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Sammanfattning 

Bakgrund: Palliativ vård är inriktat mot att öka livskvaliteten för patienter som har en 

obotlig sjukdom. Vårdformen förväntas öka i takt med att befolkningen blir 

äldre. Allt fler vill dessutom vårdas i hemmet, bland annat på grund av att 

det innebär att få vara nära närstående. När sjuksköterskan kommer in i 

patientens hem är det viktigt att kunskap finns om hur hemmet påverkar 

patienten, och att bevara patientens integritet. En vårdrelation skapas vid 

mötet mellan sjuksköterska och patient eller närstående. Brister i 

vårdrelationen kan få patienten att förlora förtroende för vården. Genom att 

belysa sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen inom palliativ 

hemsjukvård vill författarna få förståelse och kunskap inom skapandet av 

vårdrelationen. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen inom 

palliativ hemsjukvård. 

Metod: En litteraturöversikt som grundades på tio vårdvetenskapliga artiklar med 

kvalitativ metod. Databaser som användes var CINAHL Complete och 

PubMed. 

Resultat: Denna litteraturöversikt resulterade i ett tema: att möta patienten och de 

närstående. Temat bygger på tre subteman: att komma in i patientens hem, 

att möta patienten och att möta de närstående. 

Diskussion: I metoddiskussionen diskuterade författarna litteraturöversiktens styrkor 

och svagheter. I resultatdiskussionen diskuterades den emotionella 

påverkan sjuksköterskor upplevde i mötet med patienter och närstående. 

Det diskuterades även kring de stöd sjuksköterskor använder sig av för att 

skapa en vårdrelation. Resultatdiskussionen diskuterades mot tidigare 

forskning samt mot Watsons teori om mänsklig omsorg. 

Nyckelord: Sjuksköterskors upplevelser, vårdrelation, palliativ vård, vård i hemmet. 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Palliative care is focused on improving the quality of life for patients with 

an incurable disease. This form of care is expected to increase as the 

population is getting older. Also, more and more people want to be cared 

for in their home, partly because it means being able to be close to 

relatives. When the nurse enters the patient’s home, it is important that he 

or she has knowledge of how the home affects the patient, and to preserve 

the patient’s integrity. A caring relationship is created at the meeting 

between nurse and patient or relatives. Deficiencies in the caring 

relationship can cause the patient to lose confidence in health care. By 

illustrating nurses’ experience of the caring relationship within palliative 

care in the home, the authors aim to gain understanding and increase 

knowledge in the creation of the caring relationship. 

Aim: The aim was to describe nurses’ experiences of the caring relationship 

within palliative care in the home. 

Method: A literature review based on ten qualitative articles in health care sciences. 

The databases CINAHL Complete and PubMed were used. 

Results: This literature review resulted in one theme: to meet the patient and their 

relatives. The theme is based on three subthemes: to enter the patient’s 

home, to meet the patient and to meet the relatives. 

Discussion: In the method discussion the authors discussed the strengths and 

weaknesses of the literature review. In the result discussion the emotional 

impact the nurses experienced in the meeting with patients and relatives 

was discussed. Nurses’ support in creating a caring relationship was also 

discussed. The result discussion was discussed against previous research 

and Watson’s theory of human care. 

Keywords: Nurses’ experiences, caring relationship, palliative care, home care. 
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Inledning 

Idag vårdas allt fler människor inom palliativ hemsjukvård. För patienter och närstående kan 

den palliativa fasen upplevas främmande och svår. De kan i denna fas vara i stort behov av 

stöd och information. För sjuksköterskor innebär vårdformen att möta patienter som står inför 

döden, samtidigt som vården sker i patientens hem med eventuella närstående. För författarna, 

som inte har någon tidigare arbetserfarenhet inom palliativ vård, kan det här uppfattas som en 

svår utmaning. Den ena författaren tycker att vårdformen verkar vara främmande och svår, 

speciellt när det kommer till de känslor som kan väckas vid mötet med patienter i palliativt 

skede och dess närstående. Den andra författaren har erfarenhet som närstående till en patient 

i palliativt skede, och har positiva erfarenheter av vården som sjuksköterskorna gav och 

vårdrelationen som utvecklades. En förestående praktik inom palliativ vård väntar, och det i 

kombination med vår förförståelse väckte ett intresse att söka svar på hur sjuksköterskor 

upplever vårdrelationen i denna situation. 

 

Bakgrund 

 

Palliativ vård 

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige, och mellan 70 000 och 75 000 av dessa personer 

har behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016). Enligt World Health Organisation (WHO, 

2018) är palliativ vård en vårdform inriktad mot att öka livskvaliteten för patienter med en 

obotlig sjukdom, samt deras närstående. Vården består av att lindra lidande för hela 

människan och följaktligen främja fysisk, psykisk och andlig hälsa för både patienter och 

närstående. Syftet med den palliativa vården är således att möta de behov som finns hos 

patienter och närstående när livet hos patienter som lider av en sjukdom går mot sitt slut. 

Sammanfattningsvis handlar den palliativa vården om att lindra lidande och öka 

välbefinnande i livets slutskede (Zimmermann & Rodin, 2004). 

Sverige var ett av de europeiska länder som var först med att kombinera palliativ vård med 

hemsjukvård (Clark, ten Have & Janssens, 2000). Sverige var också tidiga gällande att arbeta 

med multidisciplinära team inom palliativ vård. År 1995 beslutades att palliativ vård i Sverige 

skulle prioriteras lika högt som livshotande akut sjukdom. Sedan dess har den palliativa 

vårdtjänsten i Sverige ökat. Internationellt ser förfogandet av palliativ vård olika ut (WHO, 

2018). Palliativ vård erbjuds i lägre utsträckning i låginkomstländer, trots att behovet inte är 
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mindre. Behovet av palliativa vårdtjänster förväntas dessutom öka med tiden, på grund av en 

ökande befolkning världen över. (Williams et al., 2010). 

Ofta handlar övergången till den palliativa vården om att behandlingen personen får för sitt 

sjukdomstillstånd inte längre kan stoppa eller bota sjukdomen (Socialstyrelsen, 2016). I det 

stadiet är döden många gånger förväntad inom en överskådlig tid. Palliativ vård i Sverige 

erhålls inom olika vårdformer. Vårdformerna är ofta kombinerade mot slutet av 

vårdförloppet. En allmän palliativ vård kan utföras på sjukhus och kommunala vård- och 

omsorgsboenden. Palliativ vård kan också ombesörjas i patientens hem (Socialstyrelsen, 

2013). Att erbjuda palliativ vård i hemmet gynnar livskvaliteten för patienterna och deras 

närstående och anses också vara bättre ekonomiskt för hälso- och sjukvården (WHO, 2018).  

Inom den palliativa vården är sjuksköterskan omvårdnadsansvarig (Benkel, Molander & 

Wijk, 2016). Insatser som utförs av sjuksköterskan är förebyggande åtgärder, stöd till 

närstående, vårdplanering, identifiering av och bemötande av symptom. Sjuksköterskan är 

ansvarig för att genomförda insatser utvärderas, följs upp, dokumenteras och rapporteras. 

Sjuksköterskor ansvarar också för den basala omvårdnaden där exempelvis munvård, 

trycksårsprevention och tvättning är viktiga åtgärder (Noome, Kolmer, van Leeuwen, Dijkstra 

& Vloet, 2016). För vård i livets slutskede är sjuksköterskan också ansvarig för att miljön 

kring patienten är lugn och värdig. En central etisk princip som sjuksköterskor arbetar efter 

inom palliativ vård är att bevara patientens autonomi, vilket lyfts som extra angeläget vid 

beslutsfattande (Hernández-Marrero, Fradique & Martins Pereira, 2019).  

En del patienter som vårdas palliativt upplevde att kommunikation, information och 

engagemang från sjuksköterskor var betydelsefullt (Black, McGlinchey, Gambles, Ellershaw 

& Mayland, 2018). Om detta brast kunde patienterna få en negativ upplevelse till vården och 

personalen. God smärtlindring i rätt tid, sjuksköterskor som tog sig tid och som såg 

patienterna som unika individer upplevdes positivt och värderades högt av patienterna. 

Patienterna kunde ha en terapeutisk upplevelse då sjuksköterskor arbetade tillsammans med 

dem och tog deras viljor i beaktande. Inom palliativ vård är döden ständigt närvarande, vilket 

kunde få en del patienter att känna sig sårbara och ensamma (Milberg et al., 2012). Patienter 

menade därför att det var betydelsefullt att de kunde få känna trygghet inom den palliativa 

vården. 

