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 Abstrakt     

 
Allt fler människor med palliativ diagnos väljer att avsluta sitt liv hemma. För att kunna ge 
god palliativ vård i hemmet med helhetsperspektiv krävs det teamarbete i ett 
mångprofessionellt arbetslag. Den palliativa hemsjukvården skall vara centrerad runt 
patientens och familjens behov. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors 
upplevelser och erfarenheter av teamarbete i palliativ hemsjukvård. Data samlades in 
genom intervjuer med sju distriktssköterskor från sju vårdcentraler i norra Sverige.  
Analys av intervjuerna genomfördes med en tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade 
i ett tema; teamarbete ger kraft till att skapa en värdig död, samt tre kategorier, en 
förutsättning för en lugn och värdig död är gemensam planering; teamarbete avlastar och 
bekräftar och osäkerhet vid otydlig kommunikation i teamet. Skapandet av förutsättningar 
till en värdig död i hemmet var en process av engagerat teamarbete med planering och 
samordning av den palliativa vården med olika yrkesprofessioner. Teamarbetet med 
kollegor i det palliativa rådgivningsteamet skapade en kreativ anda till att lösa alla 
praktiska och tekniska detaljer i samförstånd till olika individuella handlingar från enkel till 
avancerad hemsjukvård. Teamarbete avlastade distriktssköterskans arbete i svåra palliativa 
situationer och bekräftade hennes känslor och tankar i bedömningar. Teamarbete med ett 
bekräftande förhållningssätt i palliativ hemsjukvård skapade också stöd i svåra beslut och 
bidrog till samverkan i arbetet att ge en värdig död. Osäkerhet skapades i teamet vid otydlig 
kommunikation som visade sig i en skillnad i hur team medlemmarna kommunicerade med 
patienterna och anhöriga.  
 
                  

Nyckelord: Distriktssköterskor, palliativ hemsjukvård, teamarbete, upplevelser och 

erfarenheter.  
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Den positiva attityden till palliativ hemsjukvård i Sverige belystes i en studie 

(Gyllenhammar, Thoren, Todouls, Strang, Ström, Eriksson & Kinch, 2003) där den egna 

önskan att få dö hemma visade sig var den största faktorn till att förutsäga om patienter 

med palliativ diagnos avlutade sitt liv hemma. Författarna till studien visade även att det 

fattades kunskap om distriktssköterskans roll och upplevelser i teamarbete av palliativa 

patienters önskan att få dö hemma.   

 

I statens offentliga utredningar (SOU 2001:6) beskrivs att fler människor vill dö i sitt hem 

och att under den senaste femtonårsperioden har det skett en väsentlig förskjutning av 

dödsplatsen från sjukhus till särskilt boende och det egna hemmet. Utredningen visar att 

palliativ vård av hög kvalité präglas av multiprofessionellt samarbete som såg till 

patientens och anhörigas behov. Vårdutbudet omfattande dygnet runt i hemsjukvård, team 

med läkare och sjuksköterskor som arbetade både konsultativt och operativt, vård på 

särskilda enheter, dagvård och poliklinisk verksamhet. Även arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, diakoner, kuratorer, hemtjänstpersonal och dietister ingick i teamet. Den 

palliativa vården skall vara byggd på de fyra hörnstenarna symtomkontroll, teamarbete i ett 

mångprofessionellt arbetslag, befrämjandet av kommunikation och relation mellan patient, 

anhöriga och personal, stöd till närstående efter patientens död (World Health Organisation, 

2002; Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010).  

 

För att kunna ge god palliativ vård med förbättrad livskvalitet till patienter med palliativ 

diagnos och anhöriga visade såväl svenska som internationella studier att den palliativa 

vården utgjordes av ett teambaserat förhållningssätt (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005; 

Chapple, Ziebland & Mcperhson, 2006; Dunne, Sullivan & Kernholm, 2005; Europarådet, 

2003; NRPV, 2010; Walshe, Todd, Caress & Chew-Graham, 2008; World Health 

Organissation, 2002). Det krävdes bra samverkan mellan olika vårdprofessioner i palliativt 

teamarbete med dagens alltmer mångfasetterande vårdbehov. Teamarbete med palliativ 

helhetsvård kom från hospice rörelsen Cicely Saunders tankar om palliativa patienter totala 

smärta innehållande fysisk, psykisk, andlig, känslomässig och sociala aspekter (Arber, 2008). 

Enligt Strandberg, Ovhed, Borquist och Wilhelmsson (2007) var ett teambaserat 

förhållningsätt enda möjligheten för att förstå helheten av behoven och vården för patienter 

med palliativ diagnos. Palliativt vårdande med helhetssyn skedde genom samverkan av 

kunskap och erfarenheter hos teamets olika yrkesprofessioner. Särskilt betydelsefullt för att 

förstå helheten var team medlemmars lyhördhet och flexibilitet. 
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Palliativ hemsjukvård sågs som en långdragen process som sträckte sig från det att teamet 

etablerade första kontakten med patienter med palliativ diagnos fram till dess att döden hade 

inträffat (Dunne, et al., 2005). Den största delen palliativ vård utfördes därmed av team inom 

palliativ hemsjukvård. Närstående var de som hade den största kontinuiteten i omvårdnaden 

av patienter med palliativ diagnos och oftast ett stort ansvar för omsorgen (Appelin & Berterö, 

2004; Dunne, et al., 2005; Europarådet, 2003; NRPV, 2010). Distriktssköterskornas 

erfarenheter av palliativt teamarbete belystes som positivt när de på ett tidigt stadium 

presenterades inför patienterna som möjliggjorde kommunikation och omhändertagande av 

problem. Det räckte sällan med en individ eller profession vid hanterandet av den komplexitet 

av frågeställningar som uppstod vid palliativ vård (Grott Vernooij-Dassen, Verhagen, Crul & 

Crol, 2007; NRPV, 2010). Effektivt organiserat teamarbete gjorde att patienter med palliativ 

diagnos och deras närstående kände trygghet (Europarådet, 2003; NRPV, 2010). Enligt 

Walshe et al.(2008) hade team medlemmarnas samarbete betydelse för hur patienter med 

palliativ diagnos fick och tog till sig information. Det var viktigt att patienter med palliativ 

diagnos och deras närstående fick samma information från alla team medlemmar. Det krävdes 

av teamet att kanaler fanns för kommunikation och information mellan team medlemmar i den 

palliativa vården. Dunne et al.(2005) menade att den bästa palliativa vården fanns när det var 

hög kvalité på kommunikationen bland team medlemmarna och ärliga öppna samtal med 

patienten och anhöriga. Enligt Appelin och Berterö (2004) måste förmågan till 

kommunikation och information förbättras för att kunna skapa trygghet och förtroende hos 

patienter med palliativ diagnos palliativ och deras närstående. Författarna ansåg att det var 

nödvändigt att kunna kommunicera och lämna information i en fortlöpande process för att 

kunna ge god palliativ vård.  

