigade, detta grundade sig i deras positiva inställning som de hade till arbetet (Arnaert 

& Wainwright, 2009). Sjuksköterskorna uppgav att de hade lärt sig mycket inom ramen för 

den palliativa vården som hjälpte dem att förstå sina egna reaktioner och inse sina egna brister 

vilket fick dem att växa personlighetsmässigt och i sina yrkesroller (Iranmanesh et al., 2009; 

Marchessault et al., 2012). 

Många sjuksköterskor upplevde en speciell närhet till patienterna som de hade vårdat under 

en längre tid och tänkte ofta på dem utanför arbetstid (Marchessault et al., 2012). Vissa 

sjuksköterskor projicerade patientens situation på sina egna liv och föreställde sig sina egna 

nära och kära i samma situation vilket gav en betungande känsla. De blev berörda över 

patienternas sista tid i livet och några grät när patienterna gick bort. Sjuksköterskorna 

upplevde att deras personliga erfarenheter av sorg och förlust gav dem styrka och underlättade 

kommunikationen i hemsjukvården med de döende patienterna som var ledsna (Rydé & 

Hjelm, 2016).  Det var viktigt att ha reflekterat över sitt egna liv, att veta hur det är att sitta 

där själv och kunna förstå patienternas situation, upplevdes som en ökad möjlighet till att ge 

bra stöd. 

 

9. Diskussion 

I metoddiskussionen diskuterar författarna såväl styrkor som svagheter med 

litteraturöversikten och genomförd metod. Fynden från resultatet diskuteras vidare i 

resultatdiskussionen och kopplas till vårdvetenskaplig teori, forskning, bakgrund och egna 

reflektioner. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten gjordes med syftet att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge 

palliativ vård i patientens egna hem. Författarna till det föreliggande arbetet har utformat 

litteraturöversikten i enlighet med Fribergs (2017) metod. Tillvägagångssättet ansågs vara 

lämpligt för arbetet, eftersom författarna önskade få en bredare förståelse över den forskning 

som gjorts inom området. 
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En projektplan hade tidigare upprättats av författarna och denna blev grunden för arbetet. 

CINAHL Complete, PubMed och Medline valdes ut som databaser inför sökningen av 

vetenskapliga artiklar eftersom de alla har tillgång till omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Att 

söka i flera databaser gav större chans till att hitta relevanta artiklar vilket i sin tur bidrog till 

en starkare trovärdighet för arbetet (Henricson, 2017). Författarna hade tidigare ingen 

erfarenhet av sökningsmetoder i databaserna, därför deltog de i undervisning av 

databassökning för att säkerställa att sökningsarbetet kunde utföras på ett korrekt sätt. Genom 

svensk MeSH och Cinahl subject headings kunde författarna få fram relevanta ämnesord som 

speglade syftet. I samband med ämnesorden användes liknande sökord och fritextord. I de 

inledande sökningarna hade författarna problem med sökorden i kombination med de 

booleska sökoperatorerna vilket bidrog till ett stort antal träffar i sökningen. Detta sågs som 

en svaghet då sökningarna innehöll ett stort antal artiklar som inte vara relevanta för syftet. 

Vidare gjorde författarna databassökningarna var för sig vilket effektiviserade arbetet men 

kan även ses som riskfyllt då relevanta artiklar kan gått mistes om. 

Begränsningen peer reviewed användes vid alla sökningar i CINAHL för att få artiklar som 

var vetenskapligt granskade (Östlundh, 2017). För att få så aktuell forskning som möjligt, 

begränsades sökningen på tio år, det vill säga från år 2009 till 2019. Ifall författarna hade valt 

en femårsperiod hade inte tillräckligt med relevant forskning funnits i och med att 

forskningen inom föreliggande område är begränsat. Därav valdes att genomföra arbetet och 

säkerställa ett gott resultat, därför valdes en tioårsperiod. En ytterligare begränsning i 

sökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, detta på grund av att de flesta 

vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska vilket bidrar till ett antal större träffar. Då 

engelska inte är författarnas modersmål kan det ha bidragit till feltolkningar. För att försäkra 

att rätt tolkningar hade gjorts, användes översättningsverktyg och diskussioner fördes mellan 

författarna. Vidare exkluderade författarna artiklar som rörde sjuksköterskors upplevelser i 

mötet med minderåriga som får palliativ vård, då det kan finnas en möjlighet att 

sjuksköterskors upplevelser i vårdandet mellan barn och vuxna kan skilja sig åt. 