 

De fyra hörnstenarna 

Inom palliativ vård i Sverige används ofta begreppet de fyra hörnstenarna (Socialstyrelsen, 

2013). De grundar sig i WHOs definition av palliativ vård samt människovärdesprincipen. 
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Dessa fyra hörnstenar är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation och 

slutligen stöd till de närstående. Symtomlindring innebär att patientens fysiska, psykiska och 

andliga smärta samt svårare symptom ska lindras med samtidig respekt för dennes autonomi 

och integritet. Smärta var ett vanligt symptom som kunde orsaka lidande för patienter inom 

den palliativa vården (Wijk & Grimby, 2008). Med smärtlindring kunde patienternas 

psykologiska, andliga och sociala behov träda fram och bemötas vilket kunde leda till ökat 

välbefinnande. Samarbete inom palliativ vård betyder att alla professioner inom arbetslaget 

arbetar tillsammans (Socialstyrelsen, 2013). Utan ett bra samarbete med ett välfungerande 

team kunde en god palliativ vård inte utföras (Vissers et al., 2012). Ett multidisciplinärt 

samarbete ansågs därmed vara en grundförutsättning för utförandet av den palliativa vården, 

på grund av vårdformens komplexitet. Kommunikation och relation med patient, dennes 

närstående samt inom arbetslaget används för att främja patientens livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2013). Patienter och närstående ansåg att kommunikation och information 

var viktiga egenskaper för en god relation till sjuksköterskor (Attree, 2001). Patienter och 

närstående upplevde en god kommunikation då sjuksköterskor bjöd in till samtal och både 

kunde lyssna och informera. Vid brister i information och kommunikation kunde patienter 

och närstående känna sig oroade eller dåligt behandlade. Stöd till de närstående innebär att 

erbjuda närstående att medverka i vården samt erbjuda stöd både under och efter vårdtiden 

(Socialstyrelsen, 2013). Närstående kunde med stöd från sjuksköterskan få chans att samtala 

om deras upplevelser och tankar (Milberg et al., 2009). Detta kunde ses som en lättnad för de 

närstående då deras omgivning ibland inte kunde hjälpa dem att hantera situationen. 

 

Vård i hemmet 

Hemsjukvård eller omvårdnad i hemmet innebär hälso- och sjukvård som kontinuerligt utförs 

i patientens bostad (Socialstyrelsen, 2008). Denna form av vård riktar sig till personer med 

behov av långvarig kontakt med och insatser från hälso- och sjukvården samt socialstyrelsen. 

Hemsjukvård kan i Sverige erhållas från primärvården och genom kommunala insatser, 

exempelvis hemtjänst (Genet et al., 2011). Dessutom kan även närstående utföra vård i 

hemmet. Den grundläggande hemsjukvården styrs av distriktssjuksköterskor, där läkare och 

sjuksköterskor ska finnas på plats dagtid (Josefsson & Ljung, 2017). Avancerad hemsjukvård 

kräver att läkare och sjuksköterskor är tillgängliga dygnet runt och kan erhållas exempelvis 

vid palliativ vård. Patienter som får vård i hemmet finns inom alla åldersgrupper, där 

majoriteten är äldre. Josefsson och Ljung (2017) menar att antalet personer som får vård i 

hemmet förväntas öka på grund av politiska beslut. Ökningen beror även på att patienter och 
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närstående önskar vårdformen i högre grad. Att få vård i hemmet innebar att patienten kunde 

fortsätta leva med eventuell partner, vilket kunde stärka patientens känsla av trygghet och stöd 

(Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009).  

För att patienter skulle uppleva trygghet vid hemsjukvård var det väsentligt att deras 

integritet och autonomi bevarades (Karlsson & Berggren, 2011). Patienternas människovärde 

som unika individer var ytterligare en aspekt som kunde tas i beaktning för en värdig 

hemsjukvård. Hemmet var inte bara ett fysiskt hem utan kunde också beskrivas som en etisk 

dimension inom människor (Hilli & Eriksson, 2019). Ett hem gav patienter en identitet och 

placerade patienter inom ett sammanhang. Det kunde upplevas som en fristad för själen och 

fungera som ett skydd för patienter där kropp, själ och ande kunde förenas. En hemmiljö 

kunde skapa både en positiv och negativ atmosfär, vilket kunde ha olika påverkan på 

patienters hälsa och lidande. Sjuksköterskors kunskap om hur hemmet påverkar patienten var 

därför viktigt för att kunna lindra dennes lidande. Inom hemsjukvården kunde antalet 

anställda som kom hem till patienter vara stort (Turjamaa, Hartikainen, Kangasniemi & 

Pietilä, 2014). Patienterna kunde då uppleva att de inte kände personerna som kom in i och 

hade tillgång till deras hemmiljö. Patienter kunde också uppleva att de inte blev behandlade 

som unika individer inom hemsjukvården. De kunde uppleva sjuksköterskornas besök som 

snabba och utan tillräcklig fokus på vad patienten hade för behov. 

 

Vårdrelation 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) innebär begreppet vårdrelation ett möte mellan 

sjuksköterska och patient eller närstående. Att skapa en vårdrelation är sjuksköterskans 

ansvar. Det kan vara en relation som pågår under en lång eller kort tid, men den ska alltid 

kännetecknas av ett professionellt engagemang. Inom vårdrelationen ska fokus vara på 

patienten och dennes behov av vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Det krävs tillit för att 

patienten ska anförtro sig åt sjuksköterskan i vårdrelationen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Tilliten kan växa fram genom att sjuksköterskan visar öppenhet, engagemang och 

pålitlighet. Om öppenheten är ömsesidig uppstår ett partnerskap mellan sjuksköterska och 

patient. 

Sjuksköterskan och patienten har lika värde som människor, samtidigt som vårdrelationen 

är asymmetrisk eftersom mötet uppstått då patienten är i behov av vård från sjuksköterskan 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Austgard (2008) behövde sjuksköterskor vara 

reflekterande på grund av detta. Det krävs därför kunskap och öppenhet från sjuksköterskan 

för att kunna vara reflekterande över vad som hände i relationen och vårdandet, till skillnad 
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från den naturligt vårdande relationen som kan ske mellan patient och närstående (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Patienter beskrev att ett bra vårdmöte innebär att sjuksköterskor är vänliga, sociala och 

tillgängliga (Attree, 2001). De upplevde även att det var viktigt att de blev sedda, bekräftade 

och fick delta i sin egen vård (Berg & Danielson, 2007). Patienterna beskrev att det var viktigt 

för dem att sjuksköterskan lärde känna dem och att de lärde känna sjuksköterskan. För att lära 

känna varandra beskrev patienterna i studien av Attree (2001) att det var viktigt att 

sjuksköterskor skapade eller tog sig tid till att lyssna och samtala med dem. De upplevde då 

att det var enklare att skapa ett band till sjuksköterskorna. Genom den sociala kontakten 

upplevde patienterna även att de fick möjlighet att uttrycka sig om sådant som de oroade sig 

för. Patienterna i studien beskrev även att de uppskattade när sjuksköterskor delade med sig 

av detaljer från sina egna liv eftersom det ökade känslan av att de lärde känna varandra. 

Både patienter och de närstående upplevde att det var viktigt med kontinuitet i vilka 

sjuksköterskor de träffade (Milberg et al., 2012). Ibland upplevde patienterna att de träffade 

på många olika sjuksköterskor som de inte hann skapa en relation med (Berg & Danielson, 

2007). Detta kunde leda till att förvirring skapades och att de inte kände förtroende för 

sjuksköterskorna. I studien av Attree (2001) beskrev patienterna att det kändes svårt att skapa 

en vårdrelation när sjuksköterskor genomförde vården på ett rutinmässigt och opersonligt sätt. 

Denna slags vård kunde få dem att känna sig som att de inte var personer. I en studie av Karhe 

och Kaunonen (2015) beskrev patienter att de kunde känna ensamhet i vårdrelationen. 

Känslan av ensamhet kunde enligt patienterna uppstå när det upplevdes som att 

sjuksköterskor inte stod på deras sida eller inte utförde personcentrerad vård. Känslan kunde 

även uppstå om sjuksköterskor inte gav tillräcklig information och inte fanns där för att 

lyssna. Patienterna i studien beskrev att de upplevde att känslan av ensamhet i vårdrelationen 

kunde leda till fördröjning av både fysisk och mental återhämtning. De beskrev även att det 

kunde leda till förlorat förtroende för sjukvården. 