 

När patienter med palliativ diagnos vårdades den sista tiden i livet i sitt hem ställdes stora 

krav på distriktssköterskorna då de ansågs utgöra den betydande och centrala rollen i teamet. 

Palliativ hemsjukvård kunde upplevas givande och viktigt samtidigt som det var oerhört 

krävande och känslomässigt ansträngande att vårda patienter med palliativ diagnos det gällde 

att teamet hade förståelse och var inställd på fysiska, psykiska sociala och existentiella behov 

hos patienter med palliativ diagnos (Dunne et al., 2005; Banerjee, 2009). 

Distriktssköterskornas känslomässiga stress och tidspress av det palliativa arbetets 

oförutsägbara natur har belysts i olika studier men även bristen på formellt stöd från 

arbetsledningen med spänningarna att skifta mellan krävande intensiva palliativa situationer 

och allt annat rutinarbete som måste göras (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005; Burt, 
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Shipman, Addington-Hall & White, 2008). Berterö (2002) beskrev distriktssköterskornas 

upplevelser av palliativt vård i hemmet där det framkom frustration och känslor av 

otillräcklighet i sin profession över att inte kunna ge enskilda patienter det de behövde. 

Hansson, Arvemo och Marklund (2010) beskrev samarbete som en viktig del av 

distriktssköterskans yrkesprofession och ett fungerande samarbete är betydelsefullt för 

arbetstillfredsställelsen. Betydelsen av samarbete kan vara ett naturligt steg till 

distriktssköterskornas positiva attityd till teamarbete. 

 

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att det finns mycket forskning som 

berör palliativ vård och flera studier som belyser betydelsen av teambaserad palliativ vård. 

Det finns även studier som visar på betydelsen av bra samverkan mellan olika 

yrkesprofessioner i palliativt teamarbete. Forskning om palliativ vård och teamarbete visar på 

behoven av vård med helhets perspektiv runt patienter med palliativ diagnos och familjens 

behov. Distriktssköterskors frustration och stress över att inte kunna prestera mer för enskilda 

patienter är belyst i olika studier med betydelsen av samarbete med andra team medlemmar i 

den palliativa omvårdnaden är inte är beskriven i någon större omfattning. Innebörden av 

palliativ omvårdnad till hemsjukvårds patienter med olika medicinsk diagnos är individuell 

och tidskrävande. Det behövs mer forskning om distriktssköterskans upplevelser av palliativt 

teamarbete för att kunna ge god och patientsäker hemsjukvård. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköteskors erfarenheter och upplevelser av 

teamarbete i palliativ hemsjukvård. 

 

Metod 

Studien genomfördes utifrån ett kvalitativt perspektiv för att systematiskt beskriva 

erfarenheter och upplevelser av distriktssköterskors teamarbete i palliativ hemsjukvård.  

Den kvalitativa forskningen karaktäriseras av att få förståelse hos en enskild eller grupp 

individer och med strävan att förstå helheten. I denna studie samlades data in med 

semistrukturerade intervjuer (Kvale, 1997, s.34-36; Polit & Beck, 2004, s.340-349) som sedan 

analyserades med tematisk innehållsanalys (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). 
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Kontext 

Palliativ vård i livets slutskede bedrivs i Norrbotten utifrån ett handlingsprogram (Norrbottens 

Läns Landsting, 2006) som finns hos alla vårdgivare, såväl inom kommunernas som 

landstingens olika verksamheter. I särskilda boenden består teamet av omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska och patientansvarig läkare från primärvården. I primärvården består teamet av 

omvårdnadsansvarig distriktssköterska och patient ansvarig distriktsläkare och vid behov 

kommunens omvårdnadspersonal. På sjukhus utgörs teamet av patientansvarig läkare och 

sjuksköterska. Den basala palliativa vården är planerad och bedrivs brett i landstinget dygnet 

runt av ordinarie läkare och sjusköterska/distriktssköterska. Det finns palliativa 

rådgivningsteam i länet (PRT) som ansvarar för råd och konsultationer till hemsjukvården. 

PRT arbetar även operativt vilket innebär att de gör hembesök tillsammans med 

distriktssköterskan hos vårdtagare med palliativ diagnos, de deltar även vid vårdplaneringar. 

Vårdteam bestående av läkare, distriktsläkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, 

undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, kurator tar tillsammans med PRT 

initiativ till att ge vårdtagare och närstående information om diagnos och sjukdomsprocessen. 

Det första brytpunktsamtalet, ett informationssamtal, mellan läkare, patient och familjen 

symboliserar övergången från kurativ (botande) till palliativ vård som kan var lång, med 

chanser till god livskvalitet. Det andra brytpunktsamtalet symboliserar övergången till 

palliativ vård i livets slutskede där livsförlängande behandlingar inte länge ges.  

 

Vården vid livet slutskede är av riskdagen fastsällt och placerad i prioritetsgrupp ett, vilket 

innebär att den är lika viktig som livräddande insatser vid akut insjuknande. Den viktigaste 

faktorn för god palliativ vård är att fastsälla brytpunkten när vården övergår till palliativ vård i 

livets slutskede och därmed fastställa den med en palliativ tilläggs diagnos, Z51.5 som 

registreras i vårdtagarens journal. Vilket innebär att dessa patienter vid behov av inläggning 

åker direkt till vårdavdelningen utan stopp på sjukhusets akutmottagning för bedömning 

(Norrbottens Läns Landsting, 2006).  

 

Deltagare 

Totalt deltog sju kvinnliga distriktssköterskor i studien som hade i genomsnitt sju års 

erfarenhet av att arbeta med palliativ hemsjukvård . De var i åldrarna mellan 32-57 år. Urvalet 

av deltagarna skedde genom ett ändamålsenligt urval som enligt Polit och Beck (2004) 

innebar att deltagarna valdes utifrån särskilt formulerade kriterier. Inklusionskriterier var 

sjuksköterskor som hade genomgått vidareutbildning med inriktning distriktsvård och arbetat 
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som distriktsköterska med palliativ hemsjukvård minst två år samt varit omvårdnadsansvarig 

inom palliativ hemsjukvård de senaste 12 månaderna. Rekryteringen av deltagare gjordes 

inom primärvården i Norrbotten. Efter godkänd forskningsetisk ansökan sändes 

informationsbrev (bilaga 1) till verksamhetschefer och enhetschefer på sju vårdcentraler. 