I litteraturöversikten inkluderades nio kvalitativa och en kvantitativ artikel. Flertalet 

artiklar var därmed av kvalitativ art, vilket ansågs vara en styrka eftersom dessa bedömdes 

kunna besvara syftet på ett djupare plan då författarna ville belysa sjuksköterskors 

erfarenheter (Friberg, 2017). Vidare valdes en kvantitativ artikel för att få med mätbar data, 

bredare perspektiv och ett mer nyanserat resultat. Författarna tog beslutet att inte begränsa 

artiklarna till ett land eller region. Funna artiklar var från Sverige, Norge, Storbritannien, 

Kanada och Singapore, vilket kan lyftas som en styrka eftersom författarna identifierade 
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många likheter avseende sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet, oavsett 

vilket land vården bedrevs. Eftersom författarna tidigare har en begränsad erfarenhet av 

palliativ vård så var de medvetna om att det fanns en risk för att deras förförståelse skulle 

påverka resultatet av arbetet. Reflektion över förförståelsen bidrar enligt Henricson (2017) till 

ett mer pålitligt resultat och därför var författarna kritiska och diskuterade innehållet av 

resultatet noga för att förhindra eventuell påverkan. 

I Danielsen et al., (2018) och Iranmanesh et al., (2009) har enbart uttryck från 

sjuksköterskor inom den palliativa hemsjukvården inkluderats i resultatet. I Arnaert och 

Wainwright (2009) framgick det att sjuksköterskorna som intervjuades var 

specialistutbildade. Författarna resonerar att artikeln var användbar då det fortfarande är 

samma profession som gäller och gav ett nyanserat resultat. Vidare var två av artiklarna, 

Karlsson et al., (2013) och Karlsson et al., (2010), till stor del skrivna av samma författare, 

vilket i sin tur kan ha bidragit till ett mindre varierande resultat. I föreliggande 

litteraturöversikt valdes att inkludera båda artiklarna till trots då de är utgivna olika år och har 

inte använt sig av samma urval. 

Samarbetet mellan författarna har fungerat mycket väl och har präglats av öppenhet och 

ärlighet där båda författarna upplevde att de kunde uttrycka sina åsikter under hela processen. 

I den tidiga fasen kom författarna överens om att de fick anmärka på varandras texter utan att 

bli illa berörda. Arbetsfördelningen upplevdes vara rättvis och författarna använde sig av ett 

online-dokument i syfte att båda skulle komma åt arbetsmaterialet. Vidare har samarbetet 

gagnats av författarnas goda relation till varandra samt genom schemalagda träffar. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat pekar på att sjuksköterskor har mångsidiga erfarenheter av att 

bedriva palliativ vård i patientens egna hem. Fynden i resultatet diskuteras genom Katie 

Erikssons omvårdnadsteori, tidigare forskning, bakgrund och egna reflektioner. 

Resultatet visade att sjuksköterskor känner tillfredsställelse i arbetet med patienter och 

närstående inom den palliativa hemsjukvården. För sjuksköterskorna kunde arbetet generera 

nya insikter och synvinklar om liv och död samt stärkt självförtroende sett till yrkesrollen. Att 

känna hög tillfredsställelse i arbetet bekräftas i Head, Middleton och Ziegler (2019) där 

många sjuksköterskor upplevde det i samband med palliativt vårdande. Hög tillfredsställelse i 

arbetet hängde nära samman med relationerna till patienterna. Litteraturöversiktens resultat 

visade att palliativ vård i hemmet kunde frambringa många stärkande och positiva relationer 
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då sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att vara närvarande, inlyssnande, bekräftande 

och tröstande. Likaså att kunna se det unika hos människor och inneha förmågan att kunna 

identifiera individuella behov och önskemål i mötet med patienten och dess närstående var av 

betydelse. Då arbetet ofta innebar känslomässiga möten, däribland lidande, beskrev även 

sjuksköterskorna vikten av att kunna bemöta dessa situationer och inte bli för överväldigade. 

Förmågan att inte ta på sig patientens lidande styrks av Katie Erikssons omvårdnadsteori 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskans vårdande handlar istället om att våga 

vandra med den lidande, dela patientens lidande och lyfta patienten när dennes egna resurser 

inte räcker till. Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan känner ett medlidande för 

patienten men samtidigt riskerar sjuksköterskans egen hälsa att äventyras ifall de känslor som 

uppstår på arbetet inte går att hantera senare i privatlivet. Samtidigt visade även resultatet att 

sjuksköterskornas personliga erfarenheter av lidande stärkte deras upplevelser och 

underlättade det i kommande arbetet inom hemsjukvården. 