 

Problemformulering 

Ett stort antal människor har behov av palliativ vård, och behovet förväntas öka. Allt fler 

önskar dessutom få vård i hemmet. Hemmet kan vara patientens fristad, därför är det viktigt 

att sjuksköterskor värnar om patientens autonomi och integritet vid hembesök. Patienter kan 

uppleva att de får besök av ett stort antal olika sjuksköterskor. På grund av detta kan det vara 

svårt att hinna skapa en vårdrelation till varandra. Om sjuksköterskor genomför vården på ett 

rutinmässigt och opersonligt sätt kan brister i vårdrelationen ske. Patienterna kan känna 
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ensamhet vid en bristande vårdrelation. Det kan i sin tur leda till att patienter inte känner 

förtroende för sjuksköterskor och vården. Skapandet av vårdrelationen är sjuksköterskans 

ansvar. Genom att belysa sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen inom palliativ 

hemsjukvård avser författarna skapa förståelse för upplevelsen. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen inom palliativ 

hemsjukvård. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

I denna litteraturöversikt användes Watsons (1988/1993) teori om mänsklig omsorg som 

teoretisk utgångspunkt. Enligt Watsons teori kan omvårdnaden ses som ett ömsesidigt 

samspel (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Watson framhåller att omvårdnad inte är något 

som endast sker från sjuksköterskans part, utan det är något som äger rum i relationen mellan 

sjuksköterska och patient och där båda blir påverkade. Sjuksköterskan påverkas inte enbart 

genom att få nya erfarenheter inom omvårdnad, utan påverkas också som person. Det är även 

grundläggande att visa omsorg för sig själv som sjuksköterska, för att kunna visa medkänsla 

och medlidande för lidande patienter. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) förklarar att 

Watson ofta tar upp omsorgsfull medvetenhet i sina texter. Med det menas till exempel att 

sjuksköterskan ska vara observant och ha ett öppet hjärta, och att vara öppen för att patienten 

är en unik individ. Medvetenheten behövs för att kunna ge patienten den omsorg som just hen 

behöver. 

Watson (1988/1993) beskriver att en människas kropp, själ och ande är en enhet som inte 

går att betrakta som olika delar. Hon förklarar vidare att målet med omvårdnaden är att stödja 

patienten till att uppnå mer harmoni i kropp, själ och ande, vilket innebär hälsa. På så sätt 

påverkas bland annat patientens självkännedom, självomsorg och självläkning. I Watsons 

teori om mänsklig omsorg ingår tio karitativa faktorer. Hon menar att de karitativa faktorerna 

används hela tiden under omsorgsprocessen, även under medicinsktekniska moment. Den 

fjärde karitativa faktorn kallar Watson för mänsklig omsorgsrelation som är präglad av 

hjälpande och tillit. Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) har faktorerna sedan 

utvecklats till caritasprocesser. Den fjärde caritasprocessen handlar om att kunna mötas som 

människor, bortom sjuksköterske- och patientrollen. Den belyser även vikten av att 

sjuksköterskan besitter ett sådant förhållningssätt så att patienten inte känner sig kränkt, utan 
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tvärtom ska patienten känna sig sedd och respekterad. Enligt Watson ska sjuksköterskan 

därför utföra arbetsuppgifter med en medveten närvaro med fokus riktat mot patienten. Detta 

kan skapa en chans till en djupare kontakt, där de som människor kan bli berörda av varandra. 

Då teorin belyser sjuksköterskans perspektiv med fokus på det mellanmänskliga och 

vårdrelationen, kommer resultatet i litteraturöversikten diskuteras utifrån denna. 

Litteraturöversikten fokuserar på sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen, vilket 

medförde att denna teori var adekvat att tillämpa. 

 

Metod 

En litteraturöversikt innebär enligt Friberg (2012) att skapa en översikt över vad det finns för 

kunskap inom ett avgränsat område, exempelvis inom omvårdnad. Vid en litteraturöversikt 

söker författaren forskning som redan finns publicerad i vetenskapliga tidskrifter. Detta för att 

få en uppfattning om vad som studerats och vilka metoder eller teorier som använts för det. 

Fribergs (2012) metod för litteraturöversikter användes för att skapa en överblick av 

sjuksköterskors upplevelser av vårdrelationen inom palliativ vård i hemmet. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes i enlighet med Östlundh (2012) med en översiktlig 

informationssökning för att ge en uppfattning om ämnet och en grund för den egentliga 

informationssökningen. Författarna av litteraturöversikten använde sig av fritextsökningar och 

sökningar på ämnesord. Fritextsökningar innebär sökningar på alla ord som finns med i 

sammanfattningen (Karlsson, 2017). Sökningar på ämnesord innebär att sökningen blir mer 

exakt och resulterar i artiklar som fokuserar på ämnesorden. Den översiktliga 

informationssökningen genomfördes genom en fritextsökning på nurse experience palliative 

care home på databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL 

Complete) och Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline). Genom 

att granska ämnesorden på de artiklar som sökningen resulterade i kunde relevanta sökord 

väljas ut till den egentliga informationssökningen. Ämnesord från den översiktliga sökningen 

som därmed valdes till den egentliga sökningen var: nurse attitudes, nurse-patient relations, 

professional-family relations, professional-patient relations, hospice and palliative nursing, 

hospice and palliative care, nurses, palliative care, terminal care, home care services, home 

health care, home nursing och home nursing, professional. Utöver ämnesorden lades vissa 

ord och synonymer till som fritextsökning för att få fram fler relevanta artiklar. De 
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fritextsökningar som gjordes var: nurse experience, nurse view, nurse perspective, nurse 

perception, nurse relationship, nurse-family relationship, end of life care, home care, nurse 

och palliative home care. För att bestämma hur sökorden skulle kombineras till varandra i 

sökningarna användes boolesk sökteknik (Östlundh, 2012). Operatorerna AND och OR 

användes för sökningarna. AND användes för att kombinera flera sökord med varandra och 

OR användes för sökord som var synonymer. Databasen Medline valdes bort då sökningarna 

gav för många träffar och resulterade i artiklar som inte var relevanta utifrån syftet. De 

databaser som författarna valde att använda var CINAHL Complete och Public Medline 

(PubMed). CINAHL Complete innefattar artiklar inom omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi, och har omvårdnadsforskning som specialområde (Forsberg & Wengström, 

2010). PubMed innehåller artiklar som handlar om omvårdnad, medicin och odontologi. I 

CINAHL Complete kallas ämnesorden för CINAHL Subject Headings, och i PubMed kallas 

de för Medical Subject Headings (MeSH). De ämnesord och fritextsökningar som gjordes i de 

två databaserna sammanställdes i en sökmatris (se bilaga 1). 

 

Urval 

I urvalet av artiklar var ett inklusionskriterie att artiklarna skulle vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter och därmed vara peer reviewed (Östlundh, 2012). Ytterligare 

inklusionskriterier var att de var skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2009 till 

2019. Årsintervallet valdes för att få tillräckligt med underlag och samtidigt få fram 

tidsaktuell forskning.  

Sammanfattningen till de artiklar vars titel passade med valt syfte lästes var för sig. Baserat 

på sammanfattningen bedömde författarna enskilt om artikeln skulle läsas eller inte. 

Bedömningen baserades på om det i sammanfattningen framgick att artikeln handlade om 

sjuksköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet. Det skulle även framkomma att 

det i resultatet fanns teman som hade med relationer till patient eller närstående att göra. 

Författarna sökte därmed efter sådant som behandlade samspelet mellan sjuksköterska och 

patient eller närstående. Artiklar som bedömdes relevanta lästes sedan enskilt med fokus på 

syfte, metod och resultat. Vid osäkerhet fördes en diskussion mellan författarna för att 

bedöma artiklarnas relevans och kvalitet. Ytterligare inklusionskriterier var att deltagarna i 

studierna var allmänsjuksköterskor och att artiklarna var forskningsetiskt granskade av en 

forskningsetisk kommité. Det genomfördes en kvalitetsgranskning utifrån de 

kvalitetsgranskningsfrågor som Friberg (2012) beskriver. Kvalitetsgranskningen av artiklarna 

baserades på frågor gällande hur syftet var formulerat, hur metoden beskrevs, hur deltagarna 
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beskrevs, hur resultatet presenterades och vad det innehöll samt etiska resonemang. För att 

bedöma kvaliteten granskades artiklarna en i taget av båda författarna tillsammans och en 

diskussion gällande detta fördes. Artiklar som visade bristande kvalitet utifrån 

kvalitetsgranskningsfrågorna valdes bort. 

Exklusionskriterier var artiklar med titel som inte svarade mot syftet i litteraturstudien. Det 

kunde exempelvis vara artiklar vars titel innehöll pediatrisk vård. Artiklar som fokuserade på 

patienters eller närståendes upplevelser av vårdrelationen valdes också bort, eftersom det var 

sjuksköterskors upplevelser som skulle undersökas. I somliga artiklar var en del av deltagarna 

specialistutbildade inom till exempel palliativ vård eller distriktssjuksköterska. Om det inte 

framgick tydligt i artiklarna vilka som var allmänsjuksköterskor och vilka som var 

specialistutbildade exkluderades de. Utifrån inklusions- och exklusionskriterierna valdes tio 

artiklar ut som kunde användas i resultatdelen i litteraturöversikten. De presenteras i en matris 

över valda artiklar (se bilaga 2). 