Inom en vecka efter utskick av informationsbrev kontaktades verksamhetshetschefer och 

enhetschefer personligen. Vid detta möte gjordes en presentation av mig själv och syftet med 

studien samt förfrågan om medgivande att utföra studien. Vidare informerades 

verksamhetsansvariga att deltagarna kom att erhålla informerat samtycke och att anonymitet 

säkrades (jmf. Kvale, 1997, s.107-113; Polit & Beck, 2004, s.150-154 ). När medgivande till 

studien var inhämtat skickades informationsbrev (bilaga 1), svarsbrev och intervjuguide 

(bilaga 3) till verksamhetsansvariga för vidarebefordran till deltagare som uppfyllde 

inklusionskriterierna.  

 

Datainsamling 

Data samlades in med semistrukturerade intervjuer, en metod som innebär att samma frågor 

ställs till alla informanter och att frågorna har öppna svarsmöjligheter där författaren 

kontrollerar och strukterar intervjusituationen (Kvale, 1997, s.32-36, 120, 147; Polit & Beck, 

2004 , s.15-17, 340-349 ). Intervjuerna inleddes med information om informerat samtycke. . 

En intervjuguide (bilaga 3) användes där frågorna som ställdes bland annat var ”berätta om 

dina erfarenheter och upplevelser av teamarbete i palliativ hemsjukvård”, ”berätta om 

tillfällen du tycker att teamarbetet fungerade bra och på vilket sätt det kändes bra eller inte 

bra”. Berätta om teamarbete och samarbetet med andra vårdgivare, symtomkontroll och 

psykosocialt stöd. Följdfrågor ställdes för att klargöra vad deltagarna hade erfarit och upplevt, 

där syftet ur olika distriktssköterskors perspektiv speglades med uppföljande 

sonderingsfrågor. Intervjuerna tog 30-40 minuter per intervjuperson. Alla intervjuer 

genomfördes på deltagarnas arbetsplats förutom en intervju som genomfördes via telefon. 

Varje intervju benämndes med en siffra för att författaren skulle kunna möjliggöra 

identifiering av respektive intervju. Alla intervjuer spelades in på band och skrevs ut 

ordagrant fortlöpande. 

 
Dataanalys 

Denna studie har analyserats med tematisk innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). Innehållsanalys beskriver systematiskt erfarenheter och upplevelser från 

skriven data genom att identifiera, beskriva och kategorisera mönster i data (Polit & Beck, 
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2004 s.263, 580; Downe- Wambolt, 1992). Kvalitativ innehållsanalys med latent ansats 

analyserar och tolkar vad texten handlar om och söker samband av den underliggande 

meningen i materialet som formuleras i teman (jmf.Graneheim & Lundman, 2004). Analysen 

började med att författaren läste alla intervjutexter för att få en uppfattning av innehållet i 

materialet. Därefter delades texten in i textenheter av ord och meningar som hörde samman 

genom sin innebörd som svarade mot syftet. Dessa textenheter kondenserades sedan till lika 

och olika grupper som benämndes med ett kod ord. Dessa grupper kategoriserades ytterligare 

i tre steg där kategorierna förfinandes genom att de sammanfördes till dess att det inte gick att 

göra det längre. Detta resulterade i tre slutliga kategorier. Slutligen tolkades den 

underliggande meningen av de tre kategorierna som formulerades i ett tema.   

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades gjordes en forskningsetisk prövning som godkändes av en etisk 

grupp på instutioen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Etiska riktlinjer med 

informerat samtycke aktualiserades under hela forskningsprocessen fram till publiceringen av 

studien. Informerat samtycke inhämtades av samtliga enhetschefer och distriktssköterskor 

som lämnade sitt samtycke både skriftligt genom brevförfrågan och muntligt när 

överenskommelse om tid och plats för intervjuerna gjordes. Med informerat samtycke menas 

att den informerade hade förstått informationen och frivillighet att delta i studien med rätten 

att dra sig ur studien. Vidare gjordes en avvägning mellan risker och nytta att göra gott och 

minimera möjlig skada. När det gällde risk och nyttoförhållanden med studien kunde det leda 

till att deltagarna började reflektera över positiva och negativa effekter av forskningsfrågan. 

Detta krävde att författaren måste skilja mellan en risks sannolikhet och allvarlighet. Det 

positiva skulle uppväga riskerna. Riskerna i denna studie var att deltagarna kunde uppleva det 

svårt att tala om ämnet i fråga eftersom det kunde beröra deras arbetskamrater. Anonymitet är 

en annan viktig aspekt i studien, all data som kan spåra vem som har sagt vad samt var 

informanterna är verksamma avlägsnas i alla delar av studien. Författaren märke alla 

intervjuer med en siffra för att veta vilken intervju som var vilken (Forsman, 1997). Efter 

avslutat och godkänd undersökning destruerades intervjubanden.   

 

Resultat 

Analysen resulterade i ett tema: Teamarbete ger kraft att skapa en värdig död samt tre 

underliggande kategorier; En förutsättning för en lugn och värdig död är gemensam planering, 
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Teamarbete avlastar och bekräftar samt osäkerhet vid otydlig kommunikation i teamen.. 

Temat och kategorierna beskrivs nedan och illustreras med citat från intervjuerna.  

 

Tabell 1 Tema och kategorier som beskriver distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter 

av palliativt teamarbete i hemsjukvården. 

 

Tema  Kategorier 

 

 

 
Teamarbete ger kraft att skapa en värdig 
död  
 
 

  
 
En förutsättning för en lugn och värdig död 
är gemensam planering. 
 
Teamarbete avlastar och bekräftar  
 
 Osäkerhet vid otydlig kommunikation i 
teamen.  
 

 

Tema: Teamarbete ger kraft att skapa en värdig död 

Att skapa förutsättningar till en värdig död för patienter med palliativ diagnos var en process 

av engagerat arbete. Teamarbetet upplevdes avlastande med delad arbetsbörda i känslomässigt 

krävande situationer och gav kraft till att bättre skapa förutsättningar för en värdig död. 