I resultatet sågs tid som både en resurs och begränsning i arbetet inom den palliativa 

hemsjukvården. Tid ansågs vara en viktig del avseende utveckling av relationer med patient 

och närstående såväl som relationer inom arbetsgruppen. Sjuksköterskor som hade vårdat 

patienter under längre perioder kunde utveckla speciella band till patienterna. Vårdrelationen 

innebär enligt Katie Eriksson att sjuksköterskan och patienten delar tiden och formar 

tillsammans det mellanmänskliga som relationen handlar om (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Den caritativa sjuksköterskan förväntas kunna bjuda in patienten till en samvaro, där 

denne får tid att vara i lidandet och att försonas med lidandet. Brist på tid kunde i resultatet 

utgöra hinder när känslomässigt stöd skulle erbjudas till patienter och närstående, vid hög 

arbetsbelastning eller när stöd skulle erhållas inom det egna vårdteamet. I Berterö (2002) 

uppgav sjuksköterskor att de kände sig ångestfyllda och besvikna när de inte gavs möjlighet 

att ge den vård till patienten som de skulle vilja ge. I Wallerstedt och Andershed (2007) såg 

sjuksköterskor ingen mening med att planera allt som skulle göras under ett helt arbetspass, 

eftersom tidsbristen gjorde att många moment inte hanns med.  

Enligt Socialstyrelsen (2013) är sjuksköterskans stöd till de närstående en viktig hörnsten 

inom den palliativa hemsjukvården. I Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning 

(2017) ska sjuksköterskan kunna leda omvårdnadsarbetet i samspel med patienten men också 

med hjälp av dennes närstående. Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskor 

upplevde det som utmanande att hantera situationer där närstående hade stort inflytande på 

vårdandet. Det upplevdes vara mödosamt när sjuksköterskor inte fick lov av de närstående att 

prata med patienten om dess sjukdomsförlopp. Vidare berättade sjuksköterskor att de hindrats 
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från närstående att utföra vård hos patienten trots dennes vilja. Detta resulterade i etiska 

problem som även kan kopplas och upplevas som moralisk stress. Författarna uppfattade att 

det var svårt för sjuksköterskan att värna om patientens självbestämmande och samtidigt som 

de förväntades möta de närståendes önskemål och behov. I Robinson (2010) beskrivs det hur 

den moraliska stressen uppstår genom att vårdpersonal vill göra det rätta men begränsas av 

andra faktorer som gör det omöjligt för dem att följa det rätta handlingssättet. Katie Erikssons 

caritativa vårdteori grundar sig i vårdandets etik som innebär att sjuksköterskan har ett etiskt 

ansvar som innebär att främja patientens hälsa (Eriksson, 2018). Författarna anser att allas 

åsikter bör tas på allvar men i slutändan så är det patientens vilja och önskan som väger 

tyngst, detta styrks även av ICN:s etiska kod som beskriver hur sjuksköterskans främsta 

ansvar är i första hand riktat till människor som är i behov av vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Den etiska koden tar även upp det faktumet att omvårdnaden 

består av etiska dimensioner och att sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar i de bedömningar 

och beslut som fattas. 

Samarbetet inom vårdteamet är något som är viktigt inom den palliativa vården och utgör 

även en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Det framgick i 

resultatet att ett antal sjuksköterskor upplevde samarbetet som bristfälligt då stödet från 

läkarna och samförståndet i teamet inte höll. Meningsskiljaktigheter, missnöjen och en känsla 

av att inte bli lyssnad på var också något som sjuksköterskorna upplevde som negativt. 

Socialstyrelsen (2017) uttrycker att det är viktigt att inom vården jobba i starka team eftersom 

att det är viktigt för patientsäkerheten. De menar att det krävs att man håller en god 

kommunikation, respekterar varandra inom gruppen och bedriver en effektiv samverkan i 

vårdarbetet vilket också skapar en trygghet för patienten. Det bekräftas i Jünger et al., (2017) 

att nära kommunikation, effektivitet och en god tillit är faktorer som skapar ett lyckat 

teamsamarbete. I resultatet lyfts en situation där sjuksköterskorna upplevde en känsla av 

förlorad kontroll då det bedrevs olika arbetssätt inom gruppen vilket påverkade vårdandet av 

patienten och äventyrade patientsäkerheten. Författarna har tidigare erfarenheter av att arbeta i 

grupp och kan känna igen sig i de negativa upplevelser som sjuksköterskorna i resultatet 

