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              Abstrakt           

I dag vårdas personer med svår sjukdom i livets slut ofta i hemmet 
med stöd av hemtjänst, närstående och distriktssköterskor. Syftet 
med denna intervjustudie var att beskriva distriktssköterskors 
upplevelser av att ge omvårdnad i hemmet till äldre personer med 
svår sjukdom i livets slut. I studien har sex distriktssköterskor 
intervjuats. Intervjutexten har analyserats med en kvalitativ 
tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i ett tema; Att vara 
närvarande, vilket innehåller fyra kategorier; Att känna 
tillfredställelse; Att ge trygghet; Att inse betydelsen av 
närståendes närvaro och Att känna sig otillräcklig. Resultatet 
visade att distriktssköterskor upplevde att det var betydelsefullt att 
finnas närvarande för den som var svårt sjuk samt att närstående 
också bör finnas nära för att den sjuke skulle kunna få omvårdnad 
i hemmet. Distriktssköterskor kände tillfredställelse av sitt 
omvårdnadsarbete trots att de upplevde det många gånger svårt. 
Att vara närvarande innebär att våga vara engagerad, ha tid och 
möta hela människan. Studien belyser hur viktigt det är att 
distriktssköterskor finns närvarande hos en person som lider av 
allvarlig sjukdom och kan leda till en ökad förståelse för personal 
som arbetar med omvårdnad av svårt sjuka äldre i hemmet.

Nyckel ord: Distriktssköterskor, upplevelser, äldre, 
                                         tematisk innehållsanalys, att vara närvarande
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I dagens Sverige blir befolkningen allt äldre. Detta för att vi människor lever längre och 

sjukdomar kommer med en högre ålder. För ett halvt sekel sedan var de i 40-50 årsåldern 

äldre, men i dag brukar de äldre räknas från 65 år och uppåt (Dehlin, Hagberg, Rundgren, 

Samuelsson & Sjöbeck, 2002). Den svenska befolkningen har en stor grupp människor över 

80 år och forskning visar att medellivslängden ökar och allt fler människor överlever sina 

sjukdomar. De äldres sjukdomar kommer att ställa höga krav både på samhället och hälso-

och sjukvården (Thorslund, Lennartsson, Parker & Lundberg, 2004). I och med att människan 

blir äldre ökar sjukdomarna och tankarna på döden närmar sig. Döden är något som alla 

människor kommer att möta; den är en del av livet oavsett ålder (Fry, 1990). Tidigare var 

döden en naturlig del i vardagen men i dag är döden tabubelagd och ofta skrämmande (Smith, 

2000).

WHO beskriver palliativ vård som en total vård som är till för att förbättra tillvaron och öka 

livskvalitén för den som har en livshotande sjukdom och för dennes närstående när det inte 

längre finns någon botande behandling. Vården av svårt sjuka innebär inte ett kort möte utan 

bygger på kontinuitet och kan pågå från dagar till år. Vård i livets slut ska inte fördröja eller 

påskynda döden och alla människor har rätt till en god palliativ vård oberoende av vilken 

sjukdom de har (WHO, 2002). Henoch (2002) menar att vid vård av människor som är i livets 

slut är det viktigt att se till hela människan och försöka tillgodose den döendes specifika 

behov av omvårdnad. Trots att vården ibland är väldigt avancerad får den som vårdar inte 

bara se sjukdomen och glömma människan. Vidare menar Henoch att den palliativa vården 

omfattar en livssyn som bekräftar livet och ser döendet som en normal process. Men enligt 

Fry (1990) är många äldre rädda för att inte få behålla sin värdighet den dag de dör. De är 

även rädda att inte ha någon vid sin sida och att snabbt bli bortglömda efter sin död.  Fry 

beskriver vidare att äldres sociala stöd och religiösa tro ofta är relaterat till deras sätt att 

hantera situationer då de närmar sig döden. Människan har ett behov av att få se tillbaka, 

berätta och skapa en mening i livet och försonas med sitt levda liv för att kunna möta döden 

lugnare. Enligt Henoch (2002) samman sluts psykologiska och andliga sidor vid vård i livets 

slut och blir en helhet. Personen som är sjuk ska kunna få stöd för att kunna leva ett så aktivt 

liv som möjligt ända in i slutet.

 Många äldre vill bo kvar i sina hem trots svår sjukdom då hemmet utgör en stor trygghet för 

de flesta människor. Det innebär att distriktssköterskor ofta är en nyckelperson vid vård och 

omvårdnad i hemmet. En döende människa ska ha rätt att kunna välja var de vill vårdas och 
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dö. För att människor i livets slut ska ha möjlighet att få en god och trygg vård i hemmet har 

närstående en betydande roll i den (Appelin & Berterö, 2004). Både den sjuke och deras 

närstående ska kunna känna sig trygga i hemmet genom stöd från bland annat 

distriktssköterskan (Mollander, Parviainen & Ruth, 1996). En persons sjukdom kan innebära 

en kris för hela familjen men vid bra stöd från distriktssköterskor kan krisen undvikas eller i 

alla fall mildras. Distriktssköterskan vårdar inte bara den som är döende utan stödjer även de 

närstående för att de ska orka sköta om den som är sjuk (Whinney, Bass & Orr, 1995).   

Thulesius, Håkansson och Peterson (2003) beskriver palliativ vård som en pågående 

balansering mellan att tillgodose den sjukes behov och möjlighet till god livskvalitet och att 

anpassa vården med de resurser som finns. För att kunna balansera vågskålarna krävs det att 

distriktssköterskan har kunskap om att vårda svårt sjuka personer och är lyhörd för den sjukes 

önskemål. I Blomberg och Sahlberg Bloms (2006) studie framkommer det att sjuksköterskor 

pendlar mellan närhet och avståndstagande i relationen till den sjuke. Detta kan ske omedvetet 

eller medvetet när svårigheter uppkommer i arbetet. Det framkommer också i olika studier att 

behovet av utbildning och stöd är stort när det gäller vård i livets slut, speciellt när det gäller 

samtal om döden. För att kunna tala om döden och vara lyhörd krävs en god självkännedom 

(Morrisson & Morris, 1995; Whitaker, 1998). Distriktssjuksköterskor som vårdar människor 

vid livets slut upplever det viktigt att vara positiv, flexibel och göra sitt bästa för att möta den 

sjukes behov. Många gånger känner de sig otillräckliga när den döendes behov inte kan 

tillfredställas (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005). De som arbetar med människor i livet slut 

förvärvar kunskap som praktisk visdom, vilket innebär att ha en förmåga att bemöta en 

människas lidande på ett känsligt och öppet sätt. Den som ger vård måste lyssna och lära av 

den enskildes upplevelse och integrera det med egna kunskaper och erfarenheter (Öhlén, 

2002). 