Teamarbete med bekräftande av varandras kunskaper och resurser men även från bekräftande 

från nöjda anhöriga skapade kraft i teamkänslan. Med teamarbete blev det ett ”team-tänk” en 

slags kreativ anda som gav kraft med att planera och samordna alla praktiska och tekniska 

detaljer med hemsjukvården för patienter med palliativ diagnos och deras anhöriga. Av 

kraften från teamarbetet skapades det samförstånd till handlande av olika individuella 

aktiviteter i teamet från enkel till avancerad palliativ hemsjukvård. Det fanns rädslor att 

samtala med patienter med palliativ diagnos och anhöriga inför döden. Spontana samtal med 

teamkollegor gav kraft till att klara av sin egen rädsla inför möten med patienter och 

anhörigas ångest inför framtiden. 

 
 
En förutsättning för lugn och värdig död är gemensam planering 

I denna kategori beskrev distriktssköterskor att palliativt teamarbete i hemsjukvård alltid 

började med planering. Förutsättningen för en lugn och värdig död i hemmet var att de olika 

teamen från sjukhus och vårdcentralen tillsammans med anhöriga och biståndhandläggare 

träffades tidigt. Planerandet för att skapa trygghet som skulle leda till en lugn och värdig död 



 10 

var att kontakterna samordnades och gav kontinuitet i hembesöken. Distriktssköterskorna 

beskrev planering som en förutsättning till ett fungerande teamarbete när den palliativa vården 

på vårdcentralerna hade en färdig beredskapsplan som kompletterades med sjukhusteamet 

resurser. Distriktssköterskor beskrev vidare att planering av arbetet inför en lugn och värdig 

död var det viktigt att tidigt prata öppet med familjen om hur det tänkt sig framtiden. Detta 

gällde framförallt när patienter med palliativ diagnos hade en önskan att få dö hemma.  

Distriktssköterskorna behövde då veta på vilket sätt anhöriga behövde stöd för att klara det 

dagliga livet. Distriktssköterskorna beskrev behovet av att snabbt kunna komma i kontakt 

med varandra inom teamen. Det gällde vid förändringar av rutiner när flera olika 

yrkeskategorier var inbladande. Det var också kontakterna med hemtjänstens personal vid 

förändringar av rutiner av sjukvårdande insatser som byte av smärtplåster eller perorala 

mediciner som var delegerad till hemtjänsten. Det var även planering och samordning av 

hembesöken mellan distriktssköterskorna för skötsel av dropp, smärtpumpar, katetrar och 

sårvård vid tumörsjukdomar. Förutsättningar för planerandet av palliativ hemsjukvård såg 

olika ut på vårdcentralerna. En distriktssköterska berättar; 

 

Vi startar igång en beredskapskedja när ansvarig distriktssköterska 

bedömer att det behövs mer hjälp av primärvården. Vi diskuterar genom 

detta på morgonmötet och tillsammans lägger vi upp hur vi tar arbetspassen 

kvällar, nätter och helger det innebär att anhöriga kan ringa oss när de 

vill”  

 

Distriktssköterskorna som gjorde de flesta hembesöken till patienter med palliativ diagnos 

men även till cancer patienter utan palliativ diagnos upplevde att de fick en nära relation till 

familjen. Distriktssköterskorna beskrev att det var svårt för patienter och familjer att ta emot 

information om svåra besked om sjukdomen och framtiden från olika läkare. Familjen hade 

ofta frågeställningar vid försämringar i sjukdomen när de vårdades hemma parallellt med 

behandlingar på sjukhus. Det kunde handla om planering inför undersökningar och palliativa 

behandlingar som skulle göras eller som inte kunde göras på grund av att försämring i 

sjukdomen. Distriktssköterskorna beskrev behovet av planering och samordning av alla 

kontakter från samtal familjen hade haft med olika läkare och att ge en sammanhållen 

uppfattning om vad vården för dem den närmaste framtiden innebar. Det gällde ofta 

frågeställningar om ordinationer av medicinering eller utsättande av dem. Vid snabb 

försämring i sjukdomen när patienterna vårdades i hemmet innebar det ofta att kurativ vård i 
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praktiken hade övergått till palliativ vård utan brytpunktsamtal. En distriktssköterska beskrev 

att planerandet tillsammans med det palliativa rådgivnings teamet, PRT, som hjälpte till med 

kontakterna mellan olika vårdgivare, patienter och frågeställningar som uppstått.  En 

distriktssköterska beskrev erfarenheten av teamarbetet för patienter med olika vårdgivare;  

 

”det nya samarbetet med rådgivningsteamet är något nytt som höll ihop 

pusslet runt alla kontakter från andra sjukhus som de palliativa patienterna 

ofta har med sig.”  

 

Distriktssköterskorna beskrev att vård planera i hemmet då sjukdomen akut hade försämrats 

tillsammans med PRT och anhöriga med samlad information som mycket positivt och 

tidsbesparande. Det var också viktigt att planera de olika stegen med medicinjustering inför 

nya smärtgenombrott tillsammans med sjukhusteamet för att det inte skulle bli för mycket 

frågetecken till nästa försämring med mer smärta och oro. Patienter med palliativ diagnos 

blev ofta snabbt sämre i sjukdomen som gjorde att vårdplaneringar snabbt måste ändras. En 

distriktssköterska berättade; 

 

” att veta att det händer saker på vägen att vård planera en vecka men om 

två veckor ser det inte samma ut men att klara den situationen bättre då”  

 
Teamarbete avlastar och bekräftar 

I denna kategori beskrev distriktssköterskorna teamarbetet med rådgivningsteamet som 

avlastade av ensamarbetets tankar. Teamarbetet var även avlastande vid psykiskt krävande 

situationer med döende människor där teamet tillsammans gav stöd till familjen. Det fanns 

möjlighet att tillsammans med PRT och deras läkare att göra hembesök till familjen vid 

försämringar och den förestående döden. Distriktssköterskorna beskrev att teamarbetet med 

PRT också kunde upplevas med en viss osäkerhet. Det gällde att veta vem i teamet som skulle 

göra vad hemma hos patienter med palliativ diagnos. Det fanns också osäkerhet att inte veta 

om arbetet skulle bli bra med så många personer inblandade. Det samarbetet upplevdes som 

bekräftande av varandras resurser och att det bättre kunde utnyttjas i den palliativa vården. 

