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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Befolkningen i Sverige blir allt äldre och fler önskar vårdas och dö i hemmet. Idag 

vårdas många inom allmän palliativ vård med stöd av distriktssköterskor. I den tidigare 

forskningen inom palliativ vård i hemmet har framför allt den specialiserade palliativa vården 

beskrivits. Få studier har undersökt mötet mellan distriktssköterskor och patienter och 

närstående inom allmän palliativ vård.   

Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av mötet med patienter och dess närstående 

vid allmän palliativ vård i hemmet. 

Metod: Empirisk kvalitativ studie, deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer med åtta 

distriktssköterskor. Intervjuer mellan 35 till 45 minuter. Texten transkriberades och 

kategoriserades. 

Resultat: Sex kategorier bildades: Att skapa förtroende i mötet, att vara närvarande och 

vårdande i mötet, att vara familjefokuserad i mötet, förutsättningar i mötet, erfarenheter vid 

frustration och etiska dilemman i mötet, att pendla mellan bekräftelse och motgång i mötet. Det 

var viktigt att bygga relationer med patienter och närstående, skapa förtroende. Närvaro var 

förutsättningen för ett bra möte. Distriktssköterskorna visade hänsyn till närstående som 

genomgick en svår tid, närstående kunde ha svårt att hantera situationen. Patienterna hade behov 

av längre hembesök och prioriterades. Tillfredsställande att vara nära familjen, få deras 

förtroende. Distriktssköterskorna räckte inte alltid till, känslan av att inte räcka till var svår.  

Slutsats: Distriktssköterskors erfarenheter visade att närvaro var en förutsättning för ett bra 

möte. Det var betydelsefullt att skapa förtroende hos patienten och dess närstående. Det fanns 

ökat behov av stöd och omvårdnad. Inga extra resurser var avsatta trots att patienter inom 

palliativ vård skall prioriteras enligt prioriteringsordningen för svensk sjukvård. 

Klinisk betydelse: Distriktssköterskors arbete inom allmän palliativ vård behöver 

uppmärksammas för att säkra likvärdig vård till alla i livets slut. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, vårdmöte, distriktssköterska, patient, närstående 

 

 



ABSTRACT 

Background: The population in Sweden is getting increasingly older and more elderly people 

wish to be nursed and to die in their homes. Today many people receive health care within the 

public palliative health care with support from district nurses. In earlier research within palliative 

health care at home has above all has the specialized palliative health care been described. Few 

studies have explored the encounter between district nurses and patients family members within 

public palliative health care. 

Aim: To describe experiences of the district nurses and their encounter with patients and family 

members related to palliative health care at home.   

Method: Empiric qualitative study, descriptive design. Semi-structured interviews were carried 

out with eight district nurses. Interviews lasted between 35 and 45 minutes. The text was 

transcribed and categorized.  

Result: Six categories were created all related to the encounter: to build confidence, to be 

present and caring, to be family focused, conditions of the encounter, experiences of frustration 

and ethical dilemmas, to vacillate between confirmation and setback. It was important to build 

relations with patients and family members, create confidence. Presence was a condition for a 

good encounter. The district nurses showed respect to family members who went through a 

difficult time, family members might have difficulties to handle the situation. The patients 

needed longer visits and this was prioritized. It was satisfying to be close to the family, to get 

their confidence. The district nurses sometimes had a feeling of insufficiency, which was hard to 

accept.    

Conclusion: The experiences of the nurses showed that presence was a condition in order to 

achieve a good encounter. It was important to build confidence towards the patients and family 

members. There was an increased need of support and care. No supplementary resources were 

allocated even though patients in the palliative health care should be prioritized according to the 

rule of prioritization of Swedish health care.  

Clinic signification: More attention should be drawn to the work of the district nurses within 

the palliative health care in order to ensure equal health care to all individuals at the end of life.  

 

  

Key words: palliative health care, encounter of care, district nurse, family members 

 
 
 



INNEHÅLL  
	  
INLEDNING ....................................................................................................... 1	  
BAKGRUND ...................................................................................................... 2	  
PROBLEMFORMULERING .......................................................................... 11	  
SYFTE ............................................................................................................... 12	  
METOD ............................................................................................................. 12	  

Design ........................................................................................................ 12	  

Urval ........................................................................................................... 12	  

Datainsamlingsmetod ................................................................................. 14	  

Dataanalys .................................................................................................. 14	  

ETISKA ASPEKTER ....................................................................................... 16	  
RESULTAT ...................................................................................................... 16	  
DISKUSSION ................................................................................................... 27	  

Metoddiskussion ........................................................................................ 27	  

Resultatdiskussion ...................................................................................... 30	  

Slutsats ....................................................................................................... 34	  

Klinisk betydelse ........................................................................................ 35	  

Förslag på vidare forskning ....................................................................... 35	  

REFERENSER .................................................................................................. 36	  
BILAGA/BILAGOR ......................................................................................... 41	  
 

 



 

  1 

INLEDNING 

Distriktssköterskor träffar i arbetet patienter med olika behov i hemmet. De möter 

patienter med obotlig sjukdom som vårdas i hemmet, ofta med hjälp av närstående, 

både i tidig och sen palliativ fas. Det kan röra sig om patienter som är inskrivna i 

hemsjukvård, som utreds för till exempel viktnedgång, där man finner obotlig sjukdom. 

Det kan även handla om patienter som kommer hem från sjukhus, där de genomgått 

avlastande cancerkirurgi, fått en stomi och som behöver hjälp med skötseln av denna. 

När patienten närmar sig slutet av livet är det vanligt att patienten ansluts till 

specialiserad palliativ vård. De tar över ansvaret och har resurser att vårda svårt sjuka 

och döende i hemmet dygnet runt. Vår erfarenhet är att palliativ vård i hemmet ser olika 

ut runt om i landet. Alla patienter ansluts inte till specialiserad palliativ vård. Vid dessa 

tillfällen ansvarar distriktssköterskor för allmän palliativ vård av patienter i hemmet.  

 

Ett fiktivt exempel på hur vården i hemmet kan fungera. En äldre man var inskriven i 

hemsjukvården för hjälp med läkemedelshantering på grund av sviktande minne. 

Långsamt började matlusten försvinna och viktnedgång noterades. Efter provtagning 

och undersökning konstaterades en obotlig sjukdom. Distriktssköterskan hade ansvaret 

för allmän palliativ vård i den tidiga fasen och hade god kontakt med både patienten 

och dess närstående. Närstående var engagerade i patienten och stöttade på alla vis. 

Mannens önskan var att vårdas och dö i sitt egna hem. När mannen försämrades, blev 

han ansluten till specialiserad palliativ vård, som tog över ansvaret för vården. Efter 

någon månad fick mannen avsluta sitt liv i hemmet omgiven av sina närmaste. 
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BAKGRUND 

Historiskt perspektiv på palliativ vård  

I början av 1900-talet vårdades sjömän, som hade insjuknat i tuberkulos, på hospice i 

Londons hamnkvarter. En sjuksköterska vid namn Cicely Saunders, som arbetade där 

under 1950-talet ansåg att även cancersjuka hade rätt till samma vård. Efter att hon 

utbildat sig till läkare grundade hon i slutet på 1960-talet ett hospice för patienter med 

cancer, det första i sitt slag. Denna hospicefilosofi utgör grunden för den moderna 

palliativa vården som har spridit sig ut över världen (Fridegren & Lyckander, 2009). 

Ordet palliativ har sitt ursprung i det latinska ordet pallium, vilket betyder mantel eller 

något som håller om och skyddar. Palliativ vård innebär att erbjuda lindrande och 

stödjande vård i ett stadium då det inte längre går att bota sjukdom (Statens offentliga 

utredningar [SOU], 2000). Palliativ vård definieras enligt Socialstyrelsens termbank 

(2012) ”Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för 

patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående”. 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. I mitten på 1800-talet var kvinnornas 

medellivslängd 49 år och männens medellivslängd var 45 år. År 2008 hade 

medellivslängden för kvinnor ökat till 83 år och för männen hade den ökat till 79 år. 

Orsaken till den stigande medellivslängden kan förklaras med förbättrade 

levnadsförhållanden samt att den medicinska behandlingen har utvecklats (Statistiska 

Centralbyrån [SCB], 2009). Sedan 1990-talet har institutionsplatser för äldre samt 

platser för särskilt boende minskat kraftigt. Sjukhusplatserna har halverats samtidigt 

som medelvårdtiden har minskat med hälften. Det leder till att fler äldre behandlas och 

vårdas i deras egna hem. Flera av de som vårdas i hemmet har stora behov av vård och 

omsorg. Detta ställer krav på ett samlat omhändertagande och organisationen som 

vårdar patienten i hemmet har ett stort ansvar (Socialstyrelsen, 2010). I Sverige dör det 

cirka 90 000 tusen personer årligen (SCB, 2012). De senaste decennierna har platsen 

för dödsfall i Sverige förändrats mot att allt fler dör i hemmet eller på särskilt boende 

mot som tidigare på sjukhus (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Vårdens organisation – vilka vårdar patienten 

Flera huvudmän och yrkesgrupper från bland annat kommun och landsting inkluderas i 

den palliativa helhetsvården. För att uppnå god palliativ vård krävs att de olika 
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aktörerna samarbetar. Det finns ett stort antal verksamheter, med olika utformningar, 

kompetens och målsättningar som har olika benämningar beroende på var i landet det 

bedrivs. De olika verksamhetsformerna som bedrivs i hemmet benämns till exempel 

med sjukhusansluten hemsjukvård, primärvårdsansluten hemsjukvård, 

vårdcentralsansluten hemsjukvård, dagsjukvård för palliativa patienter samt kommunal 

hemsjukvård som bedriver palliativ vård. Eftersom det är många olika aktörer är det 

svårt att sammanställa och bedöma den palliativa vården som bedrivs i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2006).  

Allmän palliativ vård är enligt Socialstyrelsens termbank (2012) ”palliativ vård som 

ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap 

och kompetens i palliativ vård”. Specialiserad palliativ vård är enligt Socialstyrelsens 

termbank (2012) ”palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller 

vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt 

team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård”. 

Olika yrkesgrupper ingår i den palliativa vården, där alla är viktiga för att patienten 

skall kunna erhålla värdig vård. Läkare, distriktssköterska, sjuksköterska med 

specialistutbildning inom till exempel onkologi och palliativ vård, dietist, kurator, 

arbetsterapeut, undersköterska samt vårdbiträde är exempel på olika yrkesgrupper som 

träffar patienter inom den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2006). 

Relationer till anhöriga och närstående blir viktiga och får speciell betydelse i 

samband med att hälsan sviker en person som drabbas av sjukdom. Anhörig är enligt 

Socialstyrelsens termbank (2012) ”person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna”. Närstående är enligt Socialstyrelsens termbank (2012) ”person som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till”. I studien kommer begreppet närstående att 

användas när det handlar om personer med nära relation till patienten inom palliativ 

vård, både när det rör sig om anhöriga och närstående.  

Palliativ vård i hemmet vid olika sjukdomstillstånd 

Traditionellt har den palliativa vården handlat om vård i livets slutskede hos patienter 

med cancersjukdomar, trots att patienter med alla diagnoser har rätt att vårdas på 

samma villkor. Även patienter med andra obotliga sjukdomar till exempel KOL 

(kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärtsvikt, demens samt neurologiska sjukdomar 
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skall kunna erbjudas palliativ vård i hemmet i livets slutskede (SOU, 2001a). KOL är 

en kronisk sjukdom med svåra symtom, det finns ingen botande behandling. 

Sjukdomen påverkar både individen och dess närstående. Symtomen upplevs av många 

patienter som svåra och de har behov av symtomatisk och lindrande behandling av 

palliativ karaktär (Scullion & Holmes, 2011).  