Mok och Chiu (2004) anser att det är viktigt att distriktssköterskan försöker få en 

förtroendefull relation med den döende. Distriktssköterskans individuella kvalitéer och 

förmåga att visa intresse och engagemang möjliggör en relation som är byggd på tillit. Att 

våga närma sig den sjuke och vara närvarande uppskattas och ger en känsla av trygghet. När 

de sjuka känner trygghet och förtroende för den som vårdar kan de lättare berätta om sina 

behov, funderingar och tankar. Öhman och Söderberg (2004) menar att med sin blotta närvaro 

utgör distriktssköterskan trygghet i den svåra situationen som alla berörda befinner sig i, och 

det stöd som hennes närvaro lindrar en svårt sjuk människas och dennes närståendes lidande. 
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Det krävs både närvaro och distans i relationen för att orka arbeta med svårt sjuka människor. 

Distriktssköterskor beskriver att de ibland känner sig maktlösa och förstörda inombords, men 

att de utåt försöker utstråla lugn och trygghet (Burt et al., 2008; Öhman & Söderberg, 2004). 

De upplever också att tiden inte räcker till för att göra det lilla extra som betyder mycket för 

en person som är svårt sjuk t.ex. att stanna en stund för att prata istället för att rusa vidare till 

nästa (Burt et al., 2008). 

Denna litteraturgenomgång visar att det finns mycket forskat om distriktssköterskors och 

övrig personals upplevelser och vilken betydelse de har i vård- och omvårdnad vid livets slut. 

Mycket är också beskrivet om närståendes och de sjukas upplevelser av svår sjukdom och 

lidande. Som det ser ut i dag i Sverige ökar antalet äldre personer som bor kvar längre i sina 

hem. Distriktssköterskor har därför en central roll i vården och omvårdnaden av svårt sjuka 

äldre i hemmen. För att kunna bemöta och ge omvårdnad till äldre personer i deras hem är det 

viktigt att distriktssköterskan har en fördjupad kunskap och förståelse av vad de äldre känner 

och upplever när deras liv börjar lida mot sitt slut. Distriktssköterskor har säkert stor 

erfarenhet av vad de kan göra för att förbättra tillvaron för de sjuka äldre, men de har kanske 

inte fått tillfälle att dela med sig av den kunskapen. Därför är syftet med denna studie att 

beskriva distriktssköterskors upplevelser av att ge omvårdnad i hemmet till äldre personer 

med svår sjukdom i livets slut.

Metod

Denna intervjustudie har utförts med en kvalitativ ansats för att få en fördjupad förståelse av 

distriktssköterskornas beteenden, känslor, perspektiv och upplevelser. Kvalitativ forskning är 

en form av social undersökning som fokuserar på hur människor förklarar, tolkar och sätter 

ord på sina upplevelser och världen som de lever i. Grunden i kvalitativ forskning ligger i 

tolkningen av människors sociala verklighet och beskrivningen av deras levda erfarenhet 

(Holloway & Wheeler, 2002; Polit & Beck, 2004).

Deltagare

Sex distriktssköterskor vid tre olika vårdcentraler i norra Sverige har intervjuats. Samtliga

uppfyllde inklusionskriterierna för studien; att de var legitimerade sjuksköterskor med 

specialist utbildning till distriktssjuksköterska, att de hade varit verksamma inom 

distriktsvården i minst ett år samt att de hade erfarenhet av att vårda äldre personer i livets 
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slut. Deltagarna var mellan 33-61 år gamla och hade stor erfarenhet eftersom de varit 

yrkesverksamma som distriktssköterskor mellan 7-33 år. 

Datainsamling

Verksamhetschefer på tre vårdcentraler i norra Sverige har kontaktats muntligen och 

skriftligen för att ge information om studiens syfte (bilaga 1). De ombads förmedla en 

förfrågan om deltagande genom att ge informationsbrevet till berörda distriktssköterskor på 

respektive vårdcentral (bilaga 2). Urvalet av distriktssköterskor gjorde verksamhetschefen 

enligt uppsatta kriterier för deltagande. I informationsbrevet till distriktssköterskorna gavs de 

möjlighet att svara via e-post eller via en svarstalong per post om de var intresserade av att 

delta i studien (bilaga 3). Sex distriktssköterskor var villiga att delta i studien. Forskarna 

kontaktade dem via telefon för att ge muntlig information samt bestämma tid och plats för 

intervjun. Distriktssköterskorna har intervjuats på respektive arbetsplats. Fem av intervjuerna 

skedde personligen på arbetsplatserna och en via högtalartelefon.

Semistrukturerade intervjuer användes för datainsamlingen. Semistrukturerade intervjuer 

handlar om att utforska ett ämne genom att intervjuaren använder sig av en frågeguide med 

öppna frågor för att täcka det valda ämnet (bilaga 4). Intervjuarens uppgift är att uppmuntra 

deltagaren att prata öppet och berätta med egna ord om sina upplevelser. Genom att använda 

sig av färdiga öppna frågor kan intervjuaren täcka upp hela ämnet och få den information som 

behövs för studien. Samtidigt som den intervjuade har möjlighet att bestämma hur mycket de 

vill berätta eller förklara (Polit & Beck, 2004). Intervjuerna med distriktssköterskorna varade 

mellan 20-40 minuter.

Data analys

De semistrukturerade intervjuerna har analyserats med tematisk innehållsanalys. Tematisk 

innehållsanalys handlar om att identifiera det manifesta innehållet, det vill säga det som 

uttrycks i texten, men även det latenta innehållet, det vill säga det underliggande budskapet 

som inte uttrycks direkt. Att analysera innehållet på detta sätt genomförs för att kunna 

beskriva det studerade fenomenet utifrån ett speciellt syfte och sammanställa data i kategorier 

och teman (Downe-Wamboldt, 1992; Baxter, 1994). Målet med innehållsanalys är att 

tydliggöra samband, relatera och reflektera över de studerade fenomenen i olika sammanhang 

(Burnard, 1991; Downe- Wamboldt, 1992; Polit & Beck, 2004). 
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Intervjuerna skrevs ner ordagrant och lästes därefter igenom för att få en känsla för helhet av 

det sagda. Från de utskrivna intervjuerna togs meningsbärande enheter ut som svarade på 

syftet. Därefter analyserades textenheterna i olika steg; de kondenserades, kodades och 

kategoriserades i fem steg. Kategorier som liknande varandra i sitt innehåll sammanfördes till 

bredare kategorier och analysen var färdigt genomförd när fyra kategorier inte längre kunde 

sammanföras. De fyra slutkategorierna innehöll en röd tråd som formulerades till ett 

gemensamt tema (jfr Downe-Wamboldt, 1992).