 

Dataanalys 

Fribergs (2012) beskrivning av dataanalys vid litteraturöversikter användes. Analysen utgår 

från tre steg. Det första steget innebär att läsa igenom de valda artiklarna och sammanfatta 

dem. I det andra steget ska likheter och skillnader identifieras utifrån artiklarnas resultat. I det 

tredje och sista steget sammanställs resultatens likheter och skillnader i en beskrivande 

presentation. 

Inledningsvis skrevs artiklarna ut i pappersform i två uppsättningar, så att båda författarna 

hade en uppsättning var. Varje artikel lästes både enskilt och gemensamt med fokus på metod 

och resultat. Färgmarkeringar gjordes av författarna, var för sig, på det som ansågs svara på 

litteraturöversiktens syfte. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll för att se om författarna 

hade skapat en gemensam uppfattning av artiklarnas resultat. En sammanfattning av varje 

artikels resultatdel skrevs, med inriktning på det som var relevant för denna litteraturöversikts 

syfte. Sammanfattningarna samlades i ett delat dokument mellan författarna. Dessa 

förkortades ytterligare och presenteras i en matris över artiklarnas innehåll (bilaga 2). Utifrån 

sammanfattningarna i det delade dokumentet sökte var och en av författarna efter nyckelord. 

Artiklarna numrerades för att tydliggöra vilken text nyckelorden kom ifrån. Orden skrevs ner 

på papper för att sedan diskuteras. Det gav en överblick av artiklarnas likheter och skillnader, 

vilket bidrog till att områden kunde identifieras. Med hjälp av att skriva artiklarnas nummer 

bredvid tydliggjordes även vilka artiklar som berörde de identifierade områdena. Artiklarna 
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lästes sedan igen noggrant med fokus på respektive område. Områdena sammanställdes 

därefter i tre subteman och ett tema som presenterades i resultatdelen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett vetenskapligt arbete ska innefatta forskningsetiska överväganden (Kjellström, 2012). 

Detta för att skydda och respektera alla inblandade i studien samt försvara deras 

grundläggande rättigheter som människor. Beroende på metoden i det vetenskapliga arbetet 

ska olika etiska frågor ställas. Även litteraturöversikter kräver ett etiskt resonemang. För att 

kunna ha ett objektivt synsätt diskuterade författarna till litteraturstudien kring deras 

förförståelser för att förstå vad som kan komma att påverka arbetet. Både urvalet och analysen 

av artiklarna kunde påverkas av förförståelsen. Därför var författarna noggranna med att se 

bortom sina tidigare erfarenheter och fördomar för att kunna välja ut och analysera artiklarna 

objektivt. Artiklarna som valdes var skrivna på engelska, vilket kunde medföra risken att 

innehållet i artiklarna inte översattes korrekt och därmed kunde feltolkas då engelska inte är 

författarnas huvudspråk. För att undvika feltolkning lästes artiklarna flera gånger och 

författarna använde sig av hjälpmedel och egna språkkunskaper för att skapa en korrekt 

översättning. Resultatet i litteraturöversikten kunde ha manipulerats genom att ta meningar ur 

sin kontext för att kunna svara på syftet i litteraturöversikten. Författarna var medvetna om 

det och var noga med att läsa hela texten och inte tolka meningarna för att gynna det egna 

arbetet.  

Artiklarna som användes i litteraturöversikten hade fått etiskt godkännande. En av 

artiklarna hade dock deltagarnas namn skrivet efter respektive citat. Detta var något som 

författarna ansåg vara oetiskt, då en etiskt granskad studie ofta avkodar deltagarna för att 

enskilda personer inte ska kunna identifieras (Danielson, 2012). Även denna artikel var dock 

etiskt godkänd och deltagande var frivilligt. Därmed bedömde författarna att artikeln kunde 

användas till litteraturöversiktens resultat, trots en lägre etisk standard.   

 

Resultat 

Analysen av valda artiklar resulterade i ett tema och tre subteman. Temat var att möta 

patienten och de närstående med subteman att komma in i patientens hem, att möta patienten 

och att möta de närstående. 
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Att möta patienten och de närstående 

Temat att möta patienten och de närstående behandlar resultat som visade på sjuksköterskors 

olika upplevelser kring mötet med patienter och de närstående inom palliativ hemsjukvård. 

Subteman delades in i att komma in i patientens hem, att möta patienten och att möta de 

närstående. 

 

Att komma in i patientens hem 

Att komma in i patientens hem innebar att komma nära patientens liv, då sjuksköterskorna 

befann sig i deras miljö bland personliga objekt som familjefoton och möbler (Andreassen 

Devik, Enmarker & Hellzen, 2013). Detta bidrog till att sjuksköterskorna tog upp mer av 

patientens livssammanhang och historia, med både styrkor och svagheter. Patienten kunde då 

kännas mer som en person för sjuksköterskorna. Det intima mötet med patientens liv såg en 

del sjuksköterskor som ett privilegium (Chong & Poon, 2011). Att möta patienten i sin 

hemmiljö kunde även få sjuksköterskorna att känna sig mer som en person (Iranmanesh, 

Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009; Andreassen Devik et al., 2013). En av 

sjuksköterskorna i studien av Iranmanesh et al. (2009) beskrev att vården i hemmet gav 

känslan av att känna sig som en person, till skillnad från att vårda på sjukhus där hon kunde 

känna sig som en i mängden bland sjukhuskläder och namnskyltar. En del av 

sjuksköterskorna upplevde dessutom att hemmet som vårdmiljö fördjupade de kvalitativa 

aspekterna av vården (Hemberg & Bergdahl, 2019). En sjuksköterska i studien beskrev att 

vården i hemmet ges på patientens villkor vilket skapar tillit, och att sjuksköterskan och 

patienten kom varandra närmare genom denna tillit. I särskilda fall kunde dock 

sjuksköterskorna undvika att åka hem till patienter (Andreassen Devik et al., 2013). Det 

kunde bero på att sjuksköterskorna tidigare erfarit extrema levnadsförhållanden hos dem, 

vilket inte alltid gjorde det lätt för sjuksköterskorna att agera professionellt. 

 

Att möta patienten 

Sjuksköterskorna uttryckte att det i mötet med patienten var viktigt att skapa en relation 

(Arnaert, Seller & Wainwright, 2009; Hemberg & Bergdahl, 2019; Iranmanesh et al., 2009; 

Marchessault, Legault & Martinez, 2012). En del av sjuksköterskorna beskrev den relation de 

kunde skapa med patienten som speciell och intressant samt att det band som skapades till 

patienten var mycket starkare inom hemsjukvård än inom sjukhusvård (Chong & Poon, 2011; 

Hemberg & Bergdahl, 2019). En sjuksköterska beskrev att detta kunde bero på att palliativa 
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patienter ofta har brist på energi och vilar mycket, vilket kunde leda till fler tillfällen för 

samtal av både lättsam och djup karaktär (Hemberg & Bergdahl, 2019). Sjuksköterskor som 

hade ett holistiskt synsätt och skapade vårdrelationer utifrån det kunde visa på medkänsla och 

förståelse för patientens lidande (Arnaert et al., 2009). Det var betydelsefullt att 

sjuksköterskorna backade och lät patienten vara i fokus, vilket gjorde att patienten trädde fram 

och blev den viktigaste delen av relationen (Hemberg & Bergdahl, 2019). Sjuksköterskorna 

lyfte fram att det var viktigt att lära känna varandra, och att det krävdes ett genuint intresse för 

att det skulle ske. I en annan studie visade det sig däremot att sjuksköterskorna upplevde att 

en tillitsfull relation hindrades på grund av att de upplevde bristande säkerhet i patientens hem 

(Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren & Söderlund, 2013). Sjuksköterskorna i 

studien menade att den bristande säkerheten hindrade dem från att skapa en trygg och säker 

situation för patienten som skulle dö, vilket på så sätt påverkade relationen. 

Enligt en del sjuksköterskor var det viktigt att skapa tillit och förtroende till patienten 

(Andreassen Devik et al., 2013; Arnaert et al., 2009; Hemberg & Bergdahl, 2019). En 

sjuksköterska i studien av Arnaert et al. (2009) förklarade att hon försökte utveckla en relation 

till patienten så tidigt som möjligt, och att om förtroende skapades hade en stor del av arbetet 

klarats av. När patienten förlitade sig på sjuksköterskorna med existentiella funderingar kunde 

sjuksköterskorna känna stolthet (Andreassen Devik et al., 2013). Det gav en känsla av att ha 

en speciell status. Patienterna kunde ofta uttrycka belåtenhet gentemot sjuksköterskorna, och 

att de var nöjda med vården de fick, vilket påverkade sjuksköterskornas självförtroende 

ytterligare och fick dem att känna sig bekräftade både som människor och i sin professionella 

roll. Trots att de fick mycket tillbaka på grund av det starka bandet, kunde en del 

sjuksköterskor uppleva att det nära arbetet ställde höga emotionella krav och ansvar på dem 

(Chong & Poon, 2011).  