delger. Författarna tror att hög personalomsättning där arbetsgruppen ständigt ombildas, kan 

vara en bidragande faktor till att teamarbetet blir påverkat. Det är därför viktigt att vara öppen 

och inkludera alla som tillkommer nya till teamet. Eriksson (2018) beskriver att människan är 

av kropp, själ och ande som har olika begär och behov. En stor del av människans behov är att 

känna tillhörighet till en grupp, bli bekräftad av andra, kunna vara delaktig och tillföra något 

till gruppen. De sjuksköterskor som i resultatet hade positiva upplevelser av samarbetet inom 
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arbetsgruppen uppgav att faktorer som bra kommunikation, bekräftelse och att vara 

tillgängliga för varandra var av betydelse för en bra gruppdynamik. Författarna resonerar att 

det är särskilt viktigt att teamarbetet inom den palliativa hemsjukvården fungerar väl då 

sjuksköterskorna arbetar mycket på egen hand och vetskapen att det finns ett team att luta sig 

tillbaka emot skapar en trygghet. 

I resultatet framgick det att det finns ett behov av kompetensutveckling för sjuksköterskor 

inom den palliativa vården då det upplevdes finnas en brist på utbildning. De nya och oerfarna 

sjuksköterskorna drabbades hårdast och deras okunskap bidrog till osäkerhet, stress och sämre 

självförtroende. Brist på kunskap inom det palliativa området påverkar också de döende 

patienterna och kan bidra till ett vårdlidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Vårdlidandet kan enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori uppstå då sjuksköterskan inte kan 

tillgodose patientens begär och behov på grund av den brist på kunskap som uppstår till följd 

av brist på utbildning. I en rapport från regeringen lyfts det att all vårdpersonal inom den 

palliativa vården behöver en basutbildning som grundar sig i de fyra hörnstenarna (SOU 

2001:6). De menar även att det behövs kurser i vårdpersonalens grundutbildningar för att 

väcka diskussion inom det palliativa ämnesområdet. Författarna är medvetna om att det har 

funnits en brist inom utbildning av palliativ vård, men upplever samtidigt att det har skett en 

förbättring då flera lärosäten i Sverige har utvecklat specialistutbildningar för sjuksköterskor 

som vill förkovra sig inom området. 

 

10. Kliniska implikationer  

Palliativ vård är en vårdform som förekommer inom de flesta vårdsammanhang, däribland 

hemmet. Resultatet gav en stor inblick i hur det är att som sjuksköterska vårda patienter i 

palliativt skede och dess närstående i hemmet. Således skulle denna litteraturöversikt kunna 

attrahera fler sjuksköterskor till att börja arbeta inom den palliativa hemsjukvården då arbetet 

i stora drag upplevdes som tillfredsställande. Litteraturöversiktens resultat skulle även kunna 

komplettera den nuvarande utbildningen inom palliativ vård som ges till sjuksköterskor. 

Författarnas arbete kan dessutom rikta sig till de oerfarna och nyexaminerade 

sjuksköterskorna för att hjälpa de att få en större förståelse för den palliativa hemsjukvården. 

Författarna anser att oerfarna och nyexaminerade sjuksköterskor bör ges längre introduktioner 

och handledning med mentorskap för att få rätt förutsättningar att klara kraven och 

utmaningarna som de ställs inför vid vårdandet av patienter i palliativt skede i hemmet.  
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11. Förslag till fortsatt forskning  

I takt med att människor lever längre och blir äldre önskar också allt fler människor att få 

spendera sin sista tid i livet i det egna hemmet, vilket har gjort att palliativ vård i hemmet är 

under utveckling och kommer ta en större plats inom vården. Detta betyder att den palliativa 

hemsjukvården i framtiden kommer att vara i behov av allt fler sjuksköterskor. Det är därför 

viktigt att kommande forskning belyser ett fokus på utbildning och träning inom det kliniska 

arbetet för att skapa rätt kompetens, trygghet och en säkerhet för kommande sjuksköterskor. 

Det krävs att som sjuksköterska ha ett etiskt förhållningssätt och ha det etiska tänket i mötet 

med patienter och dess närstående inom den palliativa hemsjukvården. Författarna anser 

därmed att det bör bedrivas mer forskning avseende etiska dilemman inom palliativ vård då 

mer kunskaper behövs om hur sjuksköterskor definierar och hanterar dessa dilemman i 

arbetet. 