Etiska överväganden

Att vårda människor som är svårt sjuka kan vara väldigt känslomässigt tungt. Att i en intervju

berätta om upplevelser som kan vara både glädjefyllda och sorgliga kan vara svårt. Vi som 

intervjuare var observanta på hur deltagarna reagerade och vi erbjöd dem att ta kontakt med 

oss efteråt om de så önskade. Vi lämnade före intervjutillfället en korrekt information om 

studien, både skriftligt och muntligt. Innan vi intervjuade försäkrade vi oss om att deltagarna 

förstått innebörden av deltagandet och att det var frivilligt. Deltagarna kunde när som helst 

under studien avbryta sitt deltagande utan att ange orsak (jfr Forsman, 1997). Deltagarna 

informerades också om att ingen ort, vårdcentral eller namn kommer att kännas igen i 

rapporten. Endast författarna har haft tillgång till banden men de utskrivna intervjuerna har 

även handledaren haft tillgång till. Dessa har förvarats i ett låst skåp. Materialet kommer att 

förstöras när uppsatsen är godkänd. 

Vi anser att nyttan överstiger riskerna eftersom deltagarnas erfarenheter tas tillvara och 

används för att ge kunskap och förståelse som syftar till att förbättra kvaliten i omvårdnaden 

av äldre personer med svår sjukdom i livets slut. Studien har blivit godkänd av den etiska 

gruppen på institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.
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Resultat

Analysen resulterade i ett tema med fyra slutkategorier (tabell 1). I nedanstående text 

illustreras tema och kategorier med citat från intervju texterna.

Tabell 1. Översikt av resultat och slutkategorier

Tema Kategorier

Att vara närvarande Att känna tillfredställelse

Att ge trygghet

Att inse betydelsen av närståendes närvaro

Att känna sig otillräcklig

___________________________________________________________________________

Att vara närvarande

Temat Att vara närvarande beskriver den röda tråden i kategorierna: Att känna 

tillfredställelse; Att ge trygghet; Att inse betydelsen av närståendes närvaro och Att känna sig 

otillräcklig. Temat handlar om att distriktssköterskor behövde vara engagerad och finnas nära 

för att kunna ge stöd och trygghet till den svårt sjuke och dennes närstående. De kände sig 

tillfreds med sitt arbete och försökte genom sin närvaro tillfredsställa varje sjuk persons behov 

genom att skapa en relation byggd på trygghet, närhet och öppenhet. Att vara närvarande 

handlade också om en relation med närståendes vars närvaro också var mycket betydelsefull 

för att kunna ge omvårdnad i hemmet. Att vara närvarande ställde också mycket krav på 

distriktssköterskor och fick dem att känna att de inte räckte till vid alla tillfällen.

Att känna tillfredsställelse

Distriktssköterskor upplevde att de fick tillfredställelse av sitt arbete. De beskrev arbetet som 

lärorikt men det krävdes att våga bjuda på sig själv. Samtidigt kände de dock att de fick 

mycket respons av den svårt sjuka personen. Trots att det ibland upplevdes som svårt och 

tungt att möta personer med svår sjukdom mådde distriktssköterskor bra av att kunna hjälpa 

och göra gott för en annan människa. Att de kunde uppfylla en svårt sjuk människas önskan 

att få somna in i sin egen säng i sitt eget hem kändes glädjefullt i en samtidigt sorglig 

situation. Distriktssköterskor beskrev att varje möte var annorlunda och speciellt. Det var 

viktigt att de kunde se varje enskild människa som den unika person den var. De upplevde att 

arbetet och mötena med svårt sjuka personer ledde till ökad erfarenhet och livsvisdom.  
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det har gett mig väldigt mycket… trött är jag på kvällarna men jag känner mig 
väldigt nöjd jag tycker att jag har… gör någonting gott…liksom den här 
trygghetskänslan…inre tillfredsställelse…

I detta både glädjefyllda och krävande arbete kände distriktssköterskor att det också var 

nödvändigt för välbefinnandet att kunna diskutera med sina kollegor. Distriktssköterskor som 

hade kollegor använde dem som bollplank. De beskrev att de ville känna stöd även från läkare 

och personalen från sjukhus för att få bekräftelse om de hade gjort rätt eller om de kunde göra 

på ett annat sätt för att förbättra omvårdnaden för personen som var svårt sjuk. 

Distriktssköterskor upplevde att deras självförtroende stärktes när de kunde prata och vågade 

visa sina känslor tillsammans med kollegorna, det fick dem att må bra. De kände också behov 

av att vara lediga och få distans till arbetet för att kunna hämta krafter att orka fortsätta med 

sitt arbete som de alla trivdes med.

man kan diskutera och man kan gråta också… för det blir ju nästan som ens 
närmaste man kan få gråta och det gör ingenting… vi är lika blödiga allihop 
..det känns bra…

Att ge trygghet

Distriktssköterskor berättade att de oftast mötte sjuka människor i deras hem. De beskrev att 

det var viktigt att de respekterade och visade hänsyn och mötte de sjuka på deras villkor. 

De beskrev vidare att det också var betydelsefullt att de försökte vara lyhörda och känna sig 

för vad just den enskilde människans behov var. De tänkte på att alla människor är olika och 

det gäller att kunna se vad både den enskilde personen och dennes närstående behöver för att 

de ska kunna känna sig delaktiga i omvårdnaden. Distriktssköterskor upplevde det oerhört 

viktigt att de kunde lyssna och inte alltid behöva säga så mycket. Att lyssna på sin egen 

intuition och att kunna sitta tyst vid den sjukes sida och lyssna gav mycket information om 

dennes behov.

men det som behövs är att man är närvarande och att man är med och att man 
har liksom intuition och att man kan lyssna vad de har för behov man hör inte  
de säger kanske inte det heller utan man måste kolla hur mycket en person orkar 
och hur öppna de är

