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Abstrakt 
 

Bakgrund: Palliativ vård är en del av sjuksköterskans arbete inom kommunal hälso- 

och sjukvård. Målet med palliativ vård är att som sjuksköterska kunna leda och 

genomföra omvårdnadsåtgärder som lindrar lidandet och möjliggör en ökad livskvalitet 

för patient och närstående. Genom sjuksköterskans palliativa förhållningssätt möjliggörs 

en optimal palliativ vård.  

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård 

inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes. Fyra 

sjuksköterskor och fyra distriktssköterskor deltog. En kvalitativ manifest 

innehållsanalys användes som analysmetod. 

 

Resultat: Studien resulterade i tre kategorier. Kompetens i palliativ vård, där 

sjuksköterskans erfarenhet av arbetssätt framställdes, samarbete och stöd samt brist på 

information och fortbildning. Utmaningar i palliativ vård, där beskrevs erfarenheter av 

svåra möten, hantering av egna känslor och brist på reflektion och handledning. 

Berikande möte återgav sjuksköterskans positiva erfarenhet av palliativ vård.    

 

Slutsats: Sjuksköterskorna beskrev arbetet med palliativ vård som berikande men att 

det även innebar svåra möten, hantering av egna känslor och att de önskade tid för 

reflektion och handledning i arbetet. Genom sjuksköterskans erfarenhet och kompetens 

kunde krav och förväntningar mötas.  

 

Nyckelord: Erfarenhet, palliativ vård, sjuksköterska, vård i hemmet 
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Background: Palliative care is a part of the nurse's work in home care. The goal of 

palliative care is that the nurse is able to lead and implement nursing measures that 

relieve the suffering and enable an increased quality of life for patients and relatives. 

Through the nursing's palliative approach, optimal palliative care is provided. 

 

Purpose: The purpose of the study was to illuminate the nurse's experience of palliative 

care within the municipal health care sector. 

 

Method: A qualitative study with semi-structured interviews was conducted. Four 

nurses and four district nurses participated. A qualitative manifest content analysis was 

used as analytical method. 

 

Result: The study resulted in three categories. Approach in palliative care, which 

included the nurse's experience of working methods, cooperation and support, palliative 

agents, and lack of information and further education. Challenges in palliative care, 

described experiences of difficult meetings, management of own feelings and lack of 

reflection and guidance. Enriching meetings revealed the nurse's positive experience in 

palliative care. 

 

Conclusion: Nurses described the work of palliative care as enriching meetings but that 

it also meant difficult meetings, managing their own feelings and the desired time for 

reflection and supervision at work. Through the experience of the nurse and the 

companion, requirements and expectations could be met. 

 

Keyword: Experience, nursing, home care, palliative care,  
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Tack! 

 
Ett stort tack till de distriktssköterskor och sjuksköterskor som tog sig tid att bli 

intervjuade och delade med sig av sina erfarenheter. Tack vare er kunde vår uppsats bli 

möjlig. 

 

Ett särskilt stort tack till vår handledare Ulla Peterson för tålamod, feedback och ett 

värdefullt stöd under hela resans gång.  

 

Tack till våra familjer för förståelse och uppmuntran vid alla tillfällen.  
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1 Inledning 
Ett gemensamt engagemang för den palliativa omvårdnaden föreligger hos båda 

författarna. I vårt dagliga arbete inom den kommunala hälso-sjukvården möter vi 

människor som är drabbade av sjukdom som leder till döden. Ca 90 000 människor dör 

varje år i Sverige och ca 45 000 dör inom den kommunala hälso- och sjukvården varav 

60 % av dessa är över 80 år (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskans ansvar i den 

palliativa vården i hemmet är att sätta patient och närståendes behov i centrum. Det 

krävs lyhördhet för att lyssna in symtom och behov som kan tänkas uppstå. En annan 

central funktion är att hålla samman vårdkontakter. Sjuksköterskan får genom sitt 

omvårdnadsarbete en närhet till patient och närstående, därmed utvecklas en djupare 

vårdrelation (Friedrichsen, 2012). Vid mötet är det av stor vikt att kunna ge lindring av 

lidandet genom att sjuksköterskan visar medlidande, ömhet och bekräftelse när känslor 

som oro, sorg, och ensamhet kan uppstå (Arman, 2012).  