 

12. Slutsats  

Resultatet i litteraturöversikten konstaterade att sjuksköterskorna erfor både positiva och 

negativa upplevelser av att bedriva palliativ hemsjukvård. Sjuksköterskornas positiva 

upplevelser förankrades i en känsla av tillfredsställelse, en bra vårdrelation, gott samarbete 

och reflektioner kring döden som har genererat i en ny syn på livet. Vidare erfor de att 

tidsbrist, kunskapsbrist och etiska dilemman orsakade negativa upplevelser. En betydande del 

i att vårda människor i livets slutskede är vikten av en bra utbildning. Med hjälp av goda 

kunskaper skapas en trygg grund för sjuksköterskan och skapar förutsättningar till att hantera 

de krav och utmaningar som ställs i arbetet med palliativ vård. 
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Begränsningar Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
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Valda artiklar till resultat, 
se bilaga 2. 

CINAHL 

Complete 

 

(26/8) 

 (MH “Nurses”) AND “Experience” OR 

“Perspective” AND (MH “Palliative 

Care”) AND “Home Care” 

 6 Peer Reviewed 

2009-2019 

Engelska 

 2  2 Danielsen, B. V., Sand, A. M., 

Rosland, J. H., & Førland, O.  

Ward-Griffin, C., McWilliam, 

C., & Oudshoorn, A.   
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CINAHL 

Complete 

(30/8) 

(MH “Terminal Care”) AND 

“Experiences” AND “Nurses” AND 

“Home Nursing”  

11 Peer Reviewd 

2009-2019 

Engelska 

3 2 Iranmanesh, S., Hä̈ggström, T., 

Axelsson, K., & Sävenstedt, S.  

 

 

PubMed 

(28/8) 

“Nurses” 

AND 

“Experience” 

AND 

(MH “Palliative care”) 

AND 

“Home care” 

26 2009-2019 

Engelska 

3 2 Karlsson, M., Roxberg, 

A.,Silva, B. & Berggren, I. 

Arnaert, A. & Wainwright, M. 
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PubMed 

(28/8) 

“Nurse” 

AND 

“Experience” 

AND 

“End of life care” 

AND  

“Home care” 

13 2009-2019 

Engelska 

1 1 Smith, R. & Porock, D. 

PubMed 

 

(28/8) 

(MH “Nurses") AND ("Experience" OR 

"Perspective" AND (MH “Palliative 

Care") AND (MH “Home Care 

Services") 

8 2009-2019 

Engelska 

2 1 Chong, P. H., & Poon, W.H. 
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Medline 

(4/9) 

“Nurse” 

AND 

“Experience” 

OR  

“Perspective” 

AND 

“end of life care” 

OR 

“palliative care” 

AND 

“home care” 

 

16 2009-2019 

Engelska 

1 1 Rydé, K., & Hjelm, K. 

Medline 

(4/9) 

(MH “Terminal care”) 

AND 

“Nurses” 

AND 

“Experiences” 

AND 

“Home” 

37 2009-2019 

Engelska 

2 2 Karlsson,M., Karlsson,C., 

Barbosa Da Silva, A., 

Berggren, I., & Söderlund, M. 
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CINAHL 

Complete 

 

(4/9) 

(MH “Home Health Care”) AND 

“Nurse” AND “Palliative Nursing” 62 Peer Reviewd 

2009-2019 

Engelska 

1 1 Marchessault,J., Legault, A., & 

Martinez, A-M. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

 

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 
datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Arnaert, A. & 

Wainwright, M 
Providing 

care and 

sharing 

expertise: 

reflections of 

nurse-

specialists in 

palliative 

home care 

2009 

Kanada 

Palliative 

and 

Supportive 

Care 

Syftet med studien 

var att undersöka 

specialistsjuksköter

skors erfarenheter, 

perspektiv och 

reflektioner 

gällande palliativ 

vård i hemmet.  

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 5 

specialistsjuksköterskor

. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Analys: Grounded 

theroy 

Att erkänna egna begränsningar och mänsklighet: 

Specialistsjuksköterskorna poängterade att man aldrig är 

fullärd. De betonade vikten av att be om hjälp från sina 

kollegor. Specialistsjuksköterskorna uppgav att det var 

värdefullt att interagera med patientens familj, 

svårigheten var dock att prata om patientens 

sjukdomsförlopp.  
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Chong, P. H., & 

Poon, W.H. 
The lived 

experience of 

palliative 

homecare 

nurses in 

Singapore. 

2011 

Singapore 

Singapore 

Medical 

Associatio

n 

Syftet med studien 

var att beskriva 

erfarenheter hos 

sjuksköterskan som 

arbetar inom den 

palliativa 

hemsjukvården för 

att förstå deras 

uppfattning 

gällande sitt yrke.  