Distriktssköterskor beskrev att det betydde mycket att vara närvarande, att vara här och nu, 

för att alltid kunna göra sitt bästa utifrån den svårt sjukes behov. Ibland kände de sig väldigt 

trötta men de försökte alltid vara ett stöd utan att visa sin egen trötthet. Med det menade 
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distriktssköterskor inte att de var hårda utan känslor, utan att de fanns där helt och hållet 

närvarande för den sjuke och dennes närstående i deras hem. Det framkom också att 

distriktssköterskor inte ansåg det vara fel att visa känslor utan att det däremot var viktigt att 

våga visa att de är berörda av situationen. De beskrev dock att relationen påverkar, den styr 

vad de vågar visa. Om relationen mellan distriktssköterskan, den sjuka personen och dennes 

närstående var ärlig och öppen var det lättare att komma varandra så nära att de vågade prata 

om djupare känslor. Speciellt om distriktssköterskan själv var öppen gav det en trygghet för 

den sjuke att berätta om det hon eller han ville. Distriktssköterskor upplevde att de oftast 

kände sig välkomna i den sjuke personens hem. Efter att de vårdat en sjuk person en längre tid 

hade de lärt känna varandra så väl att de blev sedda som en familjemedlem. 

det blir ju lite familjärt när man går in i någon annans hem … å... man blir som 
en av dem i en längre tid eller en kortare tid kan de ju vara…

Distriktssköterskor beskrev att de hade en betydelsefull uppgift i att ge råd och stödja ända 

från den dagen en person blev sjuk fram till den dagen då hon eller han dog. De berättade 

vidare att de arbetade mycket med att stötta och motivera den sjuke och dennes närstående när 

de började tappa modet. Mycket av den praktiska omvårdnaden var det hemtjänsten som 

skötte om, men det var distriktssköterskor som hade det yttersta ansvaret i omvårdnaden. 

Distriktssköterskor upplevde även att det var viktigt med kontinuitet bland personalen som 

sköter om en svårt sjuk person. Det borde inte vara för många i omvårdnaden av den som är 

svårt sjuk. Den som är sjuk ska kunna lita på dem som ger omvårdnad och att de personerna 

har kunskap och förmåga att arbeta med svårt sjuka personer. 

Det går inte som idag… att kasta in hemtjänsten och det är olika personer hela 
tiden som kommer in… för det är bara det att vi är olika… allihopa en del 
passar.. är som klippt och skurna för omvårdnad i just det skedet …

Distriktssköterskor beskrev att de ofta var en viktig länk mellan den sjuke personen, läkaren 

och övrig vårdpersonal; som en spindel som försökte få ihop ett nät runtomkring den sjuke. 

De försökte förmedla vårdtagarnas önskan om vård eller behandling till läkaren. De försökte 

fullfölja deras önskningar så långt som det var möjligt.

 försöker som vara linken igen mellan läkare anhöriga och patienten………att 
man försöker framföra det de önskar 
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Distriktssköterskor försökte ge trygghet för dem som var svårt sjuka. Att försöka se döden 

som en naturlig del av livet och försöka förmedla den känslan till den som var sjuk och 

närstående beskrev distriktssköterskorna som betydelsefullt. De ansåg att det underlättade 

omvårdanden om medvetenheten fanns där. Om den sjuke och även närstående var förberedda 

inför döden minskade ångesten, och det gav trygghet.  När personer som distriktssköterskor

hade vårdat länge dog kände de både lättnad och sorg över att den sjuke personen hade fått 

dö, eftersom de under tiden oftast hade hunnit få en fin kontakt med varandra. Trots deras 

känslor av sorg var de fullt medvetna om att detta var en del av deras arbete och upplevde det 

skönt att den sjuke inte behövde lida mer.

förstås är man lite ledsen och… men å andra sidan är man glad att patienten 
sluppit smärtan … så där….det känns som en lättnad också ibland för man 
tänker att patienten också har varit väldigt länge sjuk och äntligen fått 
slippa……

Att distriktssköterskor i mötet med en svårt sjuk var ärliga, glada och lugna gav det även lugn 

åt den sjuke. Även omgivningen ska vara lugn och trivsam för att ge trygghet. 

Distriktssköterskor berättade att det var ett måste att se till att hela människan mådde bra. Det 

räckte inte att enbart lösa en förstoppning eller att smärtstilla det onda utan själen behövde 

också omvårdnad. De beskrev vidare att det var betydelsefullt att beröra. Att de vågade krama 

och visa egna känslor, att de visade att de var nära och fanns där för den som var sjuk.  Många 

som var svårt sjuka hade svåra smärtor och det upplevdes som en trygghet både för den som 

var sjuk och för distriktssköterskor att kunna ge extra smärtlindring vid behov efter läkarens 

ordination. De beskrev hur viktigt det var att den sjuke och närstående kunde lita på dem och 

att de inte lämnade dem ensamma och otrygga. Alltid behövde de inte göra ett besök utan ett 

telefonsamtal kunde bekräfta för den som var sjuk att denne inte var bortglömd. Att 

upprätthålla den sjuke personens förtroende och tillit var beroende av att de alltid höll det vad 

de lovade, och att de var försiktiga med att inte lova något som de inte kunde hålla. 

just det här att man berör … beröring … och att man finns till och 
smärtlindrar… och sedan lugn… att man är lugn att de känner den här 
tryggheten att de känner ... att de litar på en … den här tilliten den är otroligt 
viktig…

Att inse betydelsen av närståendes närvaro

Distriktssköterskor upplevde att närstående hade en mycket betydande del i omvårdnaden av 

svårt sjuka personer i hemmet. I regel övervägde fördelarna med att ha närstående som deltog 
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i omvårdnaden. Distriktssköterskor kände det var svårt om närståendes åsikter sinsemellan var 

delade då det kunde försvåra utförandet av omvårdnad och ge otrygghet till personen som var 

svårt sjuk. De berättade vidare att närstående t.ex. kunde ha olika syn på smärtlindring vilket 

drabbade den sjuke personen. Omvårdnaden kunde också kännas tung när närstående inte 

ville inse att döden närmade sig. Distriktssköterskor upplevde att de flesta innerst inne visste 

att den sjuke kommer att lämna dem snart men det fanns ändå alltid några som inte kunde 

acceptera och behöll hoppet in i det sista. Distriktssköterskor berättade vidare hur viktigt det 

var för dem att försöka vara öppna med alla berörda för att kunna samarbeta så att den svårt 

sjuka personen kunde få en optimal omvårdnad i sitt hem.

för det mesta är det goda relationer men jag har faktiskt varit med om att ..det 
var väldigt frostigt… mellan mor och dotter här… och det känns jobbigt …