I hemmet vårdas patienter med kronisk hjärtsvikt, vilket är ett allvarligt tillstånd och 

som behandlas symtomatiskt. Sjukdomsförloppet är ofta oförutsägbart med perioder då 

patienten känner sig bra och perioder med tillstånd av svåra symtom som kan leda till 

plötslig hjärtdöd. Det är betydelsefullt att distriktssköterskor har kunskap om 

sjukdomsförloppet för att kunna stödja patienten och dess närstående vid palliativ vård i 

hemmet (Brännström, Brulin, Norberg, Boman & Strandberg, 2005). Demenssjukdom 

är en obotlig sjukdom där palliativ vård är lämplig. Vid vård av patienter med 

demenssjukdom är det viktigt med den palliativa vårdens helhetssyn när det gäller 

sociala, fysiska, psykiska och andliga behov (Küpper & Hughes, 2011). Patienter med 

sjukdomen ALS (amyotrofisk lateral skleros) kan med fördel vårdas i hemmet. ALS är 

ofta förknippat med rädsla och ångest för kvävningskänslor inför döendet. Insatser i 

form lindrande vård kan innebära att den sena palliativa fasen till stor del slutar 

fridfullt. För att minska ångest och oro och därmed öka livskvalitet hos patienten och 

dess närstående är det betydelsefullt att distriktssköterskor har god kommunikation och 

informerar om sjukdomsförloppet (Neudert, Oliver, Wasner & Borasio, 2001).  

 

Palliativ vårdfilosofi 

Palliativ vård är ett begrepp som eftersträvar en aktiv helhetsvård av hela människan 

och dess närstående vid vård i livets slutskede i en sammanhållen vårdkedja. Palliativ 

vård strävar efter att åstadkomma en sådan god livskvalitet som möjligt för patienter 

och dess närstående, utan att varken påskynda eller uppskjuta döden. Döendet betraktas 

som en normal process som bejakar livet så att värdighet och största möjliga 

välbefinnande bevaras till livets slut. Det palliativa sjukdomsförloppet kan delas in i 

olika faser. Den tidiga fasen kan fortgå under en längre tid under månader, år och 

startar vid den brytpunkt då behandling av sjukdomen inte längre anses vara botande. 

Vid den andra brytpunkten går patienten in i den sena fasen som kan pågå under dagar, 

veckor och upp till någon månad och innebär vanligen ett ökat behov av att lindra 

symtom samt stöd av vårdteam. När dödens inträde närmar sig finns det ofta behov av 

professionell personal som är hos patienten dygnet runt (SOU, 2001a). Palliativ vård är 
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ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras familjer som 

står inför problem förknippade med livshotande sjukdom genom att förebygga och 

lindra lidande genom tidig identifiering och oklanderlig bedömning och behandling 

av smärta och andra problem, fysiska, psykosociala och andliga (Kenne-Sarenmalm, 

Fürst, Strang & Ternestedt, 2002). 

 

Palliativ vård bör utgå från fyra hörnstenar vilket innebär teamarbete, där fungerande 

team kan ge patienten hjälp dygnet runt. Symtomkontroll som syftar till att ge stöd och 

lindring vid fysiska och psykiska symtom. En kontinuerlig och fungerande relation 

mellan patienter, närstående och arbetslag är grunden för ett respektfullt bemötande. En 

viktig del är att stödja närstående under sjukdomstiden och i sorgearbetet (World 

Health Organiszation [WHO], 2002). 

 

I studien används ordet mötet som beskriver mötet mellan distriktssköterskor och 

patienter inom palliativ vård och dess närstående, dels vid det dagliga mötet samt vid 

mötet över tid, från det att distriktssköterskor träffar patienter och dess närstående för 

första gången tills vårdförloppet avslutas. Götlind (2008) beskriver det genuina mötet 

som uppstår när sjuksköterska och patient möts i en mellanmänsklig kontakt. Mötet 

skapas i en djupare process men det kan även ske spontant. Det genuina mötet är en 

förutsättning för att kunna förstå och hjälpa patienten i dennes situation. Processen 

innebär att sjuksköterskan uppfattar det unika hos patienten och finner patienten. Det 

kan finnas svårigheter att nå patienten på grund av till exempel integritetsbehov och i 

processen försöker sjuksköterskan att övervinna motståndet. Genom att 

medvetandegöra kroppsspråket i kommunikationen kan mötet få betydelse och hjälpa 

patienten. Att ha närvaro i mötet innebär både att kunna tala med patienten men även 

att kunna sitta tyst och visa förståelse. I processen nås slutligen ett samförstånd där 

kontakten upplevs naturlig och självklar. 

Palliativ vård i hemmet 

Det är ett ökande antal patienter som önskar att vårdas och dö i hemmet (Karlson & 

Berggren, 2011; Socialstyrelsen, 2006). Att vårdas i hemmet den sista tiden i livet 

strävar efter att ge patienter möjlighet till att behålla vardagliga rutiner. Hemmiljön är 

välbekant och kan bidra till att patienten känner sig trygg. I hemmiljö är det lättare att 

kunna bevara den sociala statusen hos patienten, att vara den person som alla känner 
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och kunna få fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt fram till döden (Appelin, 

Brobäck & Berterö, 2005). Många cancerpatienter tillbringar till stor del det sista 

levnadsåret i hemmet där distriktssköterskor i huvudsak samordnar den palliativa 

vården (Kennedy, 2005).  

Patienter som erhåller palliativ vård i hemmet jämfört med sjukhusbaserad vård, 

tenderar att uppleva bättre livskvalité, uppleva mindre sjukdomssymtom samt ha mer 

kontroll över sin sjukdom och behandling. En förklaring kan vara att de som väljer att 

vårdas i hemmet ofta har ett socialt nätverk omkring sig (Peters & Sellick, 2006). De 

som önskar att vårdas och dö i hemmet har ofta tillgång till närstående som bidrar 

med omvårdnad. De patienter som lever ensamma tenderar att välja bort palliativ vård 

i hemmet och är mer benägna att vårdas inom slutenvård (Jack & O´Brien, 2010; 

Peters & Sellick, 2006). Övergången från sjukhusvård med personal dygnet runt till 

vård i hemmet med begränsad tillgång till personal kan skapa stor osäkerhetskänsla 

hos patienten och dess närstående (Jack & O´Brien, 2010; Law, 2009).  

Tidigare forskning om distriktsköterskors relation till patienter och dess 

närstående 

För att distriktssköterskor ska kunna ge bra palliativ vård anses det vara viktigt att 

upprätta tidig kontakt och relation med patienter och dess närstående. (Berterö, 2002; 

Dunne, Sullivan & Kernohan, 2004; Griffiths et al., 2007; Luker, Austin, Caress & 

Hallett, 2000). För att skapa en positiv relation med patienter inom palliativ vård och 

dess närstående använde sjuksköterskorna olika tillvägagångssätt som att få kontakt i 

ett tidigt skede av sjukdomsförloppet, minimera antalet sjuksköterskor som besöker 

hemmet samt att ge tid i besöket och sträva efter ett bra förhållande på ett vänligt sätt 

(Luker et al., 2000). Närstående som vårdar patienter i hemmet får ett stort ansvar och 

kan möta stora utmaningar. För att distriktssköterskor ska kunna bilda en uppfattning 

om hur patienter och dess närstående hanterar situationen vid palliativ vård i hemmet, 

är det av betydelse att distriktsköterskor etablerar relationer med både patienter och 

dess närstående (Kennedy, 2005). Vid ett tidigt besök i hemmet får distriktsköterskor 

möjlighet att etablera kontakt med patienten och dess närstående i ett tidigt skede av 

svår sjukdom. Vid detta möte kan distriktssköterskor inleda arbetet med att urskilja 

patientens behov, både fysiska och psykiska, som ligger till grund för det fortsatta 

omvårdnadsarbetet (Griffiths et al., 2007; Wright, 2002). För distriktssköterskor 
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omfattar palliativ vård i hemmet inte bara medicinsk och teknisk vård, utan de bör 

även ta hänsyn till sociala, psykologiska och andliga behov (Berterö, 2002). Inom 

palliativ vård i hemmet är det betydelsefullt att distriktssköterskor arbetar utifrån en 

flerdimensionell synvinkel av patienten. Det omfattar både en medicinsk helhetsbild 

och hänsyn till patientens sociala sammanhang samt deras kropp och själ, att arbeta 

med rätt ambitioner, vid rätt tidpunkt för den enskilde patienten (Strandberg, Ovhed, 

Borgquist & Wilhelmsson, 2007).  

Distriktssköterskor känner ansvar för att uppfylla och säkerhetsställa de fysiska och 

känslomässiga behoven för palliativa patienter i hemmet. De upplever att de har en 

central roll för omvårdnaden, fungerar som samordnare och organiserar vården (Burt, 

Shipman, Addington-Hall & White, 2008). I det vardagliga arbetet med patienter och 

närstående beskriver distriktssköterskor viktiga delar inom palliativ vård såsom 

ansvar, samarbete, erfarenhet, kunskap, känslor, tid och resurser. Distriktssköterskor 

känner sig väl förtrogna med vård i livets slutskede, har positiv attityd och höga 

ambitioner att ge de döende och dess närstående vård av hög kvalitet. Målet för 

vården är att patienten skall må så bra som möjligt och få den bästa möjliga vård, 

vilket kräver ett stort engagemang (Wallerstedt & Andershed, 2007). Det är 

betydelsefullt att ge patienten tid och se det unika behovet hos den enskilda patienten, 

att se hela människan och inte bara de fysiska behoven. Genom att begränsa antalet 

distriktssköterskor som är inblandade skapas kontinuitet i vården (Luker et al., 2000).  

Oudshoorn, Ward-Griffin och McWilliam (2007) beskriver olika former av makt som 

utspelas i relationer mellan patienter och distriktssköterskor vid palliativ vård i 

hemmet. Distriktssköterskor kunde genom sin position använda makt både på ett 

dominerande och befriande sätt. De upplevde även maktlöshet särskilt i samband med 

begränsade resurser. Enligt Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och Berggren (2010) 

kunde sjuksköterskor även känna maktlöshet och frustration i sammanhang där det 

förekom etiska dilemman. Det kunde handla om att närstående inte var överens med 

sjuksköterskorna om hur vården skulle bedrivas eller att närstående var oense med 

varandra. Det ledde till att den allmänna palliativa vården i hemmet försvårades. 

Distriktssköterskor har en aktiv roll i att bygga och underhålla relationer under 

patientens sjukdomstid. Inledningsvis är det betydelsefullt att få god kontakt med 

patienten samt dess närstående och söka skapa förtroende. Ett utbyte av information 

påverkar distriktssköterskors kunskap omkring situationen. Kunskapen kan i sin tur 
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bidra till att bygga, upprätthålla och bevara patientens samt dess närståendes 

förtroende och relationer. Vid god kännedom om patienten och dess närstående kan 

distriktssköterskor ge bättre stöd samt att det kan underlätta svåra beslut under 

vårdförloppet (Stajduhar et al., 2011). I en studie undersöktes hur distriktssköterskor 

och palliativa vårdteam uppfattade sina egna och varandras roller inom palliativ vård i 

hemmet. Båda grupperna uppfattade att distriktssköterskor hade en viktig roll med 

uppgift att samordna kontakter, informera patienter och deras närstående, ge 

emotionellt stöd och utföra praktisk omvårdnad (King, Melvin, Ashby & Firth, 2010). 

Vid mötet mellan distriktssköterskor och patienten är det angeläget att se hela 

personen och inte bara fokusera på det fysiska vårdbehovet. Ofta kan fysisk 

omvårdnad ge tillfälle att ge emotionellt stöd och möta de känslomässiga behoven. 

Från patientens egna perspektiv lever de ofta i olika känslovärldar, den döende 

världen där tankarna kretsar kring döendet samt den vardagliga världen som handlar 

om världen utanför sjukdomen. Det är en utmaning för distriktssköterskor i mötet 

med patienten att överbrygga dessa världar och stödja patenten att upprätthålla en 

balans mellan att vara sjuk och intressera sig för världen utanför och därmed behålla 

det friska livet, ”att hjälpa döende patienter att leva tills de dör” (Law, 2009). 

SAUK-modellen för bekräftande omvårdnad 

SAUK-modellen (Sympati, Accepterande, Upplevelsemässig, Kompetens) syftar till att 

utveckla kvaliteten inom omvårdnad. I modellen antas en humanistisk värdegrund för 

alla människors lika värde. Det innebär en gemensam människosyn, gemensam syn på 

hälsa och hur omvårdnad med bekräftelse som betydande kvalitet skall utföras. Hälsa 

beskrivs som ett tillstånd där det finns jämvikt mellan personliga mål, förmåga att 

kunna nå detta samt på förekommande omständigheter. Människan förstås som ett 

handlande subjekt, vilket medför att hon medvetet engagerar sig i handlingar som leder 

fram mot mål i hennes livsplan. Det som avgör handlingar som är grunden till en jag-

relation, grunden till människans uppfattning om sig själv, påverkas av olika faktorer. 