Känslor kunde väckas hos sjuksköterskorna när de kom nära patienter inom palliativ 

hemsjukvård (Andreassen Devik et al., 2013; Arnaert et al., 2009; Iranmanesh et al., 2009; 

Kaup, Höög & Carlsson, 2016; Marchessault et al., 2012; Penz & Duggleby, 2012).  Att 

arbeta med patienter som led och som snart skulle dö kunde kännas svårt (Arnaert et al., 2009; 

Iranmanesh et al., 2009; Penz & Duggleby, 2012). Dock insåg de innan vad arbetet med 

palliativ vård skulle innebära, vilket gjorde att de accepterade de svåra situationerna utan att 

försöka undvika dem (Iranmanesh et al., 2009). Detta var möjligt genom deras självförtroende 

i arbetet, vilket även medverkade till att de kunde vara nära patienten som skulle dö, utan att 

ha känslan av att behöva distansera sig från dem. Sjuksköterskorna blev särskilt ledsna och 

berörda i situationer där de kunde identifiera sig med patienterna (Iranmanesh et al., 2009; 
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Marchessault et al., 2012). Vissa blev berörda då de tänkte på hur det skulle vara om en av 

deras egna nära och kära skulle vara i samma situation (Marchessault et al., 2012). Det kunde 

även ske om sjuksköterskan var i samma ålder som patienten eller om de hade barn i samma 

ålder (Iranmanesh et al., 2009). Vissa sjuksköterskor hade egna personliga erfarenheter av att 

ha en döende familjemedlem, vilket hjälpte dem att skapa mening till att ta hand om andra 

personer som var nära döden. Enligt sjuksköterskorna kunde deras personliga erfarenheter 

påverka deras inställning till dessa patienter. Sjuksköterskorna beskrev att de ibland kunde bli 

så känslomässigt berörda att de fortsatte tänka på patienten även när de kom hem efter arbetet 

(Andreassen Devik et al., 2013; Chong & Poon, 2011; Marchessault et al., 2012). Vidare 

beskrev en del sjuksköterskor att de ibland kunde känna sig mer som en omhändertagande vän 

än enbart sjuksköterska (Arnaert et al., 2009; Chong & Poon, 2011; Hemberg & Bergdahl, 

2019; Penz & Duggleby, 2012). Detta kunde enligt vissa sjuksköterskor vara svårt att 

balansera (Chong & Poon, 2011). 

Andra känslor som kunde uppstå hos sjuksköterskorna i mötet med patienter inom palliativ 

hemsjukvård var ilska och frustration (Andreassen Devik et al., 2013; Iranmanesh et al., 2009; 

Kaup et al., 2016). Dessa känslor kunde bland annat uppstå när sjuksköterskorna träffade 

patienter som upplevdes krävande (Andreassen Devik et al., 2013; Kaup et al., 2016). I en 

studie uppgav sjuksköterskorna att vissa möten kunde kännas extra krävande, vilket gjorde att 

det kändes svårt att gå vidare och fick dem att känna sig utmattade (Kaup et al., 2016). 

Sjuksköterskorna beskrev även besvär kring situationer då de inte nådde fram till patienten, 

exempelvis då patienten inte förstod eller höll med om syftet med den palliativa vården (Kaup 

et al., 2016; Karlsson et al., 2013; Marchessault et al., 2012). Det kunde skapa osäkerhet och 

kännas svårt för sjuksköterskorna att veta hur de skulle vårda patienten vid dessa situationer 

(Kaup et al., 2016; Karlsson et al., 2013). Det kunde även kännas svårt att hantera patientens 

förnekande om allvaret, och vid situationer då patienten vägrade att prata om döden 

(Marchessault et al., 2012). Patienterna kunde ibland ha en oklar bild av hur deras 

sjukdomsbild såg ut och hur allvarlig den var. Detta medförde att sjuksköterskorna behövde 

informera om deras roll i palliativ vård, vilket kunde kännas besvärligt. 

En del av studierna tog upp vikten av kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten 

(Andreassen Devik et al., 2013; Iranmanesh et al., 2009; Karlsson et al., 2013). Bra 

kommunikation innebar enligt sjuksköterskorna ärlighet, öppenhet och flexibilitet 

(Andreassen Devik et al., 2013). De ansåg även att det var viktigt med aktivt lyssnande och 

att kunna vara tyst (Iranmanesh et al., 2009; Marchessault et al., 2012). Sjuksköterskorna i 

ena studien beskrev att de kände att de, genom att bara lyssna, blev medvetna om patientens 
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situation och önskningar vilket gav tröst till patienten (Iranmanesh et al., 2009). I en annan 

studie beskrev sjuksköterskorna att ett etiskt problem uppstod i de fall de inte hade öppen 

kommunikation med patienterna (Karlsson et al., 2013). Det var på grund av att de då kände 

att de inte kunde vårda patienten på ett bra sätt. Samma sak gällde om patienten inte kunde 

vara öppen och ärlig mot sjuksköterskan. De upplevde det då som att de gömde sina känslor 

för varandra. 

Sjuksköterskorna beskrev att de tillhandahöll patienterna fysisk vård tillsammans med 

psykologisk vård (Iranmanesh et al., 2009). De menade att detta sätt hjälpte till att bygga en 

tillitsfull relation till patienten, där patientens värdighet kunde upprätthållas. Sjuksköterskorna 

i en annan studie beskrev vikten av att ha respekt för patienten, och att det är patienten som är 

expert på sin egen vård (Marchessault et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev att de genom 

den vårdande relationen och lärande kunde höja upp patienternas roll och låta dem bli aktiva 

deltagare av sin egen vård (Hemberg & Bergdahl, 2019). Genom att lära patienterna hur de 

kunde ta hand om sig själva kunde sjuksköterskorna skapa en känsla av säkerhet, vilket kunde 

öka patienternas känsla av välbefinnande. De poängterade dock att ingen patient ska behöva 

lära sig vad han eller hon inte önskar lära sig. 

 

Att möta de närstående 

Sjuksköterskorna beskrev att de i mötet med de närstående använde sig av olika former av 

stöd (Andreassen Devik et al., 2013; Arnaert et al., 2009; Hemberg & Bergdahl, 2019; Hirano 

et al., 2011; Iranmanesh et al., 2009; Karlsson et al., 2013; Marchessault et al., 2012). Något 

som var centralt för att kunna ge stöd åt de närstående var att tidigt skapa en relation med 

dem. Sjuksköterskorna beskrev också att det var viktigt att kunna lyssna aktivt (Hirano et al., 

2011; Iranmanesh et al., 2009; Marchessault et al., 2012). I kommunikationen med närstående 

beskrev sjuksköterskorna att de var lyhörda för de närståendes önskan och deras behov av 

stöd och kommunikation (Hirano et al., 2011; Iranmanesh et al., 2009). I en studie av 

Karlsson et al. (2013) menade sjuksköterskorna att avsaknaden av en öppen kommunikation 

kunde leda till att de inte kunde möta de närståendes behov. De beskrev vidare att bristfällig 

information till de närstående kunde skapa en känsla av osäkerhet. Ett antal studier nämner 

just information eller undervisning som en viktig komponent i den palliativa hemsjukvården 

kopplat till närstående (Hemberg & Bergdahl, 2019; Hirano et al., 2011; Marchessault et al., 

2012). En del av sjuksköterskorna beskrev att information och undervisning kunde fungera 

stödjande för de närstående och menade på vikten att anpassa informationen utifrån deras 

situation och tillstånd för att kunna förbereda dem på kommande situationer (Hirano et al., 
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2011). Sjuksköterskor menade även att de närstående inte skadas av för mycket information, 

utan alltid ska ges en realistisk bild av situationen (Hemberg & Bergdahl, 2019). 

Sjuksköterskorna menade dessutom att det vanligaste klagomålet från de närstående berörde 

bristfällig information. Behovet av stöd kunde variera under vårdtiden och sjuksköterskorna 

beskrev att de mot slutet fokuserade mer på stöd åt närstående (Hirano et al., 2011; 

Marchessault et al., 2012). 

Att bli involverad i de närståendes relationer till varandra kunde hos en del sjuksköterskor 

leda till självreflektion och medvetenhet gällande syn på livet och döden (Andreassen Devik 

et al., 2013; Iranmanesh et al., 2009). Närstående med ett öppet och tillåtande klimat 

upplevdes givande för sjuksköterskorna (Kaup et al., 2016). En del sjuksköterskor beskrev att 

det var en ära att få komma hem till de närstående och bli en del av dem (Penz & Duggleby, 

2012). Att involveras i de närståendes relationer innebar även att ta del av aktuella konflikter 

mellan de närstående (Hirano et al., 2011; Iranmanesh et al., 2009). Vid sådana situationer 

menade sjuksköterskorna att de kunde finnas som stöd, utan att lösa de konflikter som fanns 

(Iranmanesh et al., 2009). Andra sjuksköterskor ansåg att det i sådana situationer kunde kallas 

till möte och att de arbetade för att de närstående skulle få en enad syn på situationen (Hirano 

et al., 2011). 