Distriktssköterskor beskrev hur betydelsefulla närstående var för att inte någon skulle behöva 

dö ensam. Att närstående fanns med och stöttade den som var svårt sjuk på väg mot döden 

kändes jättefint. Närstående uppfyller både en praktisk och emotionell del av omvårdnaden 

för att den sjuka personen ska kunna vara hemma och hur bra det var för den sjuke att ha 

någon som höll om en i svåra stunder och fanns nära hela tiden. Utan närstående skulle det 

inte ha gått att uppfylla den sjukes önskan om att få avsluta sina sista dagar i det egna

hemmet. Distriktssköterskor arbetade dagtid och fanns egentligen inte tillgängliga under 

kvällar och helger. De beskrev att självfallet var alltid den sjuke i fokus men samtidigt var det 

viktigt att inte glömma bort de närstående som också hade ett stort behov av stöd. Detta stöd 

gav distriktssköterskor trots att det var tidskrävande, eftersom de förstod att det var för tungt 

för närstående att vårda ensamma. Det bästa var när det fanns flera närstående som kunde 

byta av varandra för att de skulle orka och även för att de då kunde stötta varandra.

jag hade en man som dog i sin dotters famn hon satt bakom honom i sängen och 
höll om honom hela tiden och det är ju också fantastiskt att hon kunde ge honom 
de att han inte behövde känna sig så ensam man dör ju ensam men på vägen dit 
om man får lite hjälp så att man  inte är helt utelämnad

Att känna sig otillräcklig

Distriktssköterskor upplevde även att de mötte mycket som var svårt i sitt arbete med 

allvarligt sjuka människor. De kände att det var svårare att ge omvårdnad till dem som levde 

på hoppet och inte hade förstått att de hade en obotlig sjukdom. Personen som var sjuk kanske 

hoppades att läkemedel eller olika behandlingar skulle göra honom eller henne frisk igen. Om 

situationen var sådan att den sjuke personen eller dennes närstående inte hade insett allvaret, 



12

eller inte ville inse, var det svårare att prata om döden. Distriktssköterskor beskrev vidare att 

det då kunde vara svårt att hitta rätt tillfälle att berätta att den sjuke inte hade länge kvar att 

leva. De kände att detta naturligtvis påverkades av vilken relation de hade. De upplevde det 

tungt att ta bort det sista halmstrået av hopp från någon som inte alls var förberedd att lämna 

jordelivet. 

det var svårare… det kändes… just det där att han inte hade accepterat det 
och… hade det där hoppet kvar in i det sista…

Distriktssköterskor beskrev att det tog mycket tid, kraft och energi för dem att lära känna en 

person som var svårt sjuk och lära känna dennes närstående. Det var också mycket tungt 

mentalt att sitta vid den sjukes sida när hon eller han dog. Att behöva se en annan människa i 

hemska plågor upplevdes av distriktssköterskor som mycket påfrestande. De berättade om 

situationer där de inte hade kunnat smärtstilla tillräckligt då den sjuke personen haft 

fruktansvärda smärtor. Detta gav dem känslor av maktlöshet.

jag vet inte allt vi höll på med det var fruktansvärt och barnen runtomkring och 
hon kröp på golvet och skrek

Distriktssköterskor upplevde att de var ensamma i omvårdnaden av många svårt sjuka 

personer. De berättade vidare att de fått lära sig att jobba ensamma och vara självständiga. De 

saknade någon att diskutera med och de kände att de inte hade fått tillräckligt med stöd i sitt 

arbete. Stöd fick vissa av dem av kollegor men det var inte tillräckligt och stödet var inte 

alltid tillgängligt när behovet fanns. Distriktssköterskor saknade även stöd från en engagerad 

läkare som var insatt i berörda personer. Att möta närstående som kände sig besvikna för att 

de inte fortsatt att titta in efter döden upplevdes som tungt. De berättade om att de gjorde ett 

hembesök efter det att vårdtagaren hade dött och att det sedan var ett avslutat kapitel för dem. 

Många närstående hade gett uttryck för att de skulle behöva mer stöd men 

distriktssköterskorna kände att de sjuka personerna måste prioriteras.

här finns det ju ingenting här är det ju bara jag (skratt) och det är ju tufft de för 
sen ringer alla andra som behöver hjälp man har ju hand om alla 0-100 det är 
mycket för en person

Distriktssköterskor beskrev att de förutom ensamheten inte hade tillräckliga resurser. De 

upplevde att de inte hade den tid de önskade för att hinna med allt för att kunna ge den bästa 
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omvårdnaden när de hade många svårt sjuka personer. Tidsbristen tvingade dem att prioritera, 

planera och stressa när tiden inte räckte till alla hembesök. Personerna som var svårt sjuka 

prioriterades självklart mest. Distriktssköterskor beskrev att det var tur att de hade möjlighet 

att planera sin dag själv. De försökte alltid ha gott om tid för besöken hos den svårt sjuka 

personen eftersom de upplevde att det krävdes tid för att kunna stödja på ett bra sätt. Ibland 

tog de hembesök som var mest tidskrävande sist för att inte behöva känna stress över att 

någon annan väntade på dem. De önskade att det skulle finnas mer personal för att kunna dela 

på arbetet och få mer tid. 

och sen att man skulle få mera tid som distriktssköterska… i dag ska man hinna 
med allt…

Distriktssköterskor beskrev att det var svårare att ge omvårdnad till yngre svårt sjuka 

personer. De upplevde att det var tyngre att arbeta när den sjuke personen var ung, för de kom 

dem själv så nära eftersom de kanske hade små barn eller barnbarn och ännu var mitt i livet 

liksom distriktssköterskor själv var. Att ge omvårdnad till äldre svårt sjuka personer kändes

mer naturligt eftersom de oftast hade levt ett långt liv och närmade sig döden även av 

naturliga skäl.

mycket svårare… för då har de många gånger kanske barn som... eh … alltså de
har nyligen flugit hemifrån de är inte så gamla de är kanske och utbildar sig så 
att de har den här oron för barnen och allt det här omkring sig… sen är det 
barnbarnen de vill så gärna se växa upp…[…]..det känns jättejobbigt

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att ge omvårdnad 

i hemmet till äldre personer med svår sjukdom i livets slut. Analysen resulterade i ett tema; 

Att vara närvarande. Temat innefattar fyra följande kategorier; Att känna tillfredställelse; Att 

ge trygghet; Att inse betydelsen av närståendes närvaro och Att känna sig otillräcklig.