Dels handlar det om personliga mål i livsplanen, individens förmåga att förverkliga 

detta samt omständigheter i miljön. Dessutom behöver människan både inre och yttre 

bevis i form av respons och återkoppling. Bekräftande omvårdnad kan stödja 

människans livskompetens och stödja hennes förmåga att genomföra livsmålen i de 

förhållanden hon befinner sig i och jag-relationen stärks genom bekräftande samspel. 
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Hennes tillgångar i livet förstärks, när de stärks på ett positivt sätt, som leder till att hon 

kan uppleva egen kvalificerad kapacitet till att nå realistiska mål i livsplanen 

(Gustavsson, 2004).  

S-fasen 

Omvårdnadshandlingarna i S-fasen har som mål att stödja patientens känslor av 

trygghet och att hon i mötet med sjuksköterskan upplever tillförsikt. Genom att 

sjuksköterskan sätter sig in i patientens livsvärld och delar den med patienten, kan 

målet att stärka patientens drivkraft och engagemang för den egna hälsoprocessen (eller 

döendeprocessen) uppnås. Målet är att patienten kan stärka sitt jag-perspektiv och ser 

på sig själv som en resursstark person. Det är en förutsättning för bekräftande 

omvårdnad att sjuksköterskan är villig att dela patientens livsvärld och engagerar sig 

känslomässigt där patienten kan känna sig sedd (Gustavsson, 2004).  

 

A-fasen 

Omvårdnadshandlingarna i A-fasen har som mål att patientens upplevelse av frihet och 

öppenhet stärks. Sjuksköterskan skapar en tillåtande och accepterande dialog mellan 

patienten och dess närstående, där patienten får utrymme att berätta om sin egen 

situation. Dialogen förs med uppmärksamhet och respekt för det som framkommer i 

samtalet och för den unika människan. Det är betydelsefullt att med lyhördhet lyssna, 

förstå och synliggöra avsikten med det som patienten har att säga och kunna identifiera 

och upptäcka patientens möjligheter när det gäller livsvilja och upplevelse av sig själv 

(jag-upplevelse). Patienten ges stöd i samtalet om förståelsen av sin egna livssituation 

och dess framtid. Det är en utmaning för patienten att kunna se möjligheter trots sin 

svåra situation, känna tillförsikt och hopp utan att ge upp. Ett utmärkande mål med 

omvårdnaden i A-fasen är att sjuksköterskan har ett stödjande förhållningssätt till 

patientens jag-perspektiv och att patienten på det sättet aktivt kan få inflytande i den 

egna hälsoprocessen (eller döendeprocessen) och genom det kan patienten acceptera sig 

själv och sin situation (Gustavsson, 2004).  

 

U-fasen 

Omvårdnadsprocessen och bekräftelseprocessen i U-fasen har som mål att stärka 

patienten och dess närstående genom kunskaper och förmåga att kunna bedöma sin 

situation när det gäller den egna livssituationen. Genom bekräftelseprocessen stärks 

personens känsla av att vara unik och värdefull. Jag-perspektivet stärks när patienten på 
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ett framgångsrikt sätt antar utmaningar genom egna förväntningar och genom att ställa 

krav på sig själv. Genom en förstärkt jag-relation främjas personens livskompetens. 

Utifrån patientens egna iakttagelser och beskrivning om sviktande hälsa och dess 

konsekvenser försöker sjuksköterskan att förstå patientens situation utifrån den person 

hon är och den hon önskar att vara. Sjuksköterskan erhåller förståelse från patienten i 

en process som kan vara krävande. Patientens upplevelse av att bli förstådd leder till 

känslor av lättnad och trygghet. Genom sjuksköterskans förhållningssätt i stödjande 

omvårdnad stärks patientens jag-perspektiv, att själv kunna påverka den egna 

hälsoprocessen (eller döendeprocessen) på det sätt patienten själv önskar utifrån sin 

egen situation och värdering (Gustavsson, 2004).  

 

K-fasen 

Omvårdnadsprocessen och bekräftelseprocessen i K-fasen består av fyra olika 

kompetenser inom omvårdnad på patientens nivå, vars mål är att stärka patientens 

resurser i dess livsplan. Omvårdnaden när det gäller patientens livsplan, innebär att 

handlingskraften stärks. Patienten önskar att förverkliga sig själv, att uppnå sitt ideala 

jag, det är drivkraften och det som ger motivation. Patienten befinner sig i det aktuella 

jaget. Det finns ofta en skillnad mellan det aktuella jaget och det ideala jaget, målet för 

patienten är att minska skillnaden mellan dessa två jag-stadier. I livsplanen ställer hon 

upp olika delmål för att nå det ideala jaget och kunna minska diskrepansen.  

 

Repertoaromvårdnad innebär att patientens egna resurser stärks och upplevelse av att 

personligheten utvecklas. Målet är att patienten förstår att hon har egna resurser och 

därmed stärks synen på sig själv. Jag-perspektivet stärks genom att patienten själv antar 

och genomför utmaningar i livsplanen som stödjer livskompetensen. 

Omvårdnadsprocessen innebär att stärka patientens handlingskraft och använda sin 

egen förmåga för att nå de egna uppställda målen. 

 

Kompetens inre miljöomvårdnad, (KIM). När en människa drabbas av sjukdom, kan 

värdering och syn på sig själv förändras på ett negativt sätt, när det gäller den inre 

miljön. Omvårdnadshandlingarnas syfte i KIM-fasen är att stärka patienten i att utnyttja 

sina resurser och att utvecklas så att hon uppfattar sig själv som en kompetent person. 

Meningen är att patienten ser på sig själv som en person som är rik på främst inre 

resurser. När målet nås, att förstärka patientens syn på sig själv, kommer patienten att 
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våga utmana och ställa egna krav på sig själv, och när det lyckas stärks jag-perspektivet 

och den personliga livskompetensen gynnas.  

 

Kompetens yttre miljöomvårdnad, (KYM). Målet med omvårdnadshandlingarna är att 

patienten ser på sig själv som en person som har kraft och resurser, som är en 

förutsättning för patientens självförtroende, när det gäller den yttre miljön. Det handlar 

till exempel om patientens livsmiljö och hur den dagliga omvårdnaden fungerar. Den 

yttre miljön handlar även om relationer mellan människor. I relationen mellan två 

människor krävs det ett samspel för att kunna nå det goda mötet. Det krävs även att 

sjuksköterskan känner till patienten och dess närståendes situation för att det goda 

mötet skall uppfattas som betydelsefullt. I mötet och i samtalet kan patientens syn på 

sig själv, jag-upplevelsen, stärkas. Genom att jag-perspektivet stärks, gynnas den 

personliga livskompetensen. Genom att sjuksköterskan ger stöd till patientens egna jag-

perspektiv stärks tilltron till de egna resurserna i den yttre miljön till exempel inom den 

fysiska miljön och socialt stöd. Det kan leda till att minska skillnaden mellan det ideala 

jaget och det aktuella jaget i hälsoprocessen (eller döendeprocessen) (Gustavsson, 

2004).  

I de olika delarna i modellen används begreppet hälsoprocessen, i samtliga delar finns 

döendeprocessen med som alternativ inom parentes. Författarna menar att modellen är 

överförbar till att användas vid palliativ vård i hemmet. 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att distriktsköterskor har en aktiv roll i att bygga och 

underhålla relationer med patienter och dess närstående vid allmän palliativ vård i 

hemmet. Det är betydelsefullt att distriktssköterskor ger tid till mötet med patienter och 

dess närstående. Inom specialiserad palliativ vård är det focus på den palliativa vården 

av patienter som vårdas i livets slutskede samt deras närstående. Inom allmän palliativ 

vård är patienten och dess närstående en bland alla andra inom hemsjukvårdens 

patienter som distriktssköterskor har ansvar för. Det saknas studier om 

distriktssköterskors erfarenheter av mötet med patienter inom allmän palliativ vård och 

dess närstående. Därför behövs fler studier som beskriver distriktssköterskors 

erfarenheter av mötet med patienter och närstående inom allmän palliativ vård 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av mötet med 

patienter och dess närstående vid allmän palliativ vård i hemmet. 

METOD 

I kvalitativa studier inhämtas data, till exempel genom att forskaren intervjuar personer 

som har förstahandserfarenhet inom det område som skall undersökas och studeras. 

Forskaren intervjuar personer som ges möjlighet att uttrycka sina känslor och 

erfarenheter inom det valda problemområdet i löst strukturerade intervjuer. Det går inte 

att i förväg planera hur forskningsfrågan i forskningsprocessen kommer att utvecklas då 

data, analys och tolkning bearbetas återkommande och nya infallsvinklar uppkommer 

(Polit & Beck 2008). 

Design 

Detta är en empirisk kvalitativ studie med deskriptiv design med semistrukturerade 

intervjuer. Polit och Beck (2008) menar att ett antal personer som har egen erfarenhet 

av det fenomen som studeras blir intervjuade.  

Urval 

Inklusionskriterier var utbildade distriktssköterskor som arbetat i minst två år och med 

erfarenhet av minimum två patienter inom palliativ vård i hemmet. För att inkludera 

distriktssköterskor användes strategiskt urval. Verksamhetscheferna på fyra större 

vårdcentraler kontaktades och studien presenterades i korthet. Informationsbrev om 

studien sändes via e-post (bilaga I) till två av fyra verksamhetschefer som tackade ja. 

Därefter kontaktades ytterligare två vårdcentraler, som delgav informationsbrevets 

innehåll till distriktssköterskor i hemsjukvården på ett gemensamt möte. Efter en vecka 

hade endast en distriktssköterska (Dsk 1 från Vc A, enligt figur 1) anmält sitt intresse 

via e-post för intervju. Distriktssköterskan uppfyllde kriterierna för studien och visade 

frivilligt intresse av att delta. Ytterligare information om studien sändes till 

distriktssköterskan via e-post (bilaga II) och hon intervjuades. Ingen ytterligare 

distriktssköterska hörde av sig. Därefter kontaktades ytterligare tio vårdcentraler genom 

telefonsamtal. Sex stycken av dessa verksamhetschefer gav medgivande till att 

informationsbrev sändes via e-post. Tre av dessa önskade ytterligare information om 

studien. Trots detta anmälde ingen ytterligare distriktssköterska intresse. I denna 
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situation fick snöbollsmetoden användas. Enligt Polit och Beck (2008) innebär 

snöbollsmetoden att en eller flera personer väljs ut och tillfrågas om intresse finns av att 

delta i en intervju. Därefter kan dessa informanter förmedla ytterligare möjliga 

kontakter för intervjuer. En svaghet med urval enligt snöbollsmetoden kan vara att 

informanterna kommer från ett mindre sammanhang, där de frågar andra deltagare med 

liknande inställning, som är villiga att delta och samarbeta i intervjuerna. 

 

Tre distriktssköterskor (Dsk 2, Dsk 5, Dsk 8) i författarnas närhet, från olika 

vårdcentraler, tillfrågades och tackade ja för medverkan till intervju. De tillfrågades om 

de kände till någon ytterligare som kunde ställa upp för intervju. En distriktssköterska 

(Dsk 2 från Vc B) rekryterade ytterligare två distriktssköterskor (Dsk 3 och Dsk 4 från 

Vc B) från vårdcentralen där hon arbetar. En annan distriktssköterska (Dsk 5 från              

Vc C) kunde i sin tur rekrytera två distriktssköterskor (Dsk 6 och Dsk 7 från Vc C) från 

sin arbetsplats. Dsk 8 (från Vc D) rekryterade ingen distriktssköterska. Totalt 

genomförde åtta intervjuer från fyra olika vårdcentraler (figur 1). 

 

 
 

Figur 1. Rekrytering av distriktssköterskor (Dsk) från olika vårdcentraler (Vc) enligt 

snöbollsmetoden.  