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 10 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 2 

fokusgruppsdiskussione

r. 

Analys: Hermeneutisk 

fenomenologi. 

 

Introduktion till palliativ vård: De flesta av 

sjuksköterskorna hade begränsade kunskaper innan de 

började jobba med palliativ hemsjukvård. Lockelsen till 

att börja jobba var att de ville göra någonting 

meningsfullt.  
Initiala erfarenheter: Sjuksköterskorna upplevde stress 

och osäkerhet när de var nya på jobbet. Det var ovant att 

jobba på egen hand, de flesta hade erfarenhet från 

sjukhusvård. Efter några månader uppskattades jobbet 

alltmer, många var tacksamma över att de fick vara med 

och göra skillnad för patienten.  

Utmaningar: Emotionella band mellan sjuksköterska, 

patient och närstående upplevdes som mycket starkare i 

hemsjukvård än sjukhusvård.  

Teamarbete: Sjuksköterskorna delade både bra och 

dåliga erfarenheter av teamarbetet. Bra erfarenheter var 

till exempel stödet och den hjälp man kunde få från sina 

kollegor. Dåliga erfarenheter var till exempel 

konfliktfyllda situationer.  

Samarbete med läkare: Sjuksköterskorna upplevde 

delade meningar vad det gäller samarbetet med läkarna. 

Smågräl med hyrläkare och meningsskiljaktigheter i 

hierarkiska organisationer kunde förekomma.  

Danielsen, B. 

V., Sand, A. M., 

Rosland, J. H., 

& Førland, O. 

Experiences 

and 

challenges of 

home care 

nurses and 

general 

practitioners 

in home-

based 

2018 

Norge 

BMC 

Palliative 

Care 

Syftet med studien 

var att genom 

sjuksköterskor och 

allmänläkare få mer 

insikt i de 

förhållanden som 

underlättar eller 

hämmar palliativ 

vård i hemmet för 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 7 

sjuksköterskor, 4 

undersköterskor och 8 

allmänläkare. 

Datainsamling: 4 

fokusgrupper med en 

semistrukturerad 

intervjuguide. Analys: 

Betydelsen av en bra start för patienten och familjen: 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att uppnå ett nära 

och tillförlitligt samarbete med patienten och dess 

närstående. 

Förhindra nya sjukhusinläggningar genom samarbete 

och kompetensutveckling: Sjuksköterskorna uttryckte ett 

behov av att öka sin kompetens. Att få individuell 

rådgivning var också ett behov, eftersom arbetet kunde 

upplevas som stressande. Att utbyta erfarenheter och att 

stötta varandra i arbetsgruppen var a och o. Risk för ny 

sjukhusinläggning fanns om samarbetet mellan 

https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6%2beSriqtlKwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bqslG1rrBPsZzqeezdu33snOJ6u9nhhaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGmtVC1qLNRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=18&sid=041a1aac-2c93-49c3-b5ce-2041fe821327@sessionmgr4008
https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6%2beSriqtlKwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bqslG1rrBPsZzqeezdu33snOJ6u9nhhaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGmtVC1qLNRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=18&sid=041a1aac-2c93-49c3-b5ce-2041fe821327@sessionmgr4008
https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6%2beSriqtlKwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bqslG1rrBPsZzqeezdu33snOJ6u9nhhaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGmtVC1qLNRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=18&sid=041a1aac-2c93-49c3-b5ce-2041fe821327@sessionmgr4008
https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6%2beSriqtlKwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bqslG1rrBPsZzqeezdu33snOJ6u9nhhaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGmtVC1qLNRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=18&sid=041a1aac-2c93-49c3-b5ce-2041fe821327@sessionmgr4008
https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6%2beSriqtlKwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bqslG1rrBPsZzqeezdu33snOJ6u9nhhaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGmtVC1qLNRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=18&sid=041a1aac-2c93-49c3-b5ce-2041fe821327@sessionmgr4008
https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6%2beSriqtlKwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bqslG1rrBPsZzqeezdu33snOJ6u9nhhaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGmtVC1qLNRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=18&sid=041a1aac-2c93-49c3-b5ce-2041fe821327@sessionmgr4008
https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6%2beSriqtlKwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bqslG1rrBPsZzqeezdu33snOJ6u9nhhaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGmtVC1qLNRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=18&sid=041a1aac-2c93-49c3-b5ce-2041fe821327@sessionmgr4008
https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6%2beSriqtlKwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bqslG1rrBPsZzqeezdu33snOJ6u9nhhaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGmtVC1qLNRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=18&sid=041a1aac-2c93-49c3-b5ce-2041fe821327@sessionmgr4008
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palliative care 

– a qualitative 

study.  

patienter med 

obotlig sjukdom. 