Vår studie visar att distriktssköterskor möter många olika människor och ser varje person som 

unik och försöker tillfredsställa just den personens behov. I omvårdnad av svårt sjuka 

personer behöver de vara närvarande och tillgängliga och på det sättet kunna ge både stöd och 

trygghet till den sjuke personen och dennes närstående. Distriktssköterskor menar att vara 

närvarande innebär att visa omtanke, våga vara engagerad och ha tid att möta hela människans 

behov, fysiskt, psykiskt, socialt och även andligt. Maslow (1943) påstår att alla människor har 
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behov som måste uppfyllas för att uppleva välbefinnande. Dessa behov organiserar han 

hierarkiskt i olika steg; nämligen livsviktiga fysiologiska behov, behov av trygghet, 

gemenskap och tillgivenhet samt behov av uppskattning och självförverkligande. De 

grundläggande behoven (t.ex. mat, dryck och boende) måste tillfredsställas innan behoven i 

nästa steg gör sig påminda. Dessa är inga fasta steg utan människan kan ha flera behov 

samtidigt. När en person blir sjuk förändras dennes livsvärld och behov som var fyllda innan, 

kanske inte är det längre, utan nya behov har uppkommit. Dessa behov måste uppfyllas för att 

personen ska kunna fortsätta färden mot ett självförverkligande trots sin sjukdom. Dunniece 

och Slevin (2000) menar att genom sin närvaro kan personal stödja den sjuka att orka ta sig 

vidare i livet. Att vara närvarande handlar om att kunna förklara, svara på frågor och samtidigt 

kunna lyssna och finnas nära utan att tala. 

I vår studie beskrev distriktssköterskor att det var viktigt för relationen att de respekterade och 

visade hänsyn och mötte de sjuka på deras villkor. Fingeld- Conett (2008) menar att det krävs 

alltid en relation för att sjuksköterskan ska kunna vara närvarande för den sjuke personen. Att 

vara närvarande innebär att visa respekt, att vara anpassningsbar, att känna empati och att 

fokusera på vad den sjuke har för behov. För att kunna vara närvarande i omvårdnaden krävs

det att sjuksköterskan reflekterar över sitt handlande. All omvårdnad bygger på etiska grunder 

(Vanlaere & Gastmans, 2007). Etik uppstår i alla relationer, i alla möten mellan människor 

och i dessa möten finns ett ansvar för den andra människan (Birkler, 2007). Sayers och de 

Vries (2008) och Vanlaere och Gastmans (2007) menar att människan bör handla utifrån sitt 

förnuft och sina erfarenheter. Alla människor förstår världen utifrån de erfarenheter hon har 

och de intryck hon får. All omvårdnad som utförs måste ges med respekt och medkänsla för 

den andre. För att kunna ge en god vård krävs det att man är medveten om sitt inre jag, vad 

jag står för, vilka dygder jag har. Dygdetik handlar om hur vi bör vara som människor. 

Viktiga dygder inom omvårdnad, för att kunna vara närvarande är ansvarsfullhet, medkänsla, 

pålitlighet och mod.

Det framkommer också i vår studie att distriktssköterskor ansåg att relationen måste bygga på 

ärlighet och öppenhet för att kunna ge en god omvårdnad efter den sjuke personens och 

närståendes behov. Detta kan jämföras med ett flertal studier som beskriver att i palliativ vård 

blir relationen väldigt intim mellan distriktssköterskor, närstående och den person som är 

sjuk. Att lära känna varandra är grunden för att kunna ge en god omvårdnad och relationerna 

bygger på trygghet och förtroende (Berterö, 2002; Dunne, Sullivan & Kernohan, 2004; Luker, 
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Austin, Caress & Hallett, 2000).  I en studie av Wallerstedt och Andershed (2007) 

framkommer det att sköterskor upplever att deras handlingar och ord har stor betydelse för 

hur relationen blir med den sjuke personen och hur omvårdnaden fortskrider (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Det mest grundläggande för en relation är dock kommunikationen. En god 

kommunikation ger trygghet och kan leda till ökad hälsa. Ofta när vårdtagare är missnöjd över 

vården beror det på att kommunikationen inte varit tillfredsställande. Att kommunicera på ett 

bra sätt innebär att känna sig själv och sina egna reaktioner i svåra situationer samt kunna 

behärska sitt kroppsspråk och det verbala språket (Wilkinson, Roberts & Aldridge, 1998). 

Kommunikationen och relationen påverkas också av vilken personlighet och vilka 

erfarenheter människan har (Dyche, 2007). 

I vår studie framkommer det att distriktssköterskor upplevde det betydelsefullt att våga 

beröra, ge en kram och bekräfta den sjuke genom kroppslig närvaro. För alla känns kanske 

inte nära kontakt som en kram eller klapp på axeln naturligt och det måste respekteras. Eschiti 

(2007) beskriver i sin studie att många svårt sjuka personer lider av ångest, hög stress, 

humörsvängningar och smärta. Att vid omvårdnaden då komplettera med taktil beröring kan 

hos dessa svårt sjuka personer öka välbefinnandet. Bergsten (2005) och Kiernan (2002) menar 

att taktil beröring kan ge känslor av trygghet och lugn. Att någon vågar beröra ens kropp ger 

känslor av att någon bryr sig om en.

Vår studie visar att distriktssköterskor ansåg att närstående hade stor betydelse för att den 

svårt sjuke personen skulle kunna bo kvar i sitt hem tills döden inföll. I en studie av Öhman 

och Söderberg (2004) framkom det att närstående upplever sig vara mycket beroende av att få 

bra hjälp och stöd från distriktssköterskan för att kunna ta hand om personen som är sjuk när 

deras egen energi börjar sina. Brobäck och Berterö (2003) menar att närstående kan känna sig 

vara utanför om deras åsikter inte beaktades. Det kan jämföras med vår studie där 

distriktssköterskor berättade hur viktigt det var att inte glömma bort närstående som också 

hade ett stort behov av att vilja delta i omvårdnadsarbetet samt behövde stöd för att orka.