 

Distriktssköterskorna var alla kvinnor med ett åldersspann mellan 42 och 66 år, median 

58 år. De hade arbetat som sjuksköterskor mellan 6 till 44 år, median 33 år. Tiden som 

de hade arbetat som distriktssköterskor var mellan 2 till 30 år, median 14 år. Tre 

informanter hade ytterligare specialistutbildningar inom barn, kirurgi och gynekologi, 

medicin och kirurgi. Fyra informanter hade genomgått olika kurser, till exempel inom 

VC A VC B

Dsk 1 Dsk 2

VC C VC D

Dsk 5 Dsk 8

Dsk 4Dsk 3 Dsk 7Dsk 6
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diabetes, administration, barn, förskrivningsrätt och företagshälsovård. Ingen av 

deltagarna hade utbildning inom palliativ eller onkologisk vård. 

Datainsamlingsmetod 

Vid intervjutillfället användes en intervjumall (bilaga III). En semistrukturerad 

intervjuform innebär att intervjuaren kan göra förändringar i frågornas form samt 

ordningsföljd och har möjlighet att ställa kompletterande frågor (Kvale & Brinkman, 

2009). För en ovan intervjuare kan det vara fördel att genomföra en eller flera 

provintervjuer. Det leder till ökat självförtroende samt ökar förmågan till trygg och 

stimulerande samverkan. Provintervju ger uppfattning om intervjusituationen samt 

möjlighet till att justera intervjumallen (Kvale, 1997). För att kontrollera intervjumallen 

samt pröva intervjusituationen genomfördes en provintervju. Frågemallen justerades 

något, främst vid inledningen av intervjun för leda in deltagaren i ämnet och 

intervjusituationen. För att intervjusituationen skulle bli så likvärdig som möjligt 

intervjuade samma författare samtliga deltagare i studien. Den andra författaren var 

med och lyssnade under varje intervjutillfälle. Efter intervjun gavs tillfälle för den 

författaren som lyssnat till intervjun att ställa ytterligare frågor eller be om 

förtydligande vid eventuell otydlighet. Samtliga intervjuer spelades in på ljudband via 

bandspelare. Tekniken på ljudbandspelaren kontrollerades före intervjuerna. Deltagarna 

intervjuades på olika valda platser som studierum på bibliotek, samt hemma hos 

informanterna. Samtliga intervjuer ägde rum utanför arbetstid. Det fanns god tid för att 

ställa frågor och intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum utan störande moment. 

Intervjuerna pågick mellan 35 till 45 minuter. 

Dataanalys 

Transkriberingen är ett kritiskt steg i förberedelsen inför dataanalysen. För att uppnå 

validitet måste det vara noggrant utfört och reflektera helheten av intervjun. Det innebär 

att intervjun skrivs ner i sin helhet, även suckar, skratt, snyftningar, betoningar samt 

pauser antecknas. Den transkriberade texten behöver dubbelkontrolleras mot 

ljudinspelningen så att det helt och hållet stämmer överens (Polit & Beck, 2008). 

Transkribering från inspelat ljudband till skriven text utfördes av båda författarna. 

Arbetet påbörjades innan alla intervjuer var genomförda på grund av att det drog ut på 

tiden med att finna informanter som ställde upp på att bli intervjuade. När alla 

intervjuer var transkriberade, lyssnades banden igenom och den transkriberade texten 
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korrigerades vid behov. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004) genomfördes. Innehållsanalysen inleddes med att intervjuerna lästes igenom 

enskilt ett flertal gånger för att få förståelse för texten och få känsla av helheten. Nästa 

steg var att gemensamt ta ut meningsbärande enheter. Meningar och textavsnitt som 

fanns i ett sammanhang vars innebörd relaterade till varandra urskildes som 

meningsbärande enheter. De identifierades i relation till distriktssköterskors 

erfarenheter av mötet med patienter och dess närstående. Texten i de meningsbärande 

enheterna bearbetades och förkortades i en process utan att innebörden ändrades, det 

vill säga texten kondenserades. Därefter inleddes arbetet med att koda varje 

kondenserad meningsbärande enhet. Koden motsvarar händelser som framträdde i 

texten. De koder som hade liknande betydelser, återkommande mönster, bildade olika 

subkategorier som var helt oberoende av varandra. Dessa subkategorier speglar textens 

absoluta innehåll och flera subkategorier bildade kategorier (tabell 1). I studiens resultat 

redovisas de olika kategorierna och subkategorierna med citat från intervjuerna. Genom 

citaten förtydligas det centrala innehållet i respektive kategori. Enligt Polit och Beck 

(2008) används citat för att förtydliga kärnan av innehållet i de olika kategorierna. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks trovärdigheten genom att använda citat 

som är representativa för kategorierna. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys med de olika analysstegen enligt Graneheim 

och Lundman (2004). 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

patienten vill dö 
hemma men 
anhöriga orkar inte 
ha, orkar inte se 
lidandet mer eller 
mindre, den sjuke 
känner ju också att 
jag kan inte vara 
kvar, dom klarar 
inte av att ha mig, 
och då blir det ju en 
resa in och så dör 
dom där, tyvärr  

Patienten vill dö i 
hemmet men 
närstående orkar 
inte, patienten åker 
in och dör på 
sjukhus tyvärr  

Närstående orkar 
inte se patientens 
lidande  

Erfarenheter av 
närståendes 
frustration  

Erfarenheter vid 
frustration och 
etiska dilemman i 
mötet 
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ETISKA ASPEKTER 

Efter telefonkontakt med verksamhetschefen på respektive vårdcentral skickades en 

förfrågan ut (bilaga I) angående genomförande av intervjuer med distriktssköterskor 

om deras erfarenheter av mötet med patienter och dess närstående vid palliativ vård i 

hemmet. Författarna anser att det var viktigt att verksamhetschefen var väl informerad 

om studiens övergripande forskningsfråga. Vid behov kunde även studiens promemoria 

skickas ut. Detta för att undvika oklarheter och eventuella tveksamheter. 

Distriktsköterskor som uppfyllde kriterierna och som var intresserade av att delta i 

intervjustudien informerades via deltagarinformation (bilaga II) som skickades ut efter 

att godkännande givits av verksamhetschefen på respektive vårdcentral. I denna fick 

deltagarna information om att det är helt frivilligt att delta i studien och att de när som 

helst kan avsluta sin medverkan utan att behöva ange orsak. Vid intervjutillfället, innan 

intervjun startade fick samtliga deltagare muntlig information om studien och de etiska 

rekommendationer som Helsingforsdeklarationen (2008) hänvisar till. Deltagarna fick 

samtidigt skriva under ett samtyckesbrev (bilaga IV) som visar att de har tagit del av 

information, muntligt och skriftligt, om studien samt de etiska villkoren. Samtliga 

intervjuer spelades in på ljudband som transkriberades i sin helhet till skriven text. 

Deltagarna informerades om att under tiden studien pågår förvaras ljudupptagningarna 

på ett säkert sätt. När studien är avslutad kommer ljudbanden att förvaras i ett låst skåp 

i sex månader och kommer därefter att förstöras. Intervjumaterialet avidentifierades så 

att de inte går att härleda till någon särskild person och behandlas konfidentiellt. 

RESULTAT 

Mötet med patienter och närstående vid palliativ vård i hemmet utifrån distrikts-

sköterskors erfarenheter, beskrivs med följande sex kategorier och subkategorier  

(bilaga V). Att skapa förtroende i mötet, att vara närvarande och vårdande i mötet, att 

vara familjefokuserad i mötet, förutsättningar i mötet, erfarenheter vid frustration och 

etiska dilemman i mötet och att pendla mellan bekräftelse och motgång i mötet. 

 

Att skapa förtroende i mötet  
Denna kategori beskriver förhållningssätt i mötet, relationer och förtroende i mötet, 

bemötande utifrån situation samt att se helheten i mötet. 
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Förhållningssätt i mötet 

Distriktssköterskornas erfarenheter visade att det var speciellt att möta och få kontakt 

med patienter i dess hemmiljö och lära känna en person den sista tiden i livet. Det var 

viktigt att vara lyhörd i mötet med patienten. Patienten möttes med respekt, värme och 

ömhet. Det var betydelsefullt att vara förstående, lyssna och ta reda på vad patienten 

ville ha hjälp med och inte ta över, vara gäst i deras hem. En distriktssköterska menade: 

  
Jag tror att det är väldigt viktigt att man är lyhörd, så att man inte klampar på för mycket och sen 

får man väl liksom ta stegvis, jag tror inte att det här första mötet, tror jag är att det är bättre att 

man lyssnar in ordentligt och sen att man kommer flera gånger. (dsk 4)  

 

Samtidigt är det viktigt att hålla en professionell distans, inte bli alltför personlig och 

blanda in sig själv. Det kan då vara svårt att vara objektiv och kunna stödja på rätt sätt. 

En distriktssköterska ansåg: ”Man skall vara objektiv i så stor grad som möjligt och inte 

blanda in sig själv överhuvudtaget” (dsk 6). 

 

Relationer och förtroende i mötet 

Distriktssköterskorna ansåg det var viktigt att redan från det första mötet börja bygga en 

relation med patienten och dess närstående och skapa förtroende. Genom att bli bekant 

och inge trygghet utan att tränga sig på kunde förtroende och tillit stegvis byggas upp. 

En distriktssköterska uttryckte: ”… inte så att jag tvingar mig på dom, utan först måste 

man bli bekant, först måste dom ju få ett förtroende för mig” (dsk 5). Vanligtvis 

träffade distriktssköterskor patienter i palliativ vård i ett tidigt stadie av sjukdomen och 

relationen blev ofta långvarig, en distriktssköterska beskrev: ”Man bygger ju upp en 

relation, det är ju inga korta möten, det är oftast väldigt långa möten” (dsk 7). 

 

Bemötande utifrån situation  

Två möten var aldrig lika, patienterna bemöttes utifrån deras situation. 

Distriktssköterskorna beskrev att de försökte känna av i vilken fas patienten befann sig i 

och utifrån det göra sitt bästa för patienten utan att följa någon särskild mall. Vid 

hembesök visste hon aldrig vad som väntade, var någon ledsen och upprörd måste det 

få ta tid, att samtala tills de var lugna, det var behovet som styrde mötet. En 

distriktssköterska uttryckte: ”Jag kan inte ha ett schema att följa utan det är bara att 

känna efter och göra det bästa som finns helt enkelt” (dsk 5). Det kunde kännas enklare 

att möta äldre personer som upplevde att de hade levt färdigt och som önskade att 
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avsluta sitt liv. Hos andra patienter handlade det om att känna sig för i samtalet och inte 

säga för mycket men inte heller för litet, för att kunna vara stödjande i deras tillvaro. En 

distriktssköterska säger: ”Man måste känna in, hur mycket vill dom släppa in mig idag” 

(dsk 6). Det förekom att patienter inte alls ville tala om sin sjukdom utan helt och hållet 

önskade att hålla kontakten med distriktssköterskan på det sociala planet.  

I sällsynta fall fungerade inte relationen mellan distriktssköterska och patient, när det 

inträffade fick någon annan ta över vården av patienten.  

 

Att se helheten i mötet  

Distriktssköterskorna ansåg att det var av stor betydelse att se hela människan, att se 

helheten. De önskade att få veta vad det var för person som behövde hjälp, vilka 

intressen som fanns, vilket slags liv patienten hade levt. Att få reda på vad han eller hon 

hade varit för slags person, inte bara sjukdomen utan de försökte att se personen bakom 

sjukdomen. En distriktssköterska uttryckte: ”… att man fångar upp vad han eller hon 

har varit för person, fånga det friska och inte det sjuka…” (dsk 4). Vid besöken 

försökte distriktssköterskorna att inte bara gå in för sjukdomen utan tog vara på 

stunderna, lärde känna dem, försökte ge dem lite hopp, så att de om möjligt kunde få ett 

drägligt liv, trots att de var döende. En distriktssköterska menade:   

 
Ja man måste kunna, få personen att få lite hopp och inte bara gräver ner sig och dör i förtid, och 

ett drägligt att dom får ett bra liv i nuet, och det får du genom information och att jag har fått in 

dom här upplysningarna och ser helheten, det tror jag är jätteviktigt. (dsk 4)  

 

Att vara närvarande och vårdande i mötet 
Denna kategori beskriver strävan efter närvaro i mötet, ömsesidig delaktighet i mötet, 

stödjande förhållningssätt och samtal om döden. 