Teamarbete som bekräftar varandra att kunna lösa tekniska problem i hemmet innebar att 

tröttande transporter till och från sjukhuset blev färre för patienter och familjen. En 

distriktssköterska berättar;  
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” för att inte oroa patienten sa jag att jag ringer efter experterna när den 

spinala katetern som smärtpumpen gick i började komma ut och vi kunde 

fixa det tillsammans” 

 

Distriktssköterskorna beskrev det som ansvarsfullt att förstå och bedöma vad de såg vid 

försämringar i sjukdomen. Betydelsen av att förstå patienternas sjukdomsupplevelse och 

inställning till nya behandlingar var en del av det distriktssköterskor beskrev teamarbetet som 

avlastande när de inte ensam behövde bära ångest och oro som kom i samband med svåra 

kroppsliga förändringar hos patienter med palliativ diagnos. Distriktssköterskorna beskrev 

upplevelsen av teamarbetet med PRT som att fler blev engagerade när oförutsägbara 

försämringar i sjukdomen kom. Teamarbete avlastade tankarna och känslorna i krävande 

svåra situationer som kunde vara i långa perioder. En distriktssköterska beskrev erfarenheter 

från teamarbetet med PRT som det bästa sättet att ha bra symtomkontroll. Det var ofta 

bedömningar av nya symtom som kom med sjukdomen eller från biverkningar av läkemedel 

som gavs i hemmen. Det handlade om läkmedelshantering och ordinationer som skulle ges 

eller sättas ut. Det var också att stödja anhöriga när osäkerhetsfaktorerna blev fler om hur de 

skulle klara den sista tiden hemma. När anhöriga började tveka när försämringarna kom med 

smärta och ångest de sista dagarna, beskrev en distriktssköterska samarbetet med PRT att 

stödja familjen och patientens önskan att få dö hemma;  

                 
” att som distriktssköterska inte behöva var den ensamma spindeln i nätet 

springandes efter alla trådar och alltid vara sist hem till patienten, med 

teamarbete är samarbetet mer som en boll i mitten där vi bollade frågorna 

mellan varandra” 

 

Distriktssköterskor beskrev upplevelser av bekräftelse från anhöriga i efterlevnadssamtal som 

betydelsefullt och givande. För att få svar på frågor från anhöriga om de känt sig ensamma 

eller om teamarbetet kunde göras annorlunda i hemsjukvården. Bekräftelse från anhöriga var 

lärorikt för teamarbetet speciellt vid problematiska möten i palliativ vård när anhöriga var i 

krisreaktion och i sorg. Teamarbetet blev osäkert för att ingen riktigt visste hur de skulle 

bemöta anhörigas reaktioner. Det var också viktigt för distriktssköterskans roll i teamet att få 

veta hur anhöriga hade önskat kontakterna. En distriktssköterska berättade om en mamma 

som hade vårdat sin döende dotter hemma;  
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”mamman som var väldigt avig mot alla i gruppen vi visste inte.. är det 

något vi gör som blir fel, vi famlade i blindo, när jag sedan ringde upp 

mamman efter dotterns död var hon en helt annan människa hon var nöjd 

med oss och hemtjänsten för dottern hade känt sig trygg med oss” 

 

Distriktssköterskor beskrev att anhöriga ofta ville att sjukvårdskunnig personal skulle vara 

med hemma när döden började närma sig. Det kunde innebära hembesök som tog flera 

timmar men också att få ta del av positiva upplevelser. Det var distriktssköterskans roll i 

teamarbetet att stödja anhöriga med att lyssna och samtala när slutet började närma sig. Det 

var även viktigt för distriktssköterskan roll att kunna veta på vilket sätt trygghet kunde 

förmedlas till anhöriga. Det gällde också att kunna förmedla kunskap i samtalen när 

medvetslösheten inträdde och hur kroppen förberedde sig inför döden. Det var även förmågan 

att ge anhöriga känslan av att distriktssköterskans närvaro var för dem, när tveksamhet kom 

om att den döende var i behov av mer insatser från sjukhuset. En distriktssköterska berättade 

om en händelse där patienten med palliativ diagnos som hade arbetat som fiskare och ville dö 

hemma. Frun blev osäker några timmar innan dödsfallet av makens rosslande andning och 

ville skicka honom till sjukhuset. Distriktssköterskan berättade om fruns bekräftande 

kommentar efter att maken avlidit; 

 

” att han fick dö hemma mitt i livet känna lukterna från fisket höra 

barnbarnen leka och klockan som tickar” 

 
Osäkerhet vid otydlig kommunikation i teamen  

I denna kategori beskrev distriktssköterskor att det fanns rädslor att samtala med patienter 

med palliativ diagnos och deras anhöriga. Rädslor som förstärktes av otydlig kommunikation 

i teamet.  Distriktssköterskor beskrev att patienter med palliativ diagnos och anhöriga hade ett 

stort behov av kontinuerlig information. Men också att patienterna fick beskriva sina känslor 

när vardagen förändrades av trötthet som gjorde att de inte längre orkade med sysslor som 

tidigare. Distriktssköterskorna upplevde att patienter med palliativ diagnos inte alltid förstått 

distriktssköterskans tjänster eller att de inte visste om familjen hade tackat nej till dem. Det 

var ofta från patienter och anhöriga som inte ville acceptera sjukdomen. Distriktssköterskorna 

upplevde att sjukhuspersonal på palliativa vårdavdelningar inte sade samma saker eller att 

personalen pratade förbi varandra om vilket stöd distriktssköterskan kunde bidra till i 

framtiden. En distriktssköterska berättade hur hon upplevde ett möte; 
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”Att få konstiga känslor vem hade pratat med patienten? så att den 

palliativa vården fungerade som en enhetlig kedja av händelser som hängde 

ihop för dem” 

 

Distriktsköterskorna beskrev att de behövde förstå hur mycket patienten eller anhöriga hade 

uppfattat av sjukdomen för att kunna ge rätt stöd. Det var bättre för patienter med palliativ 

diagnos att ha blivit presenterade för distriktssköterskan tidigt för att det inte skulle bli en ny 

kontakt för dem i en försämring av sjukdomen. Det var också viktigt att veta på vilket sätt 

familjen hade kontakt med sjukvården och vilken relation patienten hade med anhöriga. 