Sjuksköterskor beskrev att kontakten med närstående kunde väcka känslor som frustration, 

ilska, sorg eller utmattning (Andreassen Devik et al., 2013; Iranmanesh et al., 2009; Karlsson 

et al., 2013; Kaup et al., 2016; Marchessault et al., 2012). De beskrev exempelvis en del 

närstående som kontrollerande, förödmjukande och misstänksamma gentemot 

sjuksköterskorna (Andreassen Devik et al., 2013). Sjuksköterskorna lyfte däremot att 

närstående ofta visade belåtenhet mot sjuksköterskorna, vilket stärkte dem både personligt 

och professionellt. Detta överensstämmer med flera andra studier där sjuksköterskor menade 

att de ofta visades uppskattning för sitt arbete och fick mycket tillbaka från de närstående 

(Chong & Poon, 2011; Iranmanesh et al., 2009; Kaup et al., 2016; Marchessault et al., 2012). 

Detta beskrevs av en del sjuksköterskor som givande och stärkande (Chong & Poon, 2011; 

Iranmanesh et al., 2009; Kaup et al., 2016). En del sjuksköterskor menade dock att det nära 

bandet med närstående kunde öka kraven på sjuksköterskornas emotionella engagemang 

(Chong & Poon, 2011). 

Sjuksköterskorna beskrev att de såg de närstående som en del av vården och teamet 

(Arnaert et al., 2009; Hemberg & Bergdahl, 2019; Hirano et al., 2011; Marchessault et al., 

2012). De beskrev det som viktigt att involvera de närstående i vårdandet och att detta kunde 

innebära att informera och instruera de närstående inom olika vårdmoment (Arnaert et al., 
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2009; Hemberg & Bergdahl, 2019; Hirano et al., 2011). Sjuksköterskorna beskrev att det 

kunde lätta på deras arbetsbörda medan de närstående också kände att de behövdes och var 

användbara (Arnaert et al., 2009). I en annan studie belyser sjuksköterskorna att det kan 

kännas meningsfullt och viktigt för de närstående att bli involverade i vården (Hemberg & 

Bergdahl, 2019). Sjuksköterskorna beskriver att de i dessa fall har en viktig roll att lyfta fram 

de närståendes olika egenskaper. De beskriver de närstående som kapabla och att ett bra 

samarbete med de närstående kan skapa en känsla av hopp hos patienten. Enligt en del 

sjuksköterskor kunde det i samarbetet med de närstående uppstå meningsskiljaktigheter eller 

konflikter (Karlsson et al., 2013, Kaup et al., 2016; Marchessault et al., 2012). De kunde 

exempelvis ha olika syn på hur vården skulle genomföras vilket försvårade samarbetet. 

Dessutom beskrev en del sjuksköterskor att närstående kunde ha en negativ inställning 

gentemot sjuksköterskorna och den vård som gavs, vilket inte bara försvårade samarbetet utan 

även själva vården som sjuksköterskan gav patienten (Karlsson et al., 2013). Sjuksköterskorna 

beskrev också att de närståendes engagemang och inställning kunde förändras över tid, 

speciellt mot försämringsperioder hos patienten (Hirano et al., 2011). Där menade 

sjuksköterskorna att de försökte involvera de närstående så mycket de kunde, genom att till 

exempel genomföra vårdmoment tillsammans.  

 

Diskussion 

Diskussionen delas in i metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras metodens styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet kopplat 

till den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen inom palliativ vård i 

hemmet. För att kunna svara på detta valde författarna att göra en litteraturöversikt enligt 

Fribergs (2012) metod. Förförståelsen inom ett område kan skapa hinder eller möjliggöra för 

en ny förståelse av området (Friberg & Öhlén, 2012). Ingen av författarna hade någon tidigare 

erfarenhet av att arbeta inom palliativ vård. Dock hade en av författarna erfarenhet som 

närstående till en patient i palliativt skede, medan den andra inte hade någon förkunskap. 

Författaren med erfarenhet hade en positiv upplevelse av relationer inom palliativ 

hemsjukvård. Författaren utan erfarenhet kände att området var främmande och kunde 
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upplevas skrämmande och svårt. Detta diskuterades för att försöka se mer objektivt på 

artiklarna. 

Att söka i flera olika databaser stärker arbetets validitet (Henricson, 2012). De första 

sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL Complete och Medline. Sökningarna i 

CINAHL Complete gav fler relevanta träffar än sökningarna i Medline. Dessutom gav 

sökningarna i Medline träffar som redan hade funnits via CINAHL Complete. På grund av det 

genomfördes istället sökningar i PubMed vilket resulterade i två artiklar. Resultatartiklarna 

söktes med operatorerna AND och OR, vilket möjliggjorde att synonymer kunde samlas och 

sökas med relation till varandra vilket gav en bred, men riktad sökning (Östlundh, 2012). Att 

sökningarna inte gjordes med operatorn NOT motiveras med att denna operator kunde 

påverka sökningarna till att exkludera för många artiklar, och därmed hade relevanta artiklar 

kunnat utelämnas. 

Inledningsvis var syftet att undersöka sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård i 

hemmet. Sökningar på detta resulterade i ett stort utbud av artiklar med ämnesordet nurse-

patient relations. Det påverkade författarna till att ändra syftet till sjuksköterskors upplevelse 

av vårdrelationen inom palliativ hemsjukvård. Andra sökord som användes var bland andra 

hospice and palliative nursing och professional-patient relations. Sökordet hospice and 

palliative nursing identifierades efter den överblickande informationssökningen. I efterhand 

reflekterade författarna kring detta sökord och blev medvetna om att det kunde avvika från 

litteraturöversiktens syfte, som inte handlar om palliativ vård på hospice utan inom 

hemsjukvård. En av de valda artiklarna handlade dock om palliativ vård både inom hospice 

och hemsjukvård. I artikeln tydliggjordes det i resultatet vilka av sjuksköterskorna som 

arbetade inom hemsjukvård, vilket gjorde artikeln användbar. Författarna är även medvetna 

om att sökordet professional-patient relations kunde resultera i artiklar som handlade om 

relationen mellan exempelvis läkare och patient eller sjukgymnast och patient. Trots detta 

användes sökordet för att få fram fler artiklar, och författarna var noga med att artiklarna 

handlade om allmänsjuksköterskor i palliativ hemsjukvård. 

Årsspannet 2009-2019 valdes med motiveringen att få fram en tillräcklig mängd artiklar 

inom en rimlig tidsperiod. Trots att artiklarna kunde vara tio år gamla resonerade författarna 

att ett fenomen som upplevelser av relationer inte förändras över tid på samma sätt som 

exempelvis rutiner och riktlinjer kan göra. Det skrivna språket skulle vara engelska eftersom 

majoriteten av vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska och behärskas av författarna 

(Östlundh, 2012). Det kunde dock leda till att adekvata artiklar på andra språk än engelska 

valdes bort i sökningarna. Artiklarna skulle vara peer reviewed för att försäkra att de kom från 
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vetenskapliga tidskrifter. Det kunde dock inte försäkra att artiklarna var vetenskapliga och 

funktionen fanns inte tillgänglig i PubMed. Därför granskades artiklarnas kvalitet noggrant 

för att bedöma vetenskapligheten. Kvaliteten av artiklarna bedömdes tillsammans genom att 

utgå från och diskutera kring Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsfrågor. Detta gjorde att en 

gemensam bild av kvaliteten på artiklarna skapades vilket stärker reliabiliteten (Henricson, 

2012). Endast kvalitativa artiklar valdes ut för att kunna svara på vad sjuksköterskor hade för 

upplevelse inom det valda området. Detta för att de kvantitativa artiklar som hittades inte 

kunde erbjuda lika mycket material att analysera som de kvalitativa. 

Två av de artiklar som valdes ut inkluderade sjuksköterskor som var specialistutbildade. I 

dessa artiklar tydliggjordes det i presentationen av deltagarna vilka som var specialiserade och 

inte. Det tydliggjordes även i resultatet när det var allmänsjuksköterskors eller 

specialistutbildade sjuksköterskors uttalanden som lyftes. Artiklar som inte tydliggjorde detta 

valdes bort, eftersom specialistutbildade sjuksköterskor besitter en annan kompetens än 

allmänsjuksköterskor. I en av de valda artiklarna deltog sjuksköterskor som arbetade antingen 

på hospice eller inom hemsjukvård. Det tydliggjordes dock i artikeln vilka deltagare som 

citerades, vilket gjorde att artikeln inkluderades. 