 

Strävan efter närvaro i mötet  

Distriktssköterskorna ansåg att närvaro var en förutsättning för ett bra möte. Deras 

arbetsdag innehöll många olika slags hembesök, allt från dagliga rutinbesök till att 

vårda patienter inom palliativ vård i hemmet. Arbetstempot var ofta högt, ibland 

stressigt, då det var många hembesök som skulle genomföras. Inför varje nytt 

hembesök handlade det om att släppa tankarna på det föregående besöket och sträva 

efter att vara här och nu. När distriktssköterskorna kom in i hemmet hos patienten, var 

det betydelsefullt att inte visa om de var jäktade och hade mycket att göra. Närvaro i 
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mötet innebar bland annat att distriktssköterskorna alltid tog av sig ytterkläderna, slog 

sig ner och lyssnade på patienten och dess närstående, samtalade i lugn och ro. En 

distriktssköterska berättade. 

 
Man skall vara närvarande, det är en konst, komma in, hänga av sig, det ger ett mera lugn, slå sig 

ner, även om man har mycket, slå sig ner och vara här och nu, det blir mycket bättre om man 

kan koppla bort det övriga. (dsk 7) 

 

De strävade efter att patienten och dess närstående inte skulle behöva uppleva att 

distriktssköterskan var stressad och inte hade tid för dem. En distriktssköterska beskrev: 

”… att man inte stressar, kommer in och stressar och ut, dom skall aldrig uppleva att 

man har bråttom, att det är viktigt och att man respekterar dom” (dsk 8). De hade 

telefonen på ljudlöst, eftersom närvaron i mötet kunde förstöras om mobiltelefonen 

ringde. 

 

Ömsesidig delaktighet i mötet 

Distriktsköterskorna ansåg att ett bra möte mellan patient inom palliativ vård och 

distriktssköterskan innebar en förståelse för varandra där hon uppfattade behovet och 

patienten bejakade hjälpen som erbjöds. Det handlade om att förstå varandra trots att 

det gällde jobbiga saker. I ett bra möte kunde distriktssköterskan och patienten förhålla 

sig till varandra, finna ett samspel och erhålla ett ömsesidigt samförstånd. En 

distriktssköterska uttryckte: ”… ett bra möte är ju det, är ju liksom samförstånd, … man 

möts, att man hittar nåt sätt att förhålla sig till varandra” (dsk 1). Genom att ge stöd, 

hjälpas åt och mötas på halva vägen kunde distriktssköterskorna hjälpa patienten att 

känna sig bra till mods. En annan distriktssköterska beskrev: ”… kan få dom och känna 

sig bra till mods genom att jag finns där och stötta på det vis som jag kan … att vi möts 

på halva vägen” (dsk 6).  

 

Stödjande förhållningssätt 

Distriktssköterskorna beskrev att det var vanligt förekommande att patienter inom 

palliativ vård och dess närstående önskade att vården skulle utföras i hemmet, den sista 

tiden i livet. Det kändes angeläget för dem att få var kvar hemma och slippa åka fram 

och tillbaka till olika vårdinrättningar eller att bli inlagd på sjukhus. 

Distriktssköterskorna var måna om att ge patienter och dess närstående stöd i deras 

beslut att få vara kvar och bli vårdade i det egna hemmet. En distriktssköterska 
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uttryckte: ”Att stötta då, att kunna vara kvar hemma när man förstår att dom vill vara 

kvar hemma och att då kunna stötta i det” (dsk 1). I flera fall ändrade patienter åsikt när 

slutet närmade sig i samband med att de kände stark oro och ångest och de önskade att 

komma till en vårdinrättning de sista dagarna i livet. När patienterna kände att de inte 

klarade av att vara kvar i hemmet var distriktssköterskorna behjälpliga och gav stöd till 

att uppfylla deras önskan om att åka in, även om det bara var några dagar kvar i livet. 

Distriktssköterskorna uppgav att de försökte stödja patientens önskan så långt som 

möjligt även i de fall när närstående hade olika åsikter. En distriktssköterskas tankar: 

”… jag försöker tänka så alltid även om anhöriga är osams, man märker hit och dit, 

men var står patienten i det hela, det är ju därför jag är där” (dsk 7). 

 

Samtal om döden 

När det gällde samtal om döden var distriktssköterskorna lyhörda på om patienten ville 

tala om det. Ingen av distriktssköterskorna tyckte att det var obehagligt att samtala om 

döden, men det var inte så vanligt förekommande. En del distriktssköterskor talade 

gärna om döden när patienten tog upp frågan, men tog inte upp ämnet själv. En 

distriktssköterska beskrev: ”Visst pratar jag om döden, om dom har ett behov att prata 

om döden och jag är inte rädd för att prata om döden” (dsk 6). De talade om allmänna 

och praktiska saker och försökte visa medmänsklighet i mötet. En distriktssköterska 

berättade: ”Pratar med patienten för stunden och försöker vara medmänsklig, tar inte 

upp djupare diskussioner, patienten bestämmer samtalsnivån…” (dsk 3). Patienterna 

uttryckte ofta att de inte ville åka iväg till sjukhus, att de ville vara kvar hemmet, 

uttalade inte tydligt att de ville dö hemma. Några distriktssköterskor var mer aktiva i 

samtalet och tyckte att det var viktigt att kunna ta upp dessa svåra frågor. De 

balanserade och kände sig fram i samspråk genom att ställa ledande frågor som sedan 

ledde in på djupare samtal om patienten önskade det. De kunde inleda samtalet med att 

fråga om vad som hade framkommit under läkarbesöket eller frågade om de kunde 

sova på natten eller om de låg och funderade och sedan spinna vidare på det beroende 

på patientens respons. En del distriktssköterskor talade om döden med patienten när de 

försämrades och närmade sig slutet, om hur de ville ha det, så att de fick sina önskemål 

uppfyllda den allra sista tiden i livet.  
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Att vara familjefokuserad i mötet 
Denna kategori beskriver familjerelationer, erfarenheter av samförstånd inom familjen 

samt vårdande om hela familjen. 

 

Familjerelationer 

Distriktssköterskorna ansåg det var betydelsefullt att i ett tidigt skede ta reda på 

patientens kontakt med närstående och deras relation med varandra. Även när det fanns 

många närstående var det inte säkert att patienten hade någon fungerande relation till 

någon av dem. Distriktssköterskornas kontakt med närstående utgick alltid från 

patientens villkor och önskan. I vissa fall förekom det oklara relationer inom familjen 

och det var inte ovanligt med konflikter mellan närstående. En distriktssköterska 

uttryckte: ”… konflikter i familjen och mellan barn, det är inte så ovanligt…” (dsk 8). 

När det gällde kontakt med närstående var det viktigt att distriktssköterskan höll sig 

neutral och hörde sig för med patienten innan, om hur mycket och vad hon kunde 

berätta om patientens situation och tillstånd. En distriktssköterska beskrev: ”… för det 

första så ber man ju patienten om att få dom här kontakterna och man hör ju också sig 

för hur mycket man kan berätta…” (dsk 6). 

 

Erfarenheter av samförstånd inom familjen 

Distriktssköterskornas erfarenheter var att patienter inom palliativ vård och dess 

närstående många gånger var inriktade åt samma håll. Det kunde handla om att de hade 

pratat igenom var patienten skulle vårdas under den sista tiden i livet. I samförstånd 

hade de kommit fram till och beslutat att de önskade att patienten skulle vara kvar och 

bli vårdad i hemmet. Patienten och dess närstående hade många gånger pratat igenom 

detta och bestämt sig för det, innan frågan togs upp med distriktssköterskan. En 

distriktssköterska uttryckte: ”… om det finns nära anhöriga kvar, hustru eller make och 

så … har man ju förstått att dom har ju pratat om det här, för dom är ju helt inriktade på 

samma sak” (dsk 3). Distriktssköterskorna talade ofta med närstående som stod 

patienten nära. När tillståndet för patienten försämrades kom det ofta upp olika frågor. 

Det kunde handla om frågor kring medicinering eller samtal om hur patienten önskade 

att ha det den sista tiden. En distriktssköterska berättade: ”… vi utbyter ju idéer och 

tankegångar med anhöriga och deras respektive också, det är ju dom som känner dom 

bäst…” (dsk 6). 
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Vårdande om hela familjen 

Distriktssköterskorna uppgav att de redan från det första mötet med patienter inom 

palliativ vård var angelägna om att närstående var med. Dels för att samtala om den 

uppkomna situationen och dels för att ta reda på vad de hade fått för information, ofta i 

samband med utskrivning från sjukhus, och hur mycket de hade förstått. Vid vård av 

patienter inom palliativ vård får man ofta hela familjen med, ofta i långa perioder 

allteftersom patienten försämrades i sin sjukdom. En distriktssköterska beskrev: ”Man 

har ju oftast fått vara med ganska länge med patienterna, att de försämras, att man har 

lärt känna dem och familjen…” (dsk 2). En annan distriktssköterska uttryckte: ”… man 

får ju inte bara patienter, man får ju hela familjen…” (dsk 5). Distriktssköterskorna 

uppgav att det var viktigt att ta hänsyn till de närstående som genomgick en svår tid och 

ta hänsyn till att de bodde i hemmet som ofta blev fyllt med material, utrustning och 

många olika personer som deltog i vården. Alla visste att livet snart var slut och 

önskade kvalité för patienten och dess närstående den tid som fanns kvar.  

 

Förutsättningar i mötet 
Denna kategori beskriver strategi vid tidsbrist, användning av erfarenhet och intuition, 

förberedelse inför mötet samt teamarbetets betydelse. 

 

Strategi vid tidsbrist 

Distriktssköterskorna uppgav att tidsbrist var vanligt förkommande i det dagliga 

arbetet. De hade dagligen många patientbesök och det var ofta stressigt. När det gällde 

patienter inom palliativ vård som vårdades i hemmet och som ofta hade behov av lite 

längre besök, försökte distriktssköterskorna prioritera dem och ge dem mer tid vid 

besöket. Det fanns ingen extra tid planerad eller avsatt för dessa patienter. En 

distriktsköterska berättade: ”Tidsbrist är det oftast i dagens läge, tyvärr är det så, att när 

man har många patienter, så försöker man ju att prioritera dom som behöver faktiskt 

tid, att man ger den tiden…” (dsk 2). Distriktssköterskorna hade flera olika strategier 

när det gällde att lägga ett längre besök än det i själva verket fanns inplanerad tid för. 

En strategi var återkomma inom kort på ett längre besök, till exempel en eftermiddag. 

Det förekom även att övriga patienter fick kortare besök, distriktssköterskorna jobbade 

lite fortare, ökade takten så att besöket hos patienten med palliativ vård kunde bli lite 

längre. En distriktssköterska berättade: ”… är ju klart att vi försöker att få längre besök 

där… man har ju allt det andra också. Så är det, det blir inte så att man får extra tid för 
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att ta hand om den här patienten…” (dsk 3). De kunde även försöka fördela om arbetet 

mellan kollegorna, hjälpas åt med arbetsuppgifterna. De försökte prioritera de gånger 

det verkligen fanns behov, det var viktigt att kunna sitta ner och samtala och vid de 

tillfällena fick de skjuta på någonting annat. 

 

Användning av erfarenhet och intuition  

Distriktssköterskorna ansåg det var viktigt att känna trygghet och ödmjukhet inför 

palliativ vård i hemmet, det var ett komplext område att arbeta inom. De flesta 

distriktsköterskor hade lång erfarenhet av vård i hemmet och hade mött många 

patienter med svår sjukdom. I mötet med patienter och dess närstående utnyttjade 

distriktssköterskorna sina tidigare erfarenheter. De upplevde att de inte hade någon 

direkt utbildning inom palliativ vård. En distriktssköterska uttryckte: ”Har ingen direkt 

utbildning i bemötandet av svårt sjuka patienter, använder erfarenheter i mötet” (dsk 3). 

De upplevde det som ett stort och betydande arbete, att arbeta med människor i sorg. 