Upplevelsen av att tiden hade blivit för kort till att etablera en relation för djupare samtal 

beskrevs av en distriktssköterska;  

 

”Det var så fruktansvärt jobbigt hon kunde inte prata om det som kändes 

svårt. kyrkan var där och stöttade men hon ringde mig hela tiden och 

hemtjänsten ringde mig hela tiden för hon var så ångestladdad och hon 

hade så mycket smärta tillslut beslöt jag och hemtjänstchefen att ringa efter 

anhöriga som hon hade brutit kontakten med så slutet blev bra i alla fall” 

 

Distriktssköterskor beskrev rädsla av att inte våga prata och kunna skapa bra samtal vid 

hembesöken vid en försämring inför döden. Det ledde till hinder i teamarbetet när det blev 

osäkerhet i relationen mellan personal, patienter och anhöriga. Det blev svårigheter att förstå 

hur patienter med palliativ diagnos upplevde sin situation i sjukdomen och vad deras oro 

kunde tolkas till. Distriktssköterskorna ansåg att livserfarenhet och självkännedom var bra för 

att förstå hur de kunde stödja med samtal inför döden. En distriktssköterska berättade; 

 

” det är svårt att ge stöd och att samtala med någon om man är ängslig 

själv och det är svårare ju närmare i ålder man är och ibland är de yngre, 

deras ångest kan ju ge funderingar  som man måste prata om.”  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av 

palliativt teamarbete i hemsjukvård. 
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Resultatet från denna studie visade att teamarbete vid palliativ hemsjukvård gav kraft att 

skapa en värdig död för patienter med palliativ diagnos. Kraften att skapa kom från 

teamarbetet med kollegor och PRT. Teamarbetet engagerade fler och upplevdes avlastande 

med delad arbetsbörda i känslomässigt krävande situationer. Liknande resultat beskriver 

Plummer och Hearnshaw (2006) där distriktssköterskor uttryckte entusiasm inför teamarbete 

under en kortare tid med specialiserade palliativa sjukhusteam. Förstärkningen med en kortare 

tids teamarbete var av betydelse för att möta den oro som fanns hos patienter med palliativ 

diagnos och deras familjer vid utskrivning från sjukhus till en okänd hemsjukvård. Denna typ 

av kortare tids teamarbete gav större förståelse för problem som uppkom i hemmen som 

gjorde att patienterna i mindre utsträckning behövde uppsöka sjukhus. Från den erfarenheten 

förbättrades servicen av palliativ hemsjukvård till patienter som ville vistas hemma och som 

ville avsluta sitt liv hemma. Liknande erfarenheter som författaren till denna studie beskriver 

Antonia och Wainwright (2009) där teamarbete mellan specialiserade palliativa sjukhusteam 

och hemsjukvårdsteam kontinuerlig delade information något som breddade kompetensen i 

teamarbetet och höjde känslan av livskvalitén för familjen.  

 

Resultaten i denna studie visade att palliativ hemsjukvård började med planering och 

samordning av de olika teamen på vårdcentralerna, rådgivningsteamet på sjukhuset, 

kommunens hemtjänst tillsammans med familjen. Planeringen var förutsättningen för palliativ 

hemsjuk vård där vårdplaneringen skapade informationstillfällen mellan teamen och familjen. 

Samordning med PRT och hemtjänsten handlade om vem som skulle göra vad den närmaste 

framtiden hemma hos familjen. Liknande resultat beskriver Goldschmidt, Groenvold, 

Johnsen, Strömgren, Krasnik och Schmidt (2005) där distriktssköterskorna välkomnande 

samarbetet tillsammans med palliativa sjukhusteam som det mest fördelaktiga för att ha bra 

symtomkontroll för patienter med palliativ diagnos. Distriktssköterskorna ansåg också att de 

nya erfarenheterna de fick med teamarbetet hade de nytta av i andra situationer i arbetet med 

hemsjukvård. Liknande erfarenheter som till författaren till denna studie beskrev Arber (2008) 

god palliativt teamarbete när ”vi känslan” fanns mellan olika yrkesprofessioner där frågor 

ställdes till alla i teamen med olika erfarenheter och att vård handlingarna utvärderas 

tillsammans 

 

Resultat från denna studie visade att det fanns osäkerhet vid otydlig kommunikation i teamen.  

Det fanns rädsla för att samtala med patienter med palliativ diagnos och anhöriga inför döden. 

Det var även samtal med patienter och anhöriga som inte förstått sammanhanget av 
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situationen och inför mötet med distriktssköterskan. Det påverkade teamarbetes utformning i 

hemsjukvården när patienter och anhöriga inte hade förstått distriktssköterskans tjänster eller 

det teamarbete hon var delaktig i. Liknade erfarenheter beskrev Pålsson, Hallberg och 

Norberg (1994) från intervjuer med distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetade med 

palliativ vård. Det var bland annat rädslan för att inte vilja förvärra patienters situation som 

försvårade samtalen. Författarna ansåg dessutom att distriktssköterskor och sjuksköterskor i 

palliativ vård var exponerad för mycket känslomässig stress som försvårade samtalen med 

patienter och familjen inför döden.     

 

Liknande erfarenheter som författaren till denna studie presenterar om rädsla att samtala inför 

döden finns beskrivet av personal inom den palliativa vården när tid inte fanns inbyggd i 

arbetet för samtal. Personal inom primärvård och slutenvård upplevde stress när tiden inte 

räckte till som försvårade samtalen om situationen inför döden som bidrog till en större 

trygghet för patienter med palliativ diagnos och anhöriga, än att inte veta eller förstå 

situationens allvar. Konsten att samtala med en person om att livet snart är slut beskrivs som 

en svår uppgift och att det krävs en bred kompetens och lyhördhet över att kunna ”läsa av” 

hur patienter med palliativ diagnos uppfattade sin sjukdom och vad hon vill veta och samtala 

om. Svårigheter att samtala inför döden kunde resultera i att patienter med palliativ diagnos 

inte fick adekvat vård (Friedrichsen, Strang & Carlsson, 2000; Sand & Strang, 2006; Strang & 

Ternstedt, 2002). 

 

Resultatet från denna studie visade att palliativt teamarbete var avlastande i känslomässiga 

krävande situationer i vården av patienter med palliativ diagnos. Studien visade också att 

bekräftande av bedömningar vid svåra sjukdomstillstånd där distriktssköterskorna 

tillsammans med PRT gav stöd till familjen. Liknande resultat presenterade Iranmanesh, 

Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2010) i en studie där sjuksköterskor från Iran och norra 

Sverige beskrev upplevelser om att möta döden och att vårda patienter med palliativ diagnos. 