Fler och fler människor väljer att avsluta sina liv i hemmet där sjuksköterskan har en 

viktig funktion. Utmaningar och förväntningar kan sjuksköterkan som arbetar inom den 

palliativa vården ställas inför. Ternestedt och Andershed (2013) menar att ett stort 

hinder för fortsatt utveckling av den palliativa vården är brist på kunskap.  

Författarna önskar med denna studie tydliggöra sjuksköterskans erfarenheter av att 

arbeta inom palliativ vård i den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Kommunal hälso-och sjukvård 
Enligt Socialstyrelsen (2013) innebär kommunal hälso- och sjukvård den vård som ges i 

det egna hemmet samt på särskilt boende och utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Olika benämningar på verksamheten finns över landet till exempel basal respektive 

avancerad, primärvårdsansluten, lasarett- eller sjukhusansluten vård eller kommunal 

hälso- och sjukvård. De olika benämningarna syftar på vilken organisation enheten 

tillhör och har inget samband med funktion eller innehåll. Insatser kan vara medicinska, 

rehabilitering, habilitering eller annat omvårdnadsarbete. Dagens kommunala hälso- och 

sjukvård erbjuder en avancerad vård som kan ersätta den som tidigare gavs på sjukhus. 

Fler medicintekniska uppgifter utförs i hemmet som infusion, respirator- och dialysvård 

(Socialstyrelsen, 2013). Vården som ges sträcker sig under hela människans livscykel, 

de flesta med stora omvårdnadsbehov, kroniskt sjuka till exempel med hjärt-

kärlsjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och cancersjukdomar.  
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Vården utförs med eller utan närståendes deltagande. Hemmet som vårdplats har fått en 

större betydelse idag genom politiska beslut och behov från patient och närstående 

(Josefsson & Ljung, 2010).  

 

I Kalmar län genomfördes år 2008 en kommunalisering av sjukvården i hemmet vilket 

innebar ett övertagande från primärvård till kommunerna. I avtalet beskrivs det att 

kommunal hälso- och sjukvård ges i hemmet när vård eller medicinska insatser är 

sammanhängande över tid. Enligt avtalet har Kalmar läns landsting skyldighet att 

upprätta en vårdplan tillsammans med berörd kommun för varje enskild patient som är i 

behov av hjälp. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård hela dygnet och gäller 

oavsett diagnosgrupp och upp till sjuksköterskenivå. Det är primärvårdens ansvar att 

erbjuda läkarstöd när behov uppstår för att kommunen ska kunna utföra sina uppgifter 

på ett tillförlitligt sätt. Vården i hemmet styrs av tröskelprincipen vilket innebär att de 

personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till 

primärvårdsmottagningen kan bli aktuella för den kommunala hälso- och sjukvården. 

Insatser kan till exempel vara läkemedelsadministrering, såromläggning, katetervård 

och provtagning. Även medicinska och omvårdnadsmässiga insatser så som bedömning, 

behandling, uppföljning och utvärdering ges till patienter med större behov 

(Regionförbundet i Kalmar län, 2007).  

Inom kommunal hälso- och sjukvård möts personal med olika kompetens. Samarbete i 

multiprofessionella team bildar dels en samverkan mellan olika vårdgivare, till exempel 

mellan kommun och landsting men också samverkan mellan olika professioner inom 

den egna verksamheten. Regelbundna sammankomster där professioner träffas för att 

samordna insatser som utgår från patient och närståendes behov är en förutsättning för 

att god vård ska lyckas bedrivas i hemmet (Socialstyrelsen, 2013). I denna studie 

benämns vård som sker i hemmet och på särskilda boende med kommunal hälso- och 

sjukvård. 

 

2.2 Palliativ vård 

Världshälsoorganisationens (2002) definition av ”Palliativ vård bygger på ett palliativt 

förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja 

individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut, 

oavsett ålder och diagnos” (Socialstyrelsen, 2013, s 16). Världshälsoorganisationens 

beskrivning av den palliativa vården stämmer överens med Socialstyrelsens, att kunna 

lindra lidande, förbättra livskvaliteten till närstående och patient där obotlig sjukdom 
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föreligger. Den palliativa vården karakteriseras av att se till hela människan och kunna 

identifiera fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt Nationellet vårdprogram för palliativ vård (2016) grundar sig den palliativa 

vården på fyra hörnstenar: symtomlindring, innebär att lindra symtom där psykiska, 