Det framkommer i vår studie att distriktssköterskor var tvungna att planera och prioritera för 

att de skulle hinna med alla sina hembesök för att kunna ge tillräckligt med tid åt dem som var 

svårt sjuka. Det framkommer även att tiden inte alltid räckte till för att hinna med allt som 

skulle göras. Berterö (2002) menar att distriktssköterskor försöker att organisera sin dag för 

att kunna vara tillgängliga för dem som är i behov av deras hjälp. Berterö (2002) samt 
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Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver också att distriktssköterskor inte har tillräckligt 

med tid för att ge den omvårdnad som de sjuka önskar. De känner sig mycket frustrerade och 

besvikna på sig själva när tiden inte räcker till för att stanna upp och hinna lyssna på den sjuke 

personen. Wallerstedt och Andershed (2007) och Berterö (2002) menar att det saknar 

betydelse att planera sitt arbete eftersom tiden ändå inte räcker till för att genomföra det 

planerade. Dessa studier styrker det som framkom i vår studie att tiden är ett stort hinder för 

att distriktssköterskor ska kunna ge omvårdnad med god kvalitet och därmed ett hinder för att 

kunna vara närvarande.

Distriktssköterskor i vår studie beskrev hur de själva behövde få stöd för att orka vara 

närvarande för den sjuka personen och dennes närstående. De berättade att de hade mycket 

känslor att bearbeta; känslor av glädje, tillfredställelse, sorg och maktlöshet. Hopkinson 

(2002) och Wallerstedt och Andershed (2007) fann att sjuksköterskor många gånger upplever 

frustration, otillräcklighet, ilska, sorg och hjälplöshet i sitt arbete, men sjuksköterskor anser 

det vara svårt att berätta om sina känslor till kollegor. Distriktssköterskor i vår studie 

berättade att om de hade kollegor nära kände de sig ha ett bra stöd och de kunde visa känslor 

och vara öppna med varandra. Däremot de som arbetade ensamma utan kollegor upplevde att 

de inte hade något stöd alls. Hopkinson (2002) menar vidare att genom stöd och rådgivning 

får sjuksköterskor möjlighet att lätta på sitt emotionella tryck och få förståelse och medkänsla 

från kollegor.

Det framkommer också i vår studie att distriktssköterskor upplevde brist på stöd från läkare 

som var insatt i den sjuke personens situation; de kände sig ensamma att ha ansvaret hemma 

hos den sjuke. Studier av Dunne et al. (2004) samt Wallerstedt och Andershed (2007) visar att 

vårdpersonal som arbetar med svårt sjuka personer är i behov av stöd och handledning. Det är 

något som de alla borde erbjudas, vare sig de arbetar i de sjukas hem eller inom sluten vård. 

Bristande stöd kan leda till frustration och stress, vilket i sin tur kan leda till att 

vårdpersonalen inte orkar fortsätta med sitt mycket betydelsefulla arbete. Wallerstedt och 

Andershed (2007) påstår att sjuksköterskor upplever bristande stöd från arbetsgivare gällande 

förståelse och engagemang för deras välbefinnande.

Men distriktssköterskor i vår studie beskrev ändå att de kände tillfredsställelse i sitt arbete. 

Arbetet fick dem att känna att deras närvaro och det de utförde var något bra för andra 

människor och det gav dem erfarenheter och praktisk visdom. Berterö (2002) och Luker et al. 
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(2000) menar att distriktssköterskor ger mycket av sig själva i relationerna, men att de också 

får mycket tillbaka. De får en djupare förståelse för en annan människa. Wallerstedt och 

Andershed (2007) påvisar att sköterskor uttrycker en ambition och ett genuint intresse för att 

försöka uppfylla önskningar och behov som den sjuke personen och närstående har. De 

känner en tillfredställelse av att kunna hjälpa en svårt sjuk person och att försöka uppfylla 

dennes sista önskningar. Det ger dem livserfarenheter och hjälper dem att växa både i yrket 

och som person. Rosengren, Athlin och Segersten (2007) påvisar med sin studie hur viktigt 

det är att vara närvarande och tillgänglig i sitt arbete. Att kunna vara närvarande skapar en 

entusiasm, glädje och ger tillfredställelse i arbetsmiljön.

Metod diskussion 

Studien är gjord utifrån ett kvalitativt perspektiv för att kunna få fram distriktssköterskors 

upplevda erfarenheter av att ge omvårdnad för äldre personer. Att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod är ett vanligt sätt inom den kvalitativa forskningen för att ta del av 

deltagarnas livsvärld (Polit & Beck, 2004). Materialet insamlades genom sex 

semistrukturerade intervjuer vilket kan anses vara för få, men intervjuerna hade varierande 

innehåll som bedömdes vara tillräckliga för att uppnå informationsmättnad och de svarade 

mot studiens syfte. Kvale (1997) menar att det är intervjuernas kvalitet som påverkar 

trovärdigheten på studien, inte antalet eller längden. Vi kände inte informanterna men vi har 

båda erfarenhet och förförståelse som sjuksköterskor att ge omvårdnad till svårt sjuka 

personer. Eftersom vi var medvetna om vår förförståelse tror vi inte att det har påverkat de 

intervjuades berättande. Risken med förförståelse är att forskaren inte uppmuntrar den andre 

att berätta mer djupgående för att det finns en gemensam förståelse. Finns det en hög grad av 

förförståelse kan forskaren vara för subjektiv och påverka informanten vilket leder till att 

resultatet blir felaktigt (Holloway & Wheeler, 2002). Semistrukturerade intervjuer ger 

forskaren stöd genom att ha en frågeguide för att täcka området som ska studeras. En nackdel 

med att använda frågeguide kan vara att den styr för mycket och ger mindre detaljerade 

beskrivningar (Polit & Beck, 2004). I början var vi ganska styrda av frågeguiden men efter 

fler intervjuer har vi lärt oss att endast ha den som stöd om informanterna hade svårt att 

berätta öppet. 

Deltagarna utgjorde en homogen grupp utifrån sitt yrke men i ålder och yrkesår skiljde de sig 

från varandra. Det tror vi är stärkande för resultatet då det speglar synen på omvårdnad från 

olika generationer och visar att upplevelserna är likvärdiga. För att få ökad förståelse för en 
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viss grupp av personer är det bra att ha ett homogent urval (Polit & Beck, 2004). Denna studie 

var tidsbegränsad vilket har påverkat antalet deltagare. Hade studien pågått under en längre 

tid hade antalet deltagare troligtvis varit fler. Nu har vi varit tvungna att avböja några att delta 

då de anmälde sitt intresse för sent. Vi tror inte att fler deltagare hade påverkat resultatet 

eftersom vi upptäckte en informationsmättnad på dessa sex intervjuer.

Slutsatser

Allt fler äldre kommer att bo kvar längre i sina hem och det är distriktssköterskan som har en 

avgörande betydelse för omvårdnaden i hemmet. Denna studie belyser hur viktigt det är att 

distriktssköterskor finns närvarande hos en person som lider av allvarlig sjukdom. Att vara 

närvarande är grunden för att kunna ge en god omvårdnad. Att kunna vara närvarande ökar 

förståelsen för hur den sjuke ser på sin livsvärld och vad denne har för behov.