De svenska sjuksköterskorna ansåg att palliativ vård krävde teamarbete där medlemmarna 

hade samma värderingar om helhetsvård centrerat runt patientens och familjens behov. Det 

palliativa teamarbetet beskrevs vara byggd av bra relationer och att det fanns förtroende för 

varandra. Detta skapade en bättre självkänsla hos team medlemmarna till att finna en egen 

inre balans i vårdandet av döende med närhet men också att kunna distansera sig. Palliativt 

teamarbete hjälpte och stärkte varandra till att finna den viktiga arbetstillfredsställelsen. 
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Resultatet i denna studie visar att palliativt teamarbete med bekräftande förhållningssätt i 

hemsjukvård gav distriktssköterskorna kraft att skapa en värdig död för patienter med palliativ 

diagnos. Liknande erfarenheter finns belysta från tidigare studier vid palliativ vård med 

teambaserat förhållningssätt mellan olika yrkesprofessioner där consensus fanns när svåra 

beslut behövde göras i palliativ vård till patienter med komplicerade vårdbehov och stöd till 

anhöriga (Appelin & Berterö, 2004; Arber, 2008; Banerje, 2009; Dunne et al., 2005; Grott et 

al., 2007; Iranmanesh et al, 2010; Mahomood-Yousef et al., 2008; Whalshe et al., 2008).    

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes utifrån ett kvalitativt perspektiv med semistrukturerade intervjuer 

av distriktssköterskor som hade erfarenheter och upplevelser av palliativ hemsjukvård. 

Genom att intervjua distriktssköterskor som hade arbetat med palliativ hemsjukvård i 

genomsnitt sju år fick författaren i studien en bredd och variationer i data av erfarenheter och 

upplevelser av det fenomen som skulle undersökas (Polit & Beck, 2004, s.15-17, 340-359). 

Kvalitativ forskning är baserad på data från intervjuer som kan bekräfta, tillföra eller utmana 

teoretiska begrepp som leder till fördjupad förståelse av det fenomen som skall studeras. Den 

kvalitativa forskaren börjar med att intervjua ett antal personer som har upplevelser och egna 

erfarenheter av det fenomen som skall studeras (Graneheim & Lundman, 2004). När 

medgivande till studien av verksamhetscheferna var inhämtad skickades förfrågan om 

deltagande i intervjustudie, svarsbrev och intervjuguide till deltagarna i studien. 

Inledningsfrågorna i frågeguiden var bland annat ”Kan du beskriva dina upplevelser och 

erfarenheter av palliativt teamarbete i hemsjukvården”? ”Kan du berätta om tillfällen du 

tycker att team arbetet fungerade bra”? ”Kan du berätta på vilket sätt det kändes bra”? 

Frågorna delades upp i mindre frågor och till slut i sonderingsfrågor se bilaga 3. 

Inledningsfrågorna upplevdes som stora och svåra informanterna hade därför förebett sig 

genom att de hade tagit del av frågorna innan intervjun och hade därför genomtänkta svar det 

kan ha påverkat till mer generella svar. Enligt Kvale och Brinkman (2010, s. 182) är 

intervjuaren och intervjutekniken det viktigaste forskningsverktyget i en intervjustudie, 

intervjuaren skall hela tiden fatta beslut om vad skall frågas om och hur vilka aspekter av 

intervjupersonens svar som måste följas upp. Kvalitén på data blir beroende av 

intervjutekniken och av den som intervjuar. Intervjuaren skall hela tiden fatta beslut om vad 

som skall frågas om hur och vilka aspekter av intervjupersonens svar som måste följas upp. 

Kvalitén på data blir beroende av intervjutekniken och den som intervjuar. Informanterna 

måste få berätta det de vill säga men intervjuaren måste vara skicklig på att fråga för att 



 18 

klargöra otydligheter. Vid två tillfällen fick författaren till studien söka upp informanterna 

igen för att klargöra otydligheter i svaren. Downe-Wamboldt (1992) menar att frågor i en 

intervju skall fokusera på vad forskaren vill skall komma fram men det innebär inte att 

forskaren kan förutse svaren från intervjuerna inte heller skall forskaren förutse bildandet av 

kategorier från de erhållna svaren. Enligt Polit och Beck (2011, s.576, 336) blir forskning från 

levande berättelser under analysens gång en utvecklingsprocess där forskaren måste se 

mönstren, förstå meningen och göra insiktsfulla slutledningar. Författaren till denna studie 

fick fördjupa sin förståelse med palliativt teamarbete med att se mönster, förstå meningen och 

göra insiktsfulla slutledningar när textenheterna fick flera innebörder av distriktssköterskans 

palliativa teamarbete i olika miljöer från tätort till fjäll och kustmiljö. Det har därför varit en 

utmaning att dela upp de analyserande textenheter i kategorier som skulle vara varandra 

uteslutande samt att täcka all data väl.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns begrepp i den kvalitativa forskningen som 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för att beskriva olika aspekter av tillförlitlighet. 

Resultaten av data som kommit fram har att göra med hur väl kategorierna är underbyggda 

och att teman täcker data och att ingen relevant text oavsiktligt eller systematiskt lämnats 

utanför analysen. Pålitlighet i en studie har också att göra med hur forskaren bedömer och 

avgör likheter och skillnader mellan kategorierna. Forskaren till studien förtydligade 

kategoriseringen med subkategorier till färdiga kategorier som diskuterades med handledare 

vid flera tillfällen. Trovärdigheten kopplas till hur väl data och processen med analysen följde 

den tänkta gången av undersökningen. Vilket gjorts då författaren av studien bearbetat 

texterna på ett grundligt sätt både enskilt och gemensamt med handledare och vid seminarier 

för att säkerställa att undersökningen svarade mot syftet.  

 

Överförbarhet innebär att kunna tillämpa en studies process till ett annat sammanhang. 

Presentationen av resultaten var gjord med citat för att visa på överförbarheten samt 

författaren till studien funnit liknande resultat genom vetenskapliga artiklar som beskrivit 

liknande resultat. Förförståelsen kan ha påverkat analysarbetet och tolkningen av texterna 

påverkats av författarens egna tankar och erfarenheter eller att ha vinklat 

distriktssköterskornas berättelser eftersom författaren till studien arbetar som 

distriktssköterska och med palliativ hemsjukvård (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, s. 255).  
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Slutsatser  

Resultatet av denna studie visar på betydelsen av palliativt temaarbete med bekräftande 

förhållningssätt för distriktssköterskans planering och samverkan av sjukvårdande insatser i 

hemmet. Förutsättningarna till att skapa en värdig död i hemmen för patienter med palliativ 

diagnos förbättrades. Vilket leder till att fler patienter kan vistas längre tider i hemmet och att 

fler som önskar att få dö hemma kan ges den möjligheten. 