fysiska, sociala och existentiella behov ingår. Ett multiprofessionellt samarbete mellan 

olika professioner som arbetar i team krävs för en fungerande vård. Kommunikation där 

utgångspunkten är gynnandet av livskvalitet. En kommunikation mellan patient, 

närstående och team är betydelsefullt utifrån de behov som uppstår. Stöd som ska ges 

till nårstående både under sjukdomstid och efter dödsfall. Målet med palliativ vård är att 

göra det möjligt för patienten att uppnå god livskvalitet, uppleva god symtomlindring 

och existentiell stöttning (Nationellet vårdprogram för palliativ vård, 2016). 

 

Socialstyrelsen (2013) uttrycker att den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas 

i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. Närhet, döendet är en process som 

människan vanligen inte vill vara ensam i vare sig om man är sjuk eller närstående. 

Behovet av närhet för patienten kan finnas från närstående, vårdpersonal och andra 

stödpersoner. Genom att vara nära och närvarande lyssnar/uppmärksammar 

sjuksköterskan behov och önskningar. Helhet innebär att se till hela människans fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov. Kunskap inom palliativ vård behövs för att 

kunna hjälpa patient och närstående att uppnå bästa möjliga livskvalitet i den situation 

som de befinner sig i. Empati krävs för att förstå en annans människas fysiska och 

existentiella utsatthet i livets slutskede. Att känna in människans situation och visa 

omtanke i kombination med ett professionellt förhållningssätt är den palliativa vårdens 

kärna (Socialstyrelsen, 2013).  

Palliativ vård delas vanligtvis in i en tidig palliativ fas som ibland kan vara en längre tid 

som därefter övergår till sen palliativ fas. Den sena fasen är ofta komplex och i 

allmänhet kort, som mest några veckors tid. Palliativ vård kan ges under en längre tid 

samtidigt med en kurativ behandling (Nationellet vårdprogram för palliativ vård, 2016). 

Den palliativa vården som sjuksköterskan ansvarar för i den kommunala hälso- och 

sjukvården skiljer sig från vård i hemmet som består av enklare insatser såsom 

dosettdelning eller omläggning. Vid palliativ vård har patienten ett större behov av 

omvårdnadsmässiga och medicinska insatser från sjuksköterskan (Regionförbundet i 

Kalmar län, 2007). 
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 Brytpunktssamtal 2.2.1
Friedrichsen (2013) beskriver att ett brytpunktssamtal där patient övergår till palliativ 

vård betyder att patientansvarig läkare tillsammans med patientansvarig sjuksköterska 

(PAS) informerar patient och närstående om att sjukdom inte längre kan botas. Det 

diskuteras också hur den fortsatta vården ska utformas med tanke på patientens och 

närståendes önskningar och behov. Läkaren informerar om att målet med vården ändrar 

inriktning där livskvalitet och lindring av symtom blir mer centralt än att förlänga livet. 

Det kan behövas mer än ett brytpunktssamtal då patienten ofta upplever flera 

brytpunkter under sin sista tid, exempelvis när olika symtom uppstår eller när 

närstående inte orkar (Friedrichsen, 2013).   

 

 Vård i livets slutskede 2.2.2

En betydelsefull del i den palliativa vården är vård i livets slutskede. Detta skede 

omfattar vården runt människor med sjukdom som inte kan botas, skador eller ett 

tillstånd där överlevnaden är väldigt tidsbegränsad. Att övergå till palliativ vård i livets 

slutskede utgår från ett holistiskt perspektiv där patientens tillstånd och önskningar vägs 

in. Detta sker tillsammans med patient och närstående för att ge en så stor 

tillfredsställelse som möjligt. Vid palliativ vård i livets slutskede kan brytpunktsamtal 

användas för att möta patient och närståendes rädslor, önskningar och behov under den 

tiden som finns kvar. Genom att tydliggöra brytpunkten i palliativ vård i livets slut kan 

patient och närstående få en möjlighet att försöka hitta en väg för att leva i närhet till 

döden (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2016).  