Det handlade mycket om psykologi och att försöka vara stödjande i mötet. Ibland blev 

det fel i mötet och då var det betydelsefullt att ta med sig den erfarenheten, så att det 

kunde bli bättre nästa gång, att lära av misstagen. Det blev lättare med längre erfarenhet 

när det gällde att få kontakt. I de allra flesta fall fick distriktssköterskorna god kontakt 

med patienter och dess närstående. En distriktssköterska uttryckte: ”Det handlar om 

psykologi och att ge stöd, följa intuitionen, det fungerar…” (dsk 5). 

 

Förberedelse inför mötet  

Inför mötet med patienten inom palliativ vård och dess närstående försökte 

distriktssköterskorna vara förberedda genom att läsa journalen, ta reda på 

bakgrundsfakta och ha en plan inför besöket. En distriktsköterska beskrev ”… vara 

informerad, vad har hänt senaste tiden, vad har patienten fått information om… det vill 

man ju, vara förberedd, att man är insatt…” (dsk 2). Det kändes inte bra att bli inkastad 

i en situation utan att vara förberedd. En annan distriktssköterska sa: ”Har man fått tid 

och förberett sig, att man har läst igenom, man vet lite mer, läst lite bakgrundsfakta så 

brukar det flyta på väldigt bra tycker jag…” (dsk 7). 

 

Teamarbetets betydelse 

Teamarbetet mellan distriktssköterskor och läkare måste fungera vid palliativ vård i 

hemmet. Patienter och dess närstående förväntade sig att läkaren skulle komma på 
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hembesök utan allt för lång väntetid. En distriktsköterska uttryckte: ”Alltså teamet 

mellan läkare och sköterska måste fungera, det måste vara nära… om det palliativa 

skall fungera hemma…” (dsk 5). Ofta var många instanser inblandade och 

distriktssköterskorna fick vara bollplank när kommunikationen inte fungerade mellan 

de olika enheterna.  

 

Erfarenheter vid frustration och etiska dilemman i mötet 
Denna kategori beskriver erfarenheter av svårigheter vid kommunikation, erfarenheter 

av närståendes frustration, erfarenheter av patientens förnekelse samt erfarenheter av 

etiska dilemman. 

 

Erfarenheter av svårigheter vid kommunikation 

Distriktssköterskorna beskrev att det ibland uppkom situationer där det brast i 

kommunikationen. Det kunde röra sig om språkförbistringar när distriktssköterskan och 

patienten inom palliativ vård och dess närstående inte talade samma språk. En 

distriktssköterska berättade: ”… hon (frun) pratar ingen svenska alls, så kan hon säga ja 

och nej men jag tror inte att hon förstår så väldigt mycket mer, om vad jag pratar om, 

där tycker jag att det är jättesvårt. Alltså väldigt svårt” (dsk 1). Det kunde även handla 

om att man talade förbi varandra och inte nådde fram med budskapet. Även olika 

sjukdomar, till exempel demens och stroke, kunde orsaka brister i kommunikationen 

som ledde till ett sämre möte. En distriktssköterska uttryckte: ”… det som kan ställa till 

det, är ju om det är äldre personer som är svårt sjuka som har problem med minnet, då 

kan ju det bli ett sämre möte på grund av kognitiv svikt…” (dsk 4). 

 

Erfarenheter av närståendes frustration 

Distriktssköterskorna beskrev att närstående upplevde situationen jobbig vid palliativ 

vård i hemmet, med en känsla av att inte vara i sitt egna hem, då det kom många olika 

vårdare på täta besök. Det förekom att närstående var krävande när det gällde vården i 

hemmet. De kunde ställa krav som inte var relevanta i situationen, de hade svårt att se 

att det var i slutskedet och hade svårt att acceptera att patientens liv snart var slut. En 

distriktssköterska uttryckte: ”… att dom har svårt att acceptera och då kräver dom 

mycket, man har ångest att nu så tar det slut, kanske är det någonting mellan dom som 

dom inte har pratat färdigt…” (dsk 2). Distriktssköterskorna beskrev att det ibland var 

svårt att nå fram med information och få kontakt. De närstående kunde visa 



 

  25 

misstänksamhet, aggressivitet och fientlighet, de hade svårt att hantera situationen med 

en nära person som var svårt sjuk i hemmet. Distriktssköterskorna ansåg det var 

angeläget att närstående vågade fråga och lyssna på närstående i chock, de måste få 

vara ledsna och prata av sig. De måste få bli arga, ilskan måste få komma ut, det hör 

till. 
               Men det kan ju vara svårt också, svårt och nå … mycket misstänksamhet och fientlighet … just 

det här hur man har hanterat att ens anhörig är sjuk, vissa är på något sätt enorma människor 

men i vissa fall är det väldigt så här anti, aggressivt och att man vill liksom hålla det ifrån sig på 

något sätt upplever jag. (dsk 8) 

 

Det förekom att patienter önskade att vårdas och avsluta sitt liv i hemmet, men att 

närstående inte orkade med situationen med upplevelse av rädsla och ansvar dygnet 

runt. Patienterna fick då flytta till annat boende där de avled inom kort tid. 
 

Erfarenheter av patientens förnekelse  

Distriktssköterskorna mötte patienter inom palliativ vård som hade svårt att acceptera 

sin diagnos. Det handlade om att patienten inte alltid hade tagit till sig informationen, 

att de förnekade eller glömde bort vad de hade blivit informerade om. Det kunde även 

handla om bristande information. En distriktssköterska berättade: ”Man (patienten) kan 

ju ha blivit informerad, men inte tagit till sig informationen, att man liksom förnekar 

och glömmer bort och man vill liksom inte veta. Eller man vågar inte fråga, då är det 

svårt” (dsk 2). Det var svårare att hantera detta när det gällde yngre personer som 

förnekade sin diagnos. En distriktssköterska uttryckte: ”… det är svårare med dom här 

yngre som vet om sina diagnoser men inte gärna tar till sig och har det här psykologiska 

förträngningsmekanismen, det kan vara lite svårare att hantera” (dsk 6). 

 

Erfarenheter av etiska dilemman 

Distriktssköterskorna hade erfarenheter av etiska dilemman i situationer där patienter 

inom palliativ vård önskade att vårdas och avsluta sitt liv i hemmet, men där de 

närstående hade en annan åsikt. En distriktssköterska konstaterade: ”Patienten kan ju 

vilja komma hem och vara hemma för att dö hemma, men anhöriga vill inte ha det och 

vem skall man alltså, båda bor där” (dsk 7). Det förekom även att patienten blev 

inskickad akut till sjukhus trots att patientens önskan var att få dö i hemmet. Det var 

inte alltid som vården omkring patienten fungerade på tillfredsställande sätt. En 
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distriktssköterska uttryckte: ”Det som är mera skrämmande det är när man märker att 

resten av sjukvården inte fungerar som det ska, så att man blir bakbunden av det”  

(dsk 5). 

 

Att pendla mellan bekräftelse och motgång i mötet  
Denna kategori handlar om erfarenheter av bekräftelse, erfarenheter av tomhet vid 

övertag till annan vårdform, behov av handledning samt erfarenheter av att inte räcka 

till.  

Erfarenheter av bekräftelse  

Distriktssköterskorna hade erfarenheter av att de ofta fick en god och nära kontakt med 

patienter inom palliativ vård och dess närstående. De tyckte det var tillfredsställande att 

vara nära familjen och få deras förtroende och tillit. Det kunde vara svåra men givande 

möten, distriktssköterskorna upplevde att de gjorde nytta genom att hjälpa dem. En 

distriktssköterska uttryckte: ”Små saker ger stor glädje, får feedback” (dsk 1). 

Distriktssköterskorna blev ofta väl mottagna och visades tacksamhet när de kom på 

hembesök. Patienterna var tacksamma för möjligheten att få tillbringa den sista tiden i 

livet i hemmet hos de närstående och slippa åka in till sjukhus för vård. Distrikts-

sköterskorna kände sig betydelsefulla i arbetet med patienter inom palliativ vård och 

dess närstående. En distriktssköterska uttryckte: ”Tycker om dessa möten, känns bra att 

göra någon nytta och kunna hjälpa andra, vid god kontakt känns det ännu bättre”  

(dsk 7). 

 

Erfarenheter av tomhet vid övertag till annan vårdform 

Distriktssköterskorna lade ofta ner extra energi och engagemang till patienter inom 

palliativ vård och dess närstående. De kunde träffa och lära känna dem under lång tid 

och få god relation. När patienten försämrades och togs över av annan vårdform till 

exempel specialiserad palliativ vård i hemmet, var distriktssköterskornas erfarenheter 

ofta tomhet, det kändes tungt och sorgligt. En distriktssköterska förmedlade: ”… det 

blir ett väldigt tomrum efteråt också, man lägger ju ner mycket energi och kraft tycker 

jag” (dsk 6). De saknade många gånger en uppföljning om vad som hände med 

patienten och dess närstående efter att de hade tagits över av annan vårdform. En 

distriktssköterska uttryckte: ”… det kan vara tomt, man kan fundera, ibland när man 

går, var det sista gången jag såg den eller den…” (dsk 7). 
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Behov av handledning  

Det framkom att det fanns behov av stöd och samtal hos distriktssköterskorna i vissa 

fall när de hade vårdat patienter inom palliativ vård i hemmet. De hade behov av att 

prata igenom situationen och få stöd. De talade ofta med kollegorna då det inte fanns 

tillgång till professionell handledning. En distriktssköterska uttryckte: ”… man håller 

på med svårt sjuka, då är det ju viktigt att man får professionell handledning” (dsk 4). 

En annan distriktssköterska uttryckte: ”… nån som man kan prata av sig med. Det blir 

ju kollegorna, man stöttar varandra, vi har ingen handledning” (dsk 6). Det krävdes 

mycket av distriktssköterskorna när de arbetade med denna patientkategori och de 

ansåg att de inte kunde ansvara och engagera sig i för många fall samtidigt. Efter 

avslutat fall fanns det behov av en återhämtningsperiod. 

 

Erfarenheter av att inte räcka till  

Distriktssköterskornas erfarenheter visade att det inte fanns något utrymme eller tid till 

att besöka patienter inom palliativ vård och dess närstående så ofta och länge som de 

önskade. När distriktssköterskorna gjorde snabba besök märkte de att patienterna blev 

oroliga och kände otrygghet. Distriktssköterskorna kände att de ville göra någonting 

mer för patienterna, mer omvårdnadshandlingar, istället för att lämna över det till 

hemtjänsten där det ibland brister. En distriktssköterska beskrev: ”… omvårdnad om 

man säger … det måste man ju lämna över till hemtjänst, där kan jag känna kanske att 

det brister ibland, att man känner att man skulle vilja göra någonting mer för den här 

patienten” (dsk 3). Det var tungt att orka med när distriktssköterskorna hade flera 

patienter inom palliativ vård i hemmet samtidigt. De räckte inte till och känslan av att 

inte räcka till var svår. En distriktssköterska säger: ”… ja det där är svårt, där är det 

väldigt svårt just för att man aldrig räcker till, det är aldrig bra” (dsk 1). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design användes. Genom ett strategiskt 

urval, där fyra större vårdcentraler valdes ut och verksamhetscheferna kontaktades, var 

planen att få kontakt med distriktssköterskor som uppfyllde kriterierna för intervjuer. 

Endast en distriktssköterska anmälde sig och ville delta i en intervju. Ytterligare tio 

verksamhetschefer på olika vårdcentraler kontaktaktades om medverkan i studien. Flera 



 

  28 

av verksamhetscheferna var positiva och ville gärna ha mer information via e-post 

(bilaga I & II), andra verksamhetschefer var däremot inte alls intresserade.  

 

Båda författarna har erfarenhet av palliativ vård. En av författarna är yrkesverksam och 

utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. Den andra 

författaren är yrkesverksam och utbildad specialistsjuksköterska inom intensivvård med 

erfarenhet från olika intensivvårdsavdelningar. Båda författarna har egen erfarenhet vid 

palliativ vård i hemmet. Författarna är medvetna om att det finns risk för förförståelse 

för ämnet, men har i så stor grad som möjligt strävat efter att vara objektiva och 

neutrala i arbetet med denna studie för att minimera bias.  