Vid dataanalysen kunde författarna arbeta både enskilt och tillsammans. Dock satt 

författarna alltid tillsammans under analysen för att kunna diskutera innehållet i artiklarna. Att 

samarbetet skedde mellan två personer ansåg författarna stärka kvaliteten på analysen, då det 

tillförde en noggrann granskning av texten. Processen blev dessutom mer effektiv genom att 

författarna kunde arbeta enskilt men samtidigt föra ett samarbete. Samarbetet mellan 

författarna fungerade bra. Båda författarna lyssnade, kunde lösa problem tillsammans och 

kunde diskutera med varandra på ett konstruktivt sätt vilket de ser som en styrka. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av vårdrelationen 

inom palliativ vård i hemmet. Detta diskuterades utifrån tidigare forskning samt utifrån 

Watsons teori om mänsklig omsorg. 

 

Emotionell påverkan av vårdrelationen 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna kunde uppleva emotionell påverkan i mötet med 

patient och närstående. Det kunde uppstå känslor av sorg, ilska, frustration och osäkerhet, 

men det kunde även uppstå positiva känslor. Att sjuksköterskor påverkas emotionellt av 

relationen med en patient i livets slutskede överensstämmer med en studie av Rasmussen, 
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Sandman och Norberg (1997). Sjuksköterskorna i studien beskrev att de kan känna ångest när 

mötet med vissa patienter upplevs som krävande, vilket även tas upp i resultatet i denna 

litteraturöversikt. I en studie av Tunnah, Jones och Johnstone (2012) diskuterar sjuksköterskor 

olika strategier till hur de hanterar känslor. Några av sjuksköterskorna i studien beskrev att de 

mådde bra av att träna efter en svår dag. De beskrev även att det kunde kännas avslappnande 

att kolla på tv och lyssna på musik. I Tunnah et al. (2012) beskrev sjuksköterskorna även att 

de kände emotionellt stöd genom att prata av sig med sina kollegor, sin familj och vänner. 

Författarna till litteraturstudien menar att det är viktigt att arbetsplatsen tillhandahåller 

sjuksköterskorna olika former av stöd. Det skulle kunna vara gruppsamtal där 

sjuksköterskorna får möjlighet att prata av sig om sina känslor, samt samtal med kurator eller 

psykolog. Författarna tror att en god psykisk hälsa hos sjuksköterskor gynnar både 

sjuksköterskan själv, patienter, närstående och arbetsgruppen. Detta eftersom det blir enklare 

för sjuksköterskor att ta hand om andra om de även tar hand om sig själva och deras egna 

känslor. Det överensstämmer med Wiklund Gustin och Lindwall (2012) som skriver att 

omvårdnad enligt Watsons teori bland annat handlar om att visa omsorg om sig själv för att på 

det sättet främja hälsa, både hos sig själv och hos andra. Mår sjuksköterskan bra i sig själv 

och får stöd från arbetsplatsen tror författarna till litteraturstudien även att sjuksköterskan blir 

mer villig att stanna kvar på sin arbetsplats. 

Resultatet visade även att sjuksköterskorna kunde känna positiva känslor, speciellt när de 

kände sig bekräftade vilket gjorde att de kände sig stärkta både personligt och professionellt. 

Att sjuksköterskorna kunde känna positiva känslor gällande vårdandet inom palliativ vård får 

stöd i en studie av Almeida, Sales och Marcon (2014). Sjuksköterskorna i studien menar att 

känslan av tillfredsställelse uppkom då de kunde underlätta för patienten under den sista tiden 

i livet. Det kunde handla om att lindra patientens lidande och smärta, eller genom att finnas 

där som stöd för patienten. När sjuksköterskorna i studien märkte att patienten blev lugnare 

och inte led uppkom känslan av tillfredsställelse. Likt resultatet i denna litteraturöversikt 

beskriver sjuksköterskorna i studien av Rasmussen et al. (1997) att de fick styrka genom 

tilliten och uppskattningen från patienter och de närstående. Sjuksköterskorna i både Almeida 

et al. (2014) och Rasmussen et al. (1997) beskrev att arbetet med patienter i livets slutskede 

kändes givande. I Rasmussen et al. (1997) förklaras det bland annat av att sjuksköterskorna, 

genom patienten och de närstående, lärde sig om livet och döden och hur den kan se ut. 

Författarna av litteraturöversikten tror att en vanlig uppfattning hos gemene man är att 

vårdrelationen inom palliativ vård är något som endast framkallar sorg och lidande. Trots att 

dessa aspekter visade sig vara förekommande i resultatet, tyckte författarna att det var 
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intressant att de positiva aspekterna av vårdrelationen inom palliativ hemsjukvård togs upp i 

många av artiklarna. Författarna menar att synen på palliativ vård kan påverkas om det talas 

mer om de positiva upplevelser sjuksköterskor kan uppleva, och möjligtvis attrahera fler 

sjuksköterskor till att arbeta inom detta område. 

I resultatet redovisades även att sjuksköterskorna kunde uppleva att de kände sig som mer 

än bara en sjuksköterska. De kunde ibland känna sig mer som en vän till patienterna på grund 

av de starka band som skapades inom den palliativa hemsjukvården. Detta överensstämmer 

med både Almeida et al. (2014) och Rasmussen et al. (1997) där sjuksköterskorna beskrev att 

de istället för att endast ha rollen som sjuksköterska-patient, fick känslan att relationen 

handlar om kontakt mellan två människor. Det tas även upp av Watson (1988/1993) som 

betonar vikten av mellanmänskliga handlingar mellan sjuksköterska och patient. Enligt 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar Watson att sjuksköterskan ska skapa en chans till 

djupare kontakt där sjuksköterskan och patienten kan bli berörda av varandra som människor. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna blev berörda av patienter och närstående vilket 

kunde väcka känslor. De kunde till och med ta med sig tankar om patienter till sina egna hem. 

Detta får stöd av Schuster (2006) som tar upp att svårt sjuka patienter ofta finns kvar i 

sjuksköterskornas tankar utanför själva mötet med patienten. Sjuksköterskorna i studien 

beskrev en konflikt mellan sitt professionella, privata och personliga jag, och de hade olika 

tolkningar av vad det innebar att vara professionell. En sjuksköterska i studien använde 

professionell distansering som ett skydd mot för stort känslomässigt engagemang, och 

menade att hon skulle bränna ut sig utan denna distansering. Schuster (2006) menar dock att 

detta kan tolkas som att sjuksköterskan i mötet med patienten endast är en givare och att vara 

professionell innebär att ge. Författarna till litteraturstudien menar att det är mänskligt att bli 

berörd av en annan människa, som även Watson (1988/1993) menar på, och att vara 

professionell inte behöver innebära att sjuksköterskor inte kan bli berörda. Dock anser 

författarna att sjuksköterskor ska kunna visa empati snarare än sympati, för att inte ta över 

patientens känslor. Precis som Watson (1988/1993) menar är det patienten som ska stå i fokus 

för sjuksköterskans uppmärksamhet. 

 

Stöd för att skapa en vårdrelation 

För att kunna skapa en relation med både patienter och närstående inom palliativ hemsjukvård 

var ett gott bemötande och god kommunikation viktigt enligt sjuksköterskorna i resultatet. 

Det överensstämmer med en studie av de Andrade et al. (2019) som beskriver att 

kommunikationen används för att skapa ett utbyte och förståelse mellan människor, och är 
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centralt inom den palliativa vården. Dessutom stimulerar kommunikationen till att lyfta 

patienternas och närståendes eventuella oro och tankar, vilket stärker bandet mellan dem och 

sjuksköterskan. Att kommunikationen är central för skapandet av vårdrelationen 

överensstämmer med en studie av Sundler, Eide, van Dulmen och Holmström (2016). Vidare 

menar ovanstående forskare att skapandet av relationer kan hämmas på grund av bristande 

kommunikation eller situationer som kan utmana kommunikationen. Det berörs även i 

resultatet i litteraturöversikten där besvärliga situationer, såsom att exempelvis inte nå fram 

till patienter och närstående eller att ha olika syn på vårdandet, kan skapa osäkerhet och 

kännas svårt för sjuksköterskorna. Detta skulle, enligt författarna till litteraturöversikten, 

kunna äventyra vårdrelationen och påverka den negativt. Enligt Socialstyrelsen (2013) är två 

av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård en god kommunikation och relation med patienten 

och dennes närstående samt stöd till de närstående. Vid svårigheter att kommunicera 

rekommenderar Socialstyrelsen användandet av musik- och bildterapi eftersom det kan 

underlätta för kommunikationen. De rekommenderar även kontinuerliga samtal om vårdens 

inriktning och innehåll för att alla inblandade ska vara införstådda med detta samt att 

sjukvårdspersonal kan erbjuda mer existentiella samtal till patienten om dennes livsfrågor. 