  

Fenomenologisk. 

 

sjuksköterska och läkare var vagt.  

Iranmanesh, S., 

Hä̈ggström, T., 

Axelsson, K., & 

Sävenstedt, S.  

Swedish 

Nurses’ 

Experiences 

of Caring for 

Dying People 

2009 

Sverige 

Holistic 

Nursing 

Practice 

Syftet med studien 

var att belysa 

innebörden av 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda döende 

patienter i hemmet 

och på en palliativ 

vårdenhet.  

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 4 sjuksköterskor 

som arbetar inom den 

palliativa 

hemsjukvården och 4 

sjuksköterskor som 

arbetar på sjukhus. 

Datainsamling: 

Fördjupade, 

individuella, 

ostrukturerade 

intervjuer av berättande 

karaktär. 

Analys: 

Fenomenologisk 

hermeneutik. 

Mötet med patienter och familjemedlemmar som unika 

personer: Att möta varje person som en unik människa, 

inte bara som en patient, och med ärlighet som ett sätt att 

skapa förtroende sågs som en förutsättning för att ge god 

vård till döende människor och deras familjer. 

Sjuksköterskorna betonade vikten av aktivt lyssnande 

och närvaro. 

Lärande i en utmanande miljö: Det uppfattades som 

stimulerande att få vårda döende människor i deras 

hemmiljö. Det uttrycktes även hur pass viktigt det är att 

vara en del av ett team, genom att man kan dela 

erfarenheter med varandra.   

Få personlig styrka: Sjuksköterskorna upplevde 

självsäkerhet kring deras vårdande förmågor. 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade förändrat synen 

till sina egna liv, till exempel att njuta mer av nuet.  

https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6%2beSriqtlKwqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bqslG1rrBPsZzqeezdu33snOJ6u9nhhaTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbGmtVC1qLNRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=18&sid=041a1aac-2c93-49c3-b5ce-2041fe821327@sessionmgr4008
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Karlsson, M., 

Roxberg, A., 

Barbosa da 

Silva, A., & 

Berggren, I. 

Community 

nurses’ 

experiences 

of ethical 

dilemmas in 

palliative 

care: a 

Swedish 

study 

2010 

Sverige 

Internation

al Journal 

of 

Palliative 

Nursing 

Syftet med studien 

var att lyfta fram 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

etiska dilemman i 

den palliativa 

vården.  

Metod: Kvalitativ.  

Urval: 7 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

Skriftliga berättelser.  

Analys: 

Innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna upplevde maktlöshet när de vårdade 

döende patienter med press och krav från de närstående. 

Känslan av maktlöshet hos sjuksköterskan uppstod även 

när patienten vägrade vård. 

Sjuksköterskorna upplevde även frustration när de 

närstående blev oroliga och saknade förtroende för 

vården som gavs i hemmet. En känsla av oro uppstod när 

sjuksköterskan upplevde brist av samförstånd bland 

kollegorna gällande patientens omvårdnad och 

smärtlindring. 

Karlsson,M., 

Karlsson,C., 

Barbosa Da 

Silva, A., 

Berggren, I., & 

Söderlund, M. 

Community 

nurses' 

experiences 

of ethical 

problems in 

end-of-life 

care in the 

patient's own 

home 
  

2013 

Sverige 

Scandinavi

an Journal 

Of Caring 

Sciences 

Syftet var att få en 

djupare förståelse 

för sjuksköterskors 

upplevelser av 

etiska problem vid 

palliativ vård i 

patientens egna 

hem. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 10 

sjuksköterskor med 

erfarenhet av palliativ 

sjukvård. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: Hermeneutisk 

metod inspirerad av 

Gadamer. 

Sjuksköterskorna kände sig obekväma när de inte fick 

kontakt eller stöd från läkare och vårdavdelningar samt 

när patientens integritet påverkades negativt av detta. 

Sjuksköterskorna upplevde även brist på samarbete 

gällande både kollegor och närstående vilket påverkade 

den palliativa vården och skapade etiska problem. 

De upplevde även en brist på säkerhet och trygghet i 

patientens hem. 
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Marchessault,J., 

Legault, A., & 

Martinez, A-M. 