 

Författarna var beredda på att möta svårigheter vid rekrytering för intervjuer av 

distriktssköterskor. Men att intresset till närmast var obefintligt var förvånande. Hög 

arbetsbelastning angavs som ett skäl av verksamhetscheferna till att tacka nej till att 

medverka i intervjuer. Författarna finner det anmärkningsvärt att det inte fanns 

möjlighet och tid att släppa en medarbetare i en timma för en intervju. Författarna anser 

att det skall finnas utrymme för forskning, utbildning och utvecklingsarbete på en 

arbetsplats. En annan orsak till att inte vilja medverka i studien var att det inte bedrevs 

palliativ vård i hemsjukvården. Även det finner författarna märkligt, kan det bero på 

uppfattningen att palliativ vård endast bedrivs i sen palliativ fas, då specialiserad 

palliativ vård eller motsvarande, ofta kopplas in och tar över vården? Författarnas 

erfarenhet är att patienter vårdas i både tidig och sen palliativ fas inom hemsjukvården, 

med eller utan specialiserad palliativ vård. Fanns det andra skäl till att inte medverka 

som inte framkom vid kontakten? Författarna har ingen kunskap om eller hur 

verksamhetscheferna presenterade och informerade om studien, det kan ha påverkat 

utfallet. Rekryteringen hade möjligen gett ett bättre resultat om författarna personligen 

hade presenterat studien på ett personalmöte. Då intresset var minimalt från 

vårdcentralerna var det nödvändigt att byta urvalsmetod. 

 

I denna situation sökte författarna efter en annan urvalsmetod för att få kontakt med 

distriktssköterskor som var villiga att låta sig intervjuas och fann att snöbollsmetoden 

var lämplig, särskilt med tanke på att det hade gått en tid i rekryteringsarbetet. Med 

snöbollsmetoden var det enklare att rekrytera deltagare till studien. Författarna är 

medvetna om metodens svagheter där det finns risk för att deltagarna har en liknande 



 

  29 

inställning och bakgrund. För att minimera denna risk tillfrågades informanter från tre 

olika vårdcentraler som inte hade någon kontakt med varandra. På detta sätt fick 

författarna kontakt med sju distriktssköterskor. Samtliga intervjuer ägde rum utanför 

arbetsplatsen och det fanns gott om tid, utan störande moment. Det fungerade bra att 

samma person intervjuade samtliga informanter och att den andra personen ställde 

följdfrågor. Intervjusituationerna och förutsättningarna blev likartade. Efter hand blev 

intervjuaren säkrare i rollen att genomföra intervjuer och fick god kontakt med 

intervjupersonerna. De första intervjuerna styrdes till stor del av frågeguiden (bilaga 

III) och med tiden utvecklades intervjusituationen mot ett samtal mellan intervjuaren 

och deltagaren, där frågeguiden var ett stöd för att hålla sig inom ämnet. Känslan av 

utfrågning reducerades. Distriktssköterskorna hade i samtliga fall erfarenhet av allmän 

palliativ vård i hemmet och hade mycket att förmedla, var engagerade och väl insatta i 

ämnet. Enligt Kvale och Brinkman (2009) innebär intervjun en aktiv process där 

kunskap skapas genom relationen mellan intervjuare och deltagare. 

 

Genom att författarna transkriberade intervjumaterialet själva, kunde känslan och 

stämningar i texten fångas upp då båda författarna hade deltagit i samtliga intervjuer.  

På detta sätt lärde författarna känna texten och analysarbetet kom i gång på ett tidigt 

stadium, i jämförelse om transkriberingsarbetet hade lämnat bort. Polit och Beck (2008) 

betonar att transkriberingen är ett kritiskt moment och att författarna ansvarar för att 

texten överensstämmer och återger erfarenheter och uppfattningar som deltagarna vill 

förmedla.  

 

Analysarbetet med koda och kategorisera det transkriberade intervjumaterialet 

upplevdes som tidskrävande. Det var ibland svårt att finna subkategorier och kategorier 

som var helt oberoende av varandra då distriktssköterskornas tankar och upplevelser 

hängde samman utifrån ett större perspektiv.  

 

För att nå trovärdighet för kvalitativa studier används olika kriterier som tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Tillförlitlighet hänvisar till att deltagarnas upplevda 

sammanhang och erfarenheter analyseras och tolkas sanningsenligt på ett representativt 

och på ett trovärdigt sätt. I analysprocessen är det nödvändigt att data hanteras noggrant 

med fokus på frågan som undersöks. Pålitlighet innebär stabilitet av insamlad och 

analyserad data över tid. Om datainsamlingen tar lång och om materialet är omfattande 
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finns det risk för att forskarens beslut förändras och att datainsamlingen blir 

inkonsekvent. Med överförbarhet menas huvudsakligen i vilken omfattning resultatet 

kan överföras eller kan tillämpas på andra grupper eller sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008). 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie utgår ifrån intervjuer, av åtta verksamma distriktssköterskor, 

när det gäller deras erfarenheter av mötet med patienter och dess närstående vid 

palliativ vård i hemmet. Resultatet utmynnande i sex kategorier med tillhörande 

subkategorier. I resultatdiskussionen användes en teoretisk referensram, Sauk, en 

modell om bekräftande omvårdnad (Gustavsson 2004).  

 

Under intervjuerna framkom det att distriktssköterskorna vanligtvis etablerade kontakt 

med patienter inom palliativ vård och dess närstående i ett tidigt skede av sjukdom, där 

relationen ofta blev långvarig. Vid tidig kontakt hade distriktssköterskorna möjlighet att 

bli bekant, utan att tränga sig på. De fick möjlighet att inge trygghet och skapa ett 

varaktigt förtroende. Griffiths et al. (2007) beskriver vikten av att tidigt etablera 

kontakt med patienten inom palliativ vård och dess närstående. Vid tidig kontakt är 

det inte alltid som patienten har något fysiskt omvårdnadsbehov, men däremot finns 

det finns ofta behov av rådgivning och stöd. Enligt Dunne et al. (2004) etablerades 

kontakten med distriktssköterskorna inte alltid i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet. 

Enligt studien kunde det då vara svårare att etablera en god kontakt med patienten och 

dess närstående. Helst bör kontakten tas så snart som möjligt när patienten har fått sin 

palliativa diagnos. Stajduhar et al. (2011) menar att om distriktssköterskorna 

inledningsvis har etablerat god kontakt och har kännedom om patienten, kan de ge 

bättre stöd samt underlätta vid svåra beslut senare under vårdförloppet. Om patienten 

känner sig trygg påverkar det även dess närstående på ett positivt sätt. Enligt Sauk-

modellens S-fas, har omvårdnaden som mål att stödja patientens och dess närståendes 

känsla av trygghet. Bekräftande omvårdnad förutsätter att sjuksköterskan är villig att 

dela deras livsvärld, engagera sig och där patienten och dess närstående kan känna sig 

sedda (Gustavsson, 2004). 

 

Distriktssköterskorna träffade ofta patienter inom palliativ vård och dess närstående i 

ett tidigt skede och etablerade god kontakt som gav trygghet under en kortare eller 
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längre period. När patienten försämrades och gick över från tidig till sen palliativ fas, 

nådde brytpunkten, övertog ofta specialiserad palliativ vård, om det fanns tillgång till 

det. Då fick patienten och dess närstående möta ett nytt team den allra sista tiden i 

livet och etablera nya kontakter. Distriktssköterskornas erfarenheter var tomhet, 

saknad och hade tankar på hur den sista tiden blev för patienten och dess närstående. 

De saknade uppföljning och önskade bekräftelse på mötet. Det framkom även att 

distriktssköterskorna saknade professionell handledning efter vissa patientfall inom 

palliativ vård, de sökte och fick stöd bland sina kollegor. Enligt Engström (2012) 

menar sjuksköterskor inom specialiserad palliativ vård att de inte sörjer en patient 

som har gått bort, men det är viktigt att få känna att de saknar patienten. Enligt 

Regionalt cancercentrum (2012) bör handledning och emotionellt stöd erbjudas 

samtliga i personalgruppen inom allmän palliativ vård, som ofta är psykiskt 

påfrestande. 

Det framkom att distriktssköterskorna ansåg att ett bra möte var när de uppfattade 

patientens och dess närståendes behov, som bejakade hjälpen som erbjöds. Det var 

betydelsefullt att kunna förhålla sig till varandra, finna ett samspel och erhålla ett 

ömsesidigt samförstånd. Distriktssköterskorna försökte stödja patienten så långt som 

möjligt, även i de fall där dess närstående hade avvikande uppfattningar. Wallerstedt 

och Andershed (2007) beskriver dessa viktiga delar i distriktssköterskornas 

vardagliga arbete inom palliativ vård. De har ett samarbete med patienten och dess 

närstående, där målet är att få bästa möjliga vård i sin situation och för att de skall 

kunna må så bra som möjligt. Det kräver ett stort engagemang från 

distriktssköterskorna.  

I intervjuerna framkom det att distriktssköterskorna hade olika förhållningssätt i 

mötet, om att samtala om döden. Vissa distriktssköterskor var mer aktiva och tog upp 

frågan. Andra lät patienten bestämma samtalsämnet, de talade gärna om döden när 

patienten ville det. Samtliga distriktssköterskor var lyhörda på om patienten och dess 

närstående ville samtala om dessa svåra frågor. Ingen av distriktssköterskorna tyckte 

det var obehagligt att i mötet tala om döden. Engström (2012) beskriver att 

sjuksköterskorna inom specialiserad palliativ vård var lyhörda i mötet för att kunna 

uppfatta små tecken och det outtalade. På det sättet kunde de läsa av situationen och 

anpassa mötet efter det. Om de uppmärksammade att patienten och dess närstående 

hade behov av att tala om döden, så samtalade de. Det var inte alla patienter och 
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närstående som önskade att tala med sjuksköterskorna om döden och det 

respekterades.  

Gustavsson (2004) beskriver i A-fasen, att det är viktigt att ha en tillåtande och 

accepterande dialog, som kännetecknas av uppmärksamhet och hänsyn till patienten 

och dess närstående. Patienten berättar om hur hon uppfattar sin egna situation och 

sjuksköterskan respekterar det som framkommer i samtalet. Genom att lyhört lyssna 

och tillsammans upptäcka resurser i form av livsvilja, duglighet och jag-upplevelse, 

stärks patienten att känna hopp och tillförsikt utan att ge upp i förtid.  

Ett gott hälsotillstånd och en rättvis vård för alla invånare är målet för hälso- och 

sjukvården. Varje enskild persons värdighet och lika värde skall respekteras. Prioritet 

ges till den person som har störst behov av hälso- och sjukvård (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], 1982). Inom sjukvården i Sverige finns tre grundläggande 

etiska principer och prioriteringsriktlinjer som styr prioritering av patientgrupper och 

vårdbehov. De etiska principerna är människovärdesprincipen, behovs- och 

solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen 

innebär att alla människor har samma rätt och lika värde. Den andra principen, 

behovs och solidaritetsprincipen innebär att resurserna fördelas till områden, där de 

mest behövande finns. De svagaste i samhället med nedsatt livskvalitet och de svårast 

sjuka, de som har svårt att föra sin talan angående sina rättigheter prioriteras. Det 

betyder att palliativ vård och patienter i livets slutskede jämställs med patienter i 

behov av akut livräddande insatser och skall prioriteras på samma sätt (SOU, 2001b). 

Det framkom att distriktssköterskorna hade ett pressat schema med många 

patientbesök varje dag. Vid hembesök hos patienter inom palliativ vård var det ingen 

extra tid avsatt, trots att det ofta fanns behov av längre besök. Enligt Berterö (2002) 

har patienter inom palliativ vård och dess närstående inte bara behov av vård med 

teknisk och medicinsk karaktär, de har även psykologiska, sociala och andliga behov. 

Enligt Burt et al., (2008) är distriktsköterskor även samordnare och organiserar 

vården omkring patienten och dess närstående i hemmet.  