Författarna till litteraturstudien menar att sjuksköterskor dessutom kan anpassa bemötandet 

och kommunikationen till olika patienter och närstående. Detta skulle kunna förhindra 

missförstånd eller olika syn på vårdandet, och därmed bidra till en stimulerande vårdrelation. 

I resultatet av litteraturöversikten lyftes att sjuksköterskor anser att det är viktigt att lyssna 

och vara närvarande i mötet med patienter och närstående för att kunna skapa en god 

vårdrelation. De menade också att det var viktigt att vara ärlig och öppen. Saknades detta 

kunde sjuksköterskorna uppleva att de inte kunde möta patienter och närstående, utan gömde 

sina känslor för varandra. Att ärlighet är viktig överensstämmer med en studie av Erichsen, 

Hadd Danielsson och Friedrichsen (2010) där sjuksköterskor beskriver ärlighet som en 

nödvändighet för att kunna ge god vård och skapa en vårdrelation, eftersom ärligheten inger 

förtroende och skapar tillit mellan patienter och sjuksköterskor. Utifrån Watsons teori om 

mänsklig omsorg kan det mellanmänskliga samspelet mellan patienten och sjuksköterskan 

beskrivas som ett möte med de bådas ande, kropp och själ, som i mötet förenas med varandra 

(Watson, 1988/1993). Det gör det möjligt för sjuksköterskan att möta den subjektiva 

människan och genom det lindra lidandet för patienten. Mötet förutsätter att sjuksköterskan 

har insikt i och kan uppfatta patientens känslor och inre liv. Dessutom kan sjuksköterskan 

uttrycka sig eller påverka patienten genom exempelvis information, beröring, gester eller 

andra former av kommunikation. Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar Watson 
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att det vårdande ögonblicket är då människor samspelar med varandra och där det förflutna, 

nuet och framtiden finns närvarande. De lyfter också att Watson menar på att mötet med 

patienter påverkas av sjuksköterskans intentionalitet, alltså en medveten uppmärksamhet på 

patienten. Det kan visas genom att sjuksköterskan exempelvis lyssnar och visar intresse för 

patientens berättelse och svarar på vad patienten säger. Författarna till litteraturöversikten vill 

med detta belysa att kommunikationen och bemötandet inte enbart är det talade, utan också 

skapas i hur patienter och närstående blir bemötta och lyssnade till. Genom att använda sig av 

kommunikation i alla dess former kan sjuksköterskan närma sig patienter och närstående och 

skapa sig en förståelse kring deras situation och upplevelser, vilket kan leda till utvecklandet 

av en stärkande och personcentrerad vårdrelation. Författarna tror att genom det kan även 

sjuksköterskor uppleva mötet som ärligt och givande. 

 

Kliniska implikationer  

Utifrån resultatet anser författarna att det finns ett behov av stöd för sjuksköterskorna. 

Arbetsplatsen kan tillhandahålla detta stöd genom att till exempel erbjuda sjuksköterskorna 

samtal i arbetsgruppen eller ge möjlighet till att prata med kurator eller psykolog. Det kan 

vara viktigt att sådant stöd erbjuds så att sjuksköterskorna kan bearbeta känslor och 

upplevelser efter särskilt påfrestande möten. 

Det kan även finnas behov av utbildning för mötet med patienter och närstående inom 

palliativ vård i hemmet. Utbildningen kan fokusera på samtalsträning och bemötande. Detta 

kan leda till att sjuksköterskorna får redskap i att hantera olika möten. Det i sin tur kan leda 

till mer betydelsefulla vårdrelationer som gynnar sjuksköterskor, patienter och närstående. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetets gång reflekterade författarna över tänkbara förändringar som sjukvården kan 

komma att stå inför. Något som det tidigare talats om under utbildningen är digitalisering 

inom vården och e-hälsa. Dessa kan komma att påverka hur sjuksköterskor kommunicerar 

med patienter och närstående i framtiden och därmed också påverka vårdrelationen. 

Författarna anser att digitaliseringens påverkan på vårdrelationen inom palliativ hemsjukvård 

kan studeras vidare, med fokus på hur sjuksköterskor, patienter och närstående upplever detta. 

För att undersöka deras upplevelser kan en kvalitativ metod med intervjuer genomföras. 

Dessutom menar författarna att det behövs mer forskning angående allmänsjuksköterskors 

upplevelser inom palliativ hemsjukvård. Detta för att det var svårt att hitta artiklar inom 

området samt att det är en vårdform som förväntas öka. 
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Slutsats 

Litteraturöversikten visar att vårdrelationen är en mellanmänsklig relation i vilken båda parter 

blir känslomässigt berörda av varandra. Både positiva och negativa känslor kan uppstå hos 

sjuksköterskor i vårdrelationen med patient och närstående. Hur sjuksköterskor klarar av att 

hantera dessa känslor varierar. Sjuksköterskor upplever kommunikation och bemötande som 

viktiga aspekter för att kunna skapa en vårdrelation med patient och närstående. Denna 

litteraturöversikt kan öka medvetenheten kring sjuksköterskors behov av emotionellt stöd 

samt kunskap om vårdrelationer inom palliativ hemsjukvård.  
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närstående för att kunna stötta och bekräfta 

dem. De beskrev också att det var viktigt att 

lyssna och känna av rätt tillfälle att ge viss 

information. 

Iranmanesh, S., 

Häggström, T., 

Axelsson, K., & 

Sävenstedt, S. 

Swedish nurses’ 

experiences of 

caring for dying 

people: a holistic 

approach. 

2009,  

Sverige,  

Holistic Nursing 

Practice 

Att klargöra sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

döende personer hemma och 

på sjukhus. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: Fyra sjuksköterskor 

 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Beskrivande genom 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod influerad av Ricoeur. 

Tematisering. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att 

möta patienterna som människor och inte 

endast som patienter. De beskrev även att det 

var viktigt att kunna kombinera fysisk vård 

med känslomässigt omhändertagande. Att 

vara inbjuden i de närståendes hem innebar 

att ta del av deras vardagliga liv. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var enklare att 

skapa relation till patienten inom 

hemsjukvården. 

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 patients own 

home. 

2013,  

Sverige,  

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter 

av etiska problem vid vård i 

livets slutskede i patientens 

hem. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: 10 sjuksköterskor 

 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: En hermeneutisk 

utgångspunkt inspirerad av 

Gadamer. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de kunde 

uppleva negativa känslor av att patientens 

integritet påverkades negativt då medicinsk 

utrustning kunde påverka hemmiljön. De 

beskrev också att brist på samarbete och 

kommunikation kunde uppstå, vilket kunde 

skapa en osäkerhet hos sjuksköterskan. 

Kaup, J., Höög, L., 

& Carlsson, M. 

Care for Dying 

Patients at Midlife: 

2016,  

Sverige,  

Att belysa sjuksköterskans 

upplevelser av att ge palliativ 

Metod: Kvalitativ 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att 

patientens närstående kunde påverka dem, 
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Experiences of 

Nurses in 

Specialized 

Palliative Home 

Care. 

Journal of Hospice & 

Palliative Nursing 

vård till personer i 

medelåldern, och beskriva 

sjuksköterskans strategier för 

att hantera detta. 

Urval: 14 sjuksköterskor 

 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Beskrivande och sedan 

jämförande ur ett teoretiskt 

perspektiv. 

 

bland annat emotionellt. Sjuksköterskorna 

kunde känna stress kring olika 

familjesituationer och när de tyckte olika. 

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,  

International Journal of 

Palliative Nursing 

Att förstå sjuksköterskors 

upplevelser av att ge palliativ 

vård i hemmet, utan 

specialistutbildning. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: Åtta sjuksköterskor 

 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

metod enligt Georgi, 

tematisering. 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur viktigt det är 

att skapa en relation och visa respekt mot 

patienten och dennes närstående. 

Sjuksköterskorna menade att mycket tid 

behövdes för att ge stöd och information till 

de närstående. De uttryckte också vikten av 

att arbeta i team med patienten och 

närstående. 

Penz, K., & 

Duggleby, W. 

‘‘It’s Different in 

the Home I’’ The 

Contextual 

Challenges and 

Rewards of 

Providing 

Palliative Nursing 

Care in 

Community 

Settings 

2012,  

Kanada,  

Journal of Hospice & 

Palliative Nursing 

Att göra en djupanalys 

gällande signifikanta 

arbetslivserfarenheter från 

sjuksköterskor som ger 

palliativ vård i hemmet.  

 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: 14 sjuksköterskor 

 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Beskrivande med 

kategorisering 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de fick mycket 

tillbaka från patienter och närstående genom 

att jobba med palliativ hemsjukvård. De 

beskrev även att det kan vara svårt att leva 

upp förväntningarna från de närstående. 
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