Providing in-

home 

palliative care 

within a 

generalist 

caseload: A 

chance for 

nurses to 

reflect on life 

and death 
  

2012 

Kanada 

Internation

al Journal 

of 

Palliative 

Nursing 

Syftet var att 

undersöka arbetet 

av sjuksköterskor 

som har vårdat flera 

palliativa patienter 

inom hemsjukvård. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 8 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

Individuella, 

ostrukturerade 

intervjuer.  

Analys: 

Fenomenologisk. 

En stor del i sjuksköterskornas arbete var att stötta 

patienten och dennes familj. De strävade efter att driva 

en human och respektfull vård men upplevde svårigheter 

i att bemöta starka reaktioner från patient och närstående. 

Sjuksköterskorna var även oroliga för att inte kunna 

bedriva kvalitetsvård. De var särskilt oroliga för 

utmaningarna med att vårda någon i hemmet, inte ha 

tillgång till resurser och ta hand om en stor grupp 

patienter. 

Sjuksköterskorna kände även att bli konfronterade med 

döden främjade deras personliga utveckling och ledde 

till att de tog tillvara mer på sina egna liv. 

Rydé, K., & 

Hjelm, K. 

How to 

support 

patients who 

are crying in 

palliative 

home care: an 

interview 

study from 

the nurses’ 

perspective 
 

2016 

Sverige 

Primary 

Health 

Care 

Research 

& 

Developm

ent 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

stötta gråtande 

patienter i palliativ 

hemsjukvård. 

Metod:Kvalitativ.Urva

l: 8 stycken 

sjuksköterskor med 

erfarenhet av palliativ 

hemsjukvård 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

En viktig del i bemötandet av palliativa patienter som 

gråter var att möta och bekräfta personer med olika typer 

av gråt. Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att 

skapa en ostörd miljö och låta patienten gråta fritt. 

En balans mellan närhet och fysisk kontakt under 

gråtepisoder: Sjuksköterskorna menar att det handlar om 

att erbjuda sällskap mer än fysisk kontakt. 

När patienten gråtit klart erbjöds stöttning genom 

konversation och kommunikation. Detta genom att fråga 

om sorgen, känslorna och att ställa öppna frågor. 
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Smith, R. & 

Porock, D. 
Caring for 

people dying 

at home: a 

research 

study into the 

needs of 

community 

nurses 

2009 

Storbritan

nien 

Internation

al Journal 

of 

Palliative 

Nursing 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sjuksköterskans 

attityder och 

faktorer som 

påverkar attityderna 

vid palliativ vård. 

Metod: Kvantitativ. 

Urval: 158 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Frågeformulär som gick 

ut till 667 

sjuksköterskor. 

Analys: Innehållsanalys 

Av 158 sjuksköterskor kände 82 procent en positiv 

attityd till att vårda döende patienter. De ansåg att det var 

tillfredsställande att ta hand om patienterna och bidra till 

en ‘bra död’. 

44 procent ansåg att bristen på kommunikation var det 

främsta skälet till att vården flyttades till sjukhus. 

25 uppgav att de saknade stöd vid beklämmande 

situationer. 

Utbildning inom palliativ vård bidrog till positivare 

attityd till att vårda döende patienter. 

Ward-Griffin, 

C., McWilliam, 

C., & 

Oudshoorn, A.  

Negotiating 

relational 

practice 

patterns in 

palliative 

home care. 

2012  

Kanada  

Journal of 

Palliative 

Care 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vårdrelationen 

utifrån 

sjuksköterskans 

perspektiv inom 

palliativ 

hemsjukvård till 

äldre med 

avancerad cancer. 

 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 3 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

djupintervjuer och 

observationer.  

Analys: Analys genom 

guide från Lofland and 

colleagues. 

 

Att skapa tid - att förlora tid: Sjuksköterskorna såg tiden 

som både en resurs och som en begränsning i deras 

arbete. Tid var viktigt avseende utveckling av relationer 

inom palliativ vård. Brist på tid gjorde att vissa aspekter 

av palliativ vård förbigicks, som att erbjuda 

känslomässigt stöd.  

Att skapa kontakt - att separera: Sjuksköterskorna 

upplevde att det var viktigt att ha ett holistiskt synsätt 

och att lära känna patienten och dennes familj för att 

etablera bra relationer.  

Att aktivera - att inaktivera: Sjuksköterskorna ansåg att 

det var viktigt att stärka patienterna och dennes 

närstående i alla de utmaningar som de möter dagligen. 

Ibland kunde dock en alltför hög arbetsbörda påverka det 

stöd som patienterna och deras närstående behövde.  

 