Enligt prioriteringsdelegationen SOU (2001b) ingår patienter inom palliativ vård i 

prioriteringsgrupp 1. De är i samma prioriteringsgrupp som vård av patienter med 

akut livshotande sjukdomar. Distriktssköterskorna uppgav att de inte hade några extra 

resurser avsatta till patienter och dess närstående inom palliativ vård, trots ökat behov 
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av stöd och omvårdnad. De försökte på eget initiativ skapa utrymme för denna 

patientgrupp. Distriktssköterskorna uppgav att de försökte förbereda sig inför mötet 

med patienten och dess närstående. Hembesöket fungerade ofta bra när 

distriktssköterskorna hade haft möjlighet att läsa patientens journal och planera 

besöket. Det kan låta självklart att det är nödvändigt att ta del av patientens bakgrund 

innan hembesök, men det framkommer i intervjuerna att så är inte alltid fallet, på 

grund av många patientbesök och känsla av stress. Enligt Regionala cancercentrum i 

samverkan (2012) är det angeläget att alla patienter inom allmän palliativ vård 

erbjuds bästa möjliga vård, oavsett var vården bedrivs och oberoende av 

grundsjukdom. 

Gustavsson (2004) betonar att K-fasens yttre miljöomvårdnad (Kym) bland annat 

innebär relationer mellan människor. För att få bra kontakt och ett gott möte krävs det 

ömsesidighet. För att mötet skall upplevas som meningsfullt bör sjuksköterskorna 

sätta sig in i patientens och dess närståendes situation. Det goda mötet kan vara ett 

mål i sig och i samtalet kan patientens jag-upplevelse stärkas och det kan leda till en 

förändringsprocess. 

I resultatet framkommer det att närstående ofta blir informella vårdare, med ett stort 

ansvar dygnet runt, för en patient inom palliativ vård, som står dem nära. Närstående 

upplevde situationen ansträngande med upplevelse av att hemmet inte var deras egna 

privata hem längre. Det kom olika personer med olika personalkategori på hembesök 

dygnet runt. De kunde ha svårt att hantera situationen. I detta utsatta läge kunde de bli 

krävande och ställa orimliga krav på vården, då de inte alltid kunde se att döden var 

nära förestående. Distriktssköterskornas erfarenheter var att närstående inte alltid tog 

till sig information och det kunde vara svårt att skapa kontakt. Kennedy (2005) 

beskriver att närstående får ta stort ansvar och kan möta stora utmaningar vid palliativ 

vård i hemmet. Det är betydelsefullt att distriktssköterskorna skapar kontakt och lär 

känna både patienten och dess närstående, bland annat för att kunna bedöma hur 

situationen av vården i hemmet utvecklas över tid. Jack och O´ Brien (2010) beskriver 

när patienten kommer hem från sjukhus, där det finns personal dygnet runt, kan det 

infinna sig upplevelse av osäkerhet hos patienten och dess närstående, med känsla av 

att bli lämnad ensam, då personalresurserna är begränsade. Luker et al. (2000) 

understryker värdet av att skapa kontinuitet i vården genom att begränsa antalet 

distriktssköterskor som kommer på hembesök.  
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Enligt Gustavsson (2004) är målet i U-fasen att stärka patienten genom kunskap och 

förmåga att bedöma sin situation när det gäller hälsoprocessen (eller döendeprocessen) 

och livssituationen. Sjuksköterskan förvärvar förståelse för patienten och dess 

närstående i en process som ofta är krävande. De känner lättnad och trygghet när de 

upplever att de blir förstådda i sin utsatta situation.  

När allt fler patienter väljer att vårdas och avsluta sitt liv i det egna hemmet, är det i de 

flesta fall en förutsättning att närstående tar ansvar för patienten. Det ställer krav på 

distriktssköterskor inom allmän palliativ vård samt personal inom hemtjänsten, som har 

varierande utbildning och erfarenhet. Det är av stor betydelse att distriktssköterskor vid 

hembesöket tar ansvar, skapar kontakt och stöttar de närstående i deras utsatta situation. 

Det är viktigt att distriktssköterskorna ligger steget före och har en plan för olika 

händelser som kan inträffa. Kenne-Sarenmalm (2002) menar att genom tidig 

identifiering och bedömning kan distriktssköterskor förebygga och lindra lidandet. 

Författarna menar att i många fall blir närstående uttröttade, speciellt mot slutet. I dessa 

situationer kan de bli frustrerade, ha svårt att bedöma situationen och kan ställa 

orimliga krav på vården, trots att det inte är till något gagn för patienten. Enligt 

Regionala cancercentrum i samverkan (2012) är det viktigt att de närstående känner 

sig delaktiga i den palliativa vården och får stöd så att de klarar av att genomgå denna 

svåra tid. Enligt SOU (2001a) finns det ofta behov av professionell personal som är hos 

patienten dygnet runt, när döden närmar sig. I denna situation måste 

distriktssköterskorna bedöma situationen, stödja och agera därefter så att patienten och 

dess närstående får uppleva ett värdigt slut. 

Slutsats 

I slutsatsen av denna kvalitativa studie framkommer det att distriktssköterskorna ansåg 

det var viktigt att vara lyhörd i mötet och få en bra relation med patienten och dess 

närstående. Det var betydelsefullt att bemöta dem i situationen som de befann sig i och 

se helheten. Genom att vara närvarande gavs förutsättningar för ett bra möte där 

distriktssköterskorna hade ett stödjande förhållningssätt och kunde hjälpa patienten att 

känna sig bra till mods. Det framkommer att distriktssköterskorna hade olika strategier 

för att skapa utrymme för att lägga längre besök hos patienter inom allmän palliativ 

vård än som var planerat, när det fanns behov av det. I mötet med närstående utgick 

alltid distriktssköterskorna från patientens villkor och önskan. Vid allmän palliativ vård 

i hemmet var det viktigt att ta hänsyn till de närstående som genomgick en svår tid. I 
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mötet med närstående hade distriktssköterskorna erfarenheter av deras frustration när 

de hade svårt att hantera situationen med en nära person som var svårt sjuk i hemmet. 

Distriktssköterskorna hade erfarenheter med känsla av tomhet när patienten övertogs av 

annan vårdform eller avled. Det fanns behov av professionell handledning vid speciella 

fall, då det inte fanns sökte de istället och fick stöd hos kollegorna. 

Distriktssköterskorna hade erfarenheter av att inte alltid räcka till för patienter inom 

palliativ vård och dess närstående.  

Klinisk betydelse 

Distriktssköterskor möter patienter inom allmän palliativ vård i hemmet, som befinner 

sig i tidig och sen palliativ fas. Patienter inom allmän palliativ vård skall prioriteras 

enligt prioriteringsordningen för svensk sjukvård. Distriktssköterskors arbete inom 

allmän palliativ vård behöver uppmärksammas för att säkra likvärdig vård till alla i 

livets slut. 

Förslag på vidare forskning 

Det finns behov av vidare forskning för att uppmärksamma distriktssköterskors arbete 

inom allmän palliativ vård, där alla patienter i behov av allmän palliativ vård 

identifieras och prioriteras så att de får den vård som de har rätt till. 
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Till verksamhetschefen vid xx vårdcentral                 Bilaga I 
  

 
Förfrågan angående genomförande av studie. 
 
Vi, Daniel de Bourg och Ulla de Bourg, studerar på avancerad nivå vid Röda Korsets 
Högskola i Stockholm. I kursen ingår att genomföra ett examensarbete inom 
huvudämnet i form av en uppsats omfattande 30 högskolepoäng. Vi avser att 
genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 
 
Preliminärt namn på studien är: Distriktssköterskors erfarenheter av mötet med 
patienter och dess närstående vid palliativ vård i hemmet. 
  
Studiens övergripande forskningsfråga är: Distriktsköterskors erfarenheter av mötet 
med patienter och dess närstående vid palliativ vård i hemmet 
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av intervjuer. 
  
(Vg se bifogad projektplan.) 
 
Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta i februari och vara avslutad under mars 
månad. 
 
Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 
Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 
kontaktade personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen 
(Vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan). Alla resultat kommer att redovisas så 
att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att 
återrapporteras till berörda enheter.  
 
Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 
vårdcentralen i xx 
 
Stockholm 2012-01-20 
      
 
Röda Korsets Högskola 
Box 55 676 
102 15 Stockholm 
Tel.  
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Deltagarinformation     Bilaga II 
 
Vi är studenter på avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I kursen 
ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats 
omfattande 30 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen 
för examensarbetet. 
 
Preliminärt namn på studien är: Distriktssköterskors erfarenheter av mötet med 
patienter och dess närstående vid palliativ vård i hemmet. 
 
Området vi önskar studera är: Distriktsköterskors erfarenheter av mötet med patienter 
och dess närstående vid palliativ vård i hemmet. 
  
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervju angående denna frågeställning. 
 
Intervjun tar ca 45-60 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas 
anonymt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 
deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta 
kommer detta inte att påverka dig på något sätt.  
 
Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 
förbättrat patientomhändertagande.  
 
Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 
till oss (se nedan).  
 
 
Stockholm 2012-01-20 
 
 
Röda Korsets Högskola 
Box 55 676 
102 15 Stockholm 
Tel.  
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Frågor inför intervju                 Bilaga III 

• Kön 

• Ålder 

• År som sjuksköterska 

• År som distriktsköterska 

• Ytterligare utbildning 

 

Intervjumall 

• Möter du som distriktssköterska patienter med palliativ vård i hemmet? 

• Hur upplever du att det är att möta dessa patienter i hemmet? 

• Kan du beskriva ett möte med patienter med palliativ vård i hemmet? 

• Hur upplever du ett bra möte med patienter inom palliativ vård i hemmet? 

• Vad var det som gjorde att det blir det ett bra möte? 

• Kan du vidareutveckla? 

• Kan du ge exempel?  

• Varför blev det bra? 

 

• Hur upplever du ett dåligt möte med patienter inom palliativ vård i hemmet? 

• Vad är det som gör att det blir det ett dåligt möte? 

• Kan du vidareutveckla? 

• Kan du ge exempel?  

• Varför blev det dåligt? 

 
• Kan du beskriva ett möte med närstående inom palliativ vård i hemmet? 

• Hur upplever du ett bra möte med närstående inom palliativ vård i hemmet? 

• Vad är det som gör att det blir det ett bra möte? 

• Kan du vidareutveckla? 
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• Kan du ge exempel?  

• Varför blev det bra? 

 

• Hur upplever du ett dåligt möte med närstående inom palliativ vård i hemmet? 

• Vad är det som gör att det blir det ett dåligt möte? 

• Kan du vidareutveckla? 

• Kan du ge exempel?  

• Varför blev det dåligt? 

Vill du berätta om någon särskild händelse? 

Finns det något ytterligare du vill tillägga? 
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              Bilaga IV  
 

 

  

 

Medverkan i en intervjustudie om distriktssköterskors erfarenheter av mötet med 

patienter och dess närstående vid palliativ vård i hemmet. 

 

Jag har både skriftligt och muntligt informerats och tagit del av information om 

intervjustudien. Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och jag har rätt att 

avbryta min medverkan i intervjustudien när som helst utan närmare förklaring. 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum:….……………………………………………………. 

 

 

 

Namn:……………………………………………………………….... 
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                     Bilaga V 

Översikt av analysresultat med kategorier och subkategorier som beskriver 

distriktssköterskors möte med palliativa patienter och dess närstående. 
Kategori Subkategori 

Att skapa förtroende i mötet • Förhållningssätt i mötet 

• Relationer och förtroende i mötet 

• Bemötande utifrån situation 

• Att se helheten i mötet 

Att vara närvarande och vårdande i mötet • Strävan efter närvaro i mötet 

• Ömsesidig delaktighet i mötet 

• Stödjande förhållningssätt 

• Samtal om döden 

Att vara familjefokuserad i mötet • Familjerelationer 

• Erfarenheter av samförstånd inom 

familjen 

• Vårdande av hela familjen 

Förutsättningar i mötet • Strategi vid tidsbrist 

• Användning av erfarenhet och intuition 

• Förberedelse inför mötet 

• Teamarbetets betydelse 

Erfarenheter vid frustration och etiska dilemman i 

mötet 

• Erfarenheter av svårigheter vid 

kommunikation 

• Erfarenheter av närståendes frustration 

• Erfarenheter av patienters förnekelse 

• Erfarenheter av etiska dilemman 

Att pendla mellan bekräftelse och motgång i mötet • Erfarenheter av bekräftelse 

• Erfarenheter av tomhet vid övertag till 

annan vårdform 

• Behov av handledning 

• Erfarenheter av att inte räcka till  

 

 