Distriktssköterskor måste erbjudas tillräckliga resurser för att kunna ge en god omvårdnad i 

hemmiljö. För att distriktssköterskor ska orka vara närvarande för de sjuka behöver även de

själva stöd. Trots att mycket forskning har påvisat att emotionellt stöd behövs verkar det inte 

ha skett någon förändring. Denna studie kan leda till ökad förståelse av omvårdnad för sjuka 

äldre för personal som arbetar med omvårdnad av svårt sjuka äldre i hemmiljö.  
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Informationsbrev till verksamhetschefen Bilaga 1

I dag har hemsjukvården en betydande roll för många människor i vårt samhälle. Många 

väljer att sluta sina dagar i sina hem trots svår sjukdom. Detta ställer stora krav på 

distriktssköterskor att vårda svårt sjuka äldre människor i hem miljö. Att kunna ge god vård 

till en människa i livets slut skede kräver att den som vårdar ser till hela människan. Att se 

helheten i omvårdnadssammanhang innebär att se hela människan i sin egen miljö utifrån 

hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekter. Vi vill med vår studie beskriva 

distriktssköterskors upplevelser av vad som är betydelsefullt för äldre människor i livets slut. 

Detta vill vi belysa genom en intervju studie med distriktssköterskor som har arbetat i minst 

ett år och har vårdat människor med svår sjukdom i hemmen.   

Vi vänder oss till dig som verksamhetschef för att fråga om du kan förmedla förfrågan om 

deltagande till distriktssköterskor på din vårdcentral. Om intresse att delta i studien finns hos 

distriktssköterskorna kan du lämna bifogat brev ’Förfrågan om deltagande i intervjustudie’ till 

dem. Vi söker två till tre distriktssköterskor från din vårdcentral. Förfrågan om deltagande 

berör tre vårdcentraler i norra Sverige

Om du har funderingar kontakta oss gärna. Du når oss bäst via e-post.

Johanna Tiger Joutsen
Leg. Sjuksköterska/ distriktssköterska studerande vid Luleå tekniska universitet

Viktoria Joutsen
Leg. Sjuksköterska/ distriktssköterska studerande vid Luleå tekniska universitet

Handledare Marja Öhman, universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap 
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Förfrågan om deltagande i en intervjustudie Bilaga 2

Idag har hemsjukvården en betydande roll för många människor i vårt samhälle. Många väljer 

att sluta sina dagar i sina hem trots svår sjukdom. Detta ställer stora krav på 

distriktssköterskor att vårda äldre människor med svår sjukdom i deras hem miljö. Att kunna 

ge god vård och omvårdnad till en människa i livets slut skede kräver att den som vårdar ser 

till hela människan och hennes vård - och omvårdnads behov. Att se helheten i 

omvårdnadssammanhang innebär att se hela människan i sin miljö utifrån fysiska, psykiska, 

sociala och andliga aspekter. Syftet med vår studie är att beskriva distriktssköterskors 

upplevelser av att ge omvårdnad i hemmet till äldre personer med svår sjukdom i livets slut. 

Förhoppningsvis leder studien till en djupare förståelse för vad som är viktigt vid vård och 

omvårdnad av personer med svår sjukdom.

Detta är en intervjustudie vilket innebär att intervjun kommer att spelas in på band och 

beräknas ta ca 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att skrivas ut och de utskrivna texterna 

kommer att hanteras och förvaras konfidentiellt, vilket innebär att privata data som 

identifierar intervjupersonernas namn inte kommer att redovisas. Både banden och utskriften 

kommer att förvaras inlåsta. Det är endast författarna och handledaren som kommer att ha 

tillgång till materialet. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan motivering när som 

helst du vill. I uppsatsen kommer ingen att kunna identifieras. Om intervjun för med sig svåra 

känslor för de som deltar finns det möjlighet att samtala mer med oss. Vi finns tillgängliga 

även efter intervjun på de adresser och telefonnummer som är angivna i detta brev.

Denna studie är godkänd av den forskningsetiska kommittén vid Luleå Tekniska Universitet. 

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för läsning våren 2009 via 

institutionens hemsida (http://epubl.ltu.se) under länken ”Examensarbete”. 

Om du vill medverka i studien önskar vi att du kontaktar oss via e-post eller genom att skicka 

in svarstalongen. Därefter kontaktar vi dig per telefon för att ge mer information och för att 

bestämma var och när intervjun kan äga rum. Du som svarar via e-post kan fylla i 

svarstalongen och överlämna den vid intervjun. Om du har funderingar kontakta oss gärna. 

Du når oss bäst via e-post.

http://epubl.ltu.se
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Johanna Tiger Joutsen
Leg. Sjuksköterska/ distriktssköterska studerande vid Luleå tekniska universitet

Viktoria Joutsen
Leg. Sjuksköterska/ distriktssköterska  studerande vid Luleå tekniska universitet

Handledare Marja Öhman
Luleå tekniska universitet, universitetsadjunkt
Institutionen för hälsovetenskap, 
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Förfrågan om medverkan i intervjustudie, svarstalong Bilaga 3

Härmed ger jag mitt skriftliga samtycke att delta i studien. Jag har fått information om att jag 

när som helst kan avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring.

□  Jag önskar delta i denna intervjustudie

□  Jag vill ha mer information om studien

Underskrift______________________________________________

Datum/Ort_______________________________________________

Telefon/E-post____________________________________________

Returnera denna svarstalong vid intervjun eller via post.



28

Frågeguide Bilaga 4

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska?

Hur gammal är du?

Vill du berätta för mig hur du upplever möten med svårt sjuka människor i hemmen?

Berätta och beskriv gärna ett eller flera sådana möten!

Kan du berätta hur du upplever att ge omvårdnad till en människa som är döende?

Vad tror du betyder mycket för en människa som snart ska dö?

Vad upplever du att den som är svårt sjuk behöver av dig som distriktssköterska?

Upplever du hinder att utföra den omvårdnad som du skulle vilja, i så fall vilka? 

Skulle du vilja berätta vilken sorts stöd du får i detta svåra omvårdnadsarbete?

Är det något mer du skulle vilja berätta innan vi avslutar intervjun?

Följd frågor:

Kan du berätta mer

Hur kände du dig då?

Kan du ge ett exempel?