 

Palliativt teamarbete med gemensam planering ökar patientsäkerheten av hemsjukvården vid 

symtomlindring med läkemedelsordinationer och läkemdelshantering. Betydelse av att på 

bästa sätt lösa tekniska problem vid avancerad hemsjukvård som plötsligt kunde uppkomma i 

hemmen har också med trygg och patientsäker hemsjukvård att göra. Palliativ omvårdnad 

med teamarbete mellan olika yrkesprofessioner i svåra känslomässiga situationer utmanar till 

att kommunikationen förbättras mellan personal, patienter och deras anhöriga.   
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      Bilaga 1 
 

Informationsbrev till verksamhetschef samt enhetschef med förfrågan om 
genomförande av intervjustudie  
 
Palliativvård syftar till att förbättra livskvalitet för vårdtagare/patienter med palliativdiagnos 
och deras närstående. För att möjliggöra detta belyses vikten av ett teambaserat 
förhållningssätt. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter och 
upplevelser av teamarbete i palliativ hemsjukvård.  
 
Denna studie kommer att genomförs inom ramen för magisterutbildning i omvårdnad vid 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Innan studiens empiriska del 
påbörjas har forskningsetisk ansökan godkänts. Data till studien samlas in genom intervjuer 
som beräknas ta 30-40 minuter men. Sammanlagt avsätts en timme för inledning och 
möjlighet till eventuell reflektion. Intervjun spelas in på band och skrivas ut ordagrant. Allt 
material avidentifieras så det inte kan härledas till någon specifik ort, individ eller 
verksamhet. Då studien är godkänd och publicerad på Luleå tekniska universitets hemsida, 
http://epubl.ltu.se kommer de inspelade intervjuerna att destrueras/avmagnetiseras. 
Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver 
anges. Till studien söks distriktssköterskor som arbetat med palliativhemsjukvård minst två 
år/senaste två åren samt varit omvårdnadsansvarig inom palliativhemsjukvård under de 
senaste 12 månaderna. 
 
Genom detta informationsbrev lämnas förfrågan om godkännande av studien inom Ert  
verksamhetsområde. Författaren kontaktar Dig inom den närmsta veckan för besked om 
eventuellt godkännande. I förekommande fall önskar författaren då lämna och få hjälp att 
dela ut informationsbrev till lämpliga deltagare.  
 
Lisbeth Mellin, Distriktssköterska Student vid Luleå tekniska universitet                                                                        
E-post: lismel-1@ student.ltu.se 
 
Lisa Skär, Handledare och Docent i omvårdnad  
Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet 
Tel: 0920-49 10 00 vx 
 

 

 

http://epubl.ltu.se/
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       Bilaga 2 
 
Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 
Palliativvård syftar till att förbättra livskvalitet för vårdtagare/patienter med palliativdiagnos 
och deras närstående. För att möjliggöra detta belyses vikten av ett teambaserat 
förhållningssätt. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter och 
upplevelser av teamarbete i palliativ hemsjukvård. 
 
Denna studie kommer att genomförs inom ramen för magisterutbildning i omvårdnad vid 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Innan studiens empiriska del 
påbörjas har forskningsetisk ansökan godkänts. Data till studien samlas in genom intervjuer 
(Bilaga 4) som beräknas ta 30-40 minuter. Sammanlagt avsätts en timme för inledning och 
möjlighet till eventuell reflektion. Intervjun spelas in på band och skrivas ut ordagrant. Allt 
material avidentifieras så det inte kan härledas till någon specifik ort, individ eller 
verksamhet. Då studien är godkänd och publicerad på Luleå tekniska universitets hemsida, 
http://epubl.ltu.se kommer de inspelade intervjuerna att destrueras/avmagnetiseras. 
Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver 
anges. Om du vill delta i studien önskas svar inom en vecka. Fyll i bifogat svarsbrev och 
skicka detta i bifogat svarskuvert. Du kommer därefter att kontaktas av författaren  för 
överenskommelse om tid och plats för intervjun.  
 
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta någon av mig. 
 
 
Lisbeth Mellin, Distriktssköterska 
Student vid Luleå tekniska universitet 
Tel: 070-398 00 19 
E-post: lismel-1@student.ltu.se 
 
Lisa Skär, Handledare och Docent i omvårdnad  
Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet 
Tel: 0920-49 10 00 vx 
E-post: lisa.skar@ltu.se 
 
 
 
 
 
 

http://epubl.ltu.se/
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      Bilaga 3 
 
 
 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 
Ålder? 
Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 
Hur länge har du arbetat med palliativhemsjukvård? 
 
 

Intervjufrågor   
Berätta om ett (eller flera) tillfällen när du upplevde att teamarbetet fungerade bra? 
Berätta om teamarbete vid informationsöverföring, samarbete med andra 
vårdgivare/vårdplanering, symtomkontroll, psykosocialtstöd, personliga/kulturella/andliga 
behov, stöd i sorgearbetet samt efterlevandesamtal?  
På vilket sätt kändes det bra? 
Vad tror du gjorde att vårdtillfället blev bra? 
 
Berätta om ett (eller flera) tillfällen när du upplevde att teamarbetet inte fungerade bra? 
Berätta om teamarbete vid informationsöverföring, samarbete med andra 
vårdgivare/vårdplanering, symtomkontroll, psykosocialtstöd, personliga/kulturella/andliga 
behov, stöd i sorgearbetet samt efterlevandesamtal?  
På vilket sätt kändes det inte bra? 
Vad tror du gjorde att vårdtillfället inte blev bra? 
 

Sonderandefrågor 
Berätta mer… 
Ge exempel… 
Vad kände du då/beskriv känslan 
 
Ett team består av omvårdnadsansvarig distriktssköterska, patientansvarig distriktsläkare och 
vid behov kommunens omvårdnadspersonal. Till vårdteamet knyts utifrån behov även andra 
yrkesprofessioner och det sjukhusanslutna palliativa rådgivningsteamet. Teamet kan således 
även innefattas av distriktsarbetsterapeut, distriktssjukgymnast, undersköterska, kurator och 
dietist. 