 

 Palliativt rådgivningsteam (PRIVO) 2.2.3

Det palliativa rådgivningsteamet i Kalmar län är en länsövergripande organisation som 

tillhör geriatriska kliniken i Kalmar. Sjuksköterskor finns utplacerade i Kalmar, 

Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Läkare finns i Västervik och Vimmerby. Det 

palliativa rådgivningsteamets funktion är att fungera som en länk till närstående, all 

personal inom kommun, landsting och privata vårdgivare. Teamet arbetar kontorstid 

konsultativt med stöd, råd, fortbildning och utbildning. Det palliativa rådgivningsteamet 

utför hembesök tillsammans med patientansvarig sjuksköterska, handleder personal och 

närstående (Landstinget Kalmar län, 2017). 
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2.3 Sjuksköterskans komplexa roll i palliativ vård 
Josefsson och Ljung (2010) anser att sjuksköterskan har en central roll inom den 

kommunala hälso- och sjukvården och har ett vidsträckt ansvarsområde. Huvudsakliga 

uppgifter är de sedvanliga för sjuksköterskan så som att bedöma, fastställa mål, planera, 

utföra, delegera och leda insatser i omvårdnadsarbetet. Samarbete med patient, 

närstående, hemtjänstpersonal, rehab personal, biståndshandläggare och enhetschef är 

en annan del av sjuksköterskans ansvar. Arbetsuppgifter som också ingår är 

journalföring, handledning och utbildning av hemtjänstpersonal (Josefsson & Ljung, 

2010). Vissa arbetsuppgifter kan delegeras till vårdpersonal så som 

läkemedelshantering, enklare såromläggningar, sondmatning via peg, spolning av 

urinkateter, viss provtagning med mera (SOSFS 1997:14). Distriktssköterskeföreningen 

i Sverige (2008) menar att utifrån sitt dagliga arbete ska sjuksköterskan agera genom 

professionell kunskap och erfarenhet som innebär att följa, utnyttja och medverka i 

forsknings- och utvecklingsarbete för att kunna kvalitetssäkra sitt ledarskap. 

Sjuksköterskan i den kommunala hälso- och sjukvården har ett utmanade arbete, ibland 

med svåra bedömningar och ställningstagande. Arbetet kan många gånger vara 

självständigt utan kollegialt stöd på nära håll. Det gäller att kunna organisera de aktuella 

omvårdnadsuppgifterna så att krav och förväntningar kan uppfyllas 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

 

I den kommunala hälso- och sjukvården där det bedrivs palliativ vård, ställs höga krav 

på god kompetens, tillgänglighet och kontinuitet av sjuksköterskan. Fler människor än 

tidigare vill dö i sitt eget hem som oftast är en plats som ger lugn och en ökad kontroll 

jämfört med att vara på en institution (Falk & Jakobsson Ung, 2013). Det är ansvarsfullt 

att arbeta i någon annans hem, det kräver extra lyhördhet, omtanke och respekt. Att 

försöka finna balans mellan närhet och distans i relation med patient och närstående i 

hemmet är betydelsefullt (Hellström & Carlander, 2010).  

 

Friedrichsen (2012) anser att det palliativa förhållningssättet som beskrivs innebär att 

kunna göra en yrkesmässig bedömning av patientens tillstånd, behov och önskemål 

utifrån en fysisk, psykisk, social och existentiell dimension. Förhållningssättet 

genomsyras av att kunna se eventuella behov som omfattar en avvägning av för- och 

nackdelar för patientens välbefinnande. Förhållningssättet karakteriseras av en 

helhetssyn på människan som ger sjuksköterskan möjlighet att stödja patienten till att 
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leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut (Friedrichsen, 

2012). Enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2016) är det betydelsefullt för 

patient och närstående att det finns personal som har kunskap i palliativ vård. Ett 

utformat arbetssätt vid palliativ vård leder till ökad kvalitet för patient och närstående 

och ger sjuksköterskan en ökad känsla av kontroll över sin arbetsuppgift. Till hjälp kan 

sjuksköterskan använda sig av vårdplaner, skattningsinstrument och checklistor för att 

uppmärksamma diverse symtom. Syftet med hjälpmedel är att ge högkvalitativ vård 

som dock inte utesluter att se varje människa och situation som unik. Patienter i livets 

slutskede kan besväras av varierande symtom och för att på bästa sätt lindra dessa ska 

fortlöpande skattning och utvärdering göras. Symtom som skattas främst i livets slut av 

sjuksköterskan är smärta, munhälsa och risk för trycksår. I ett tidigare skede bör fall och 

nutrition även ses över enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2016).  

 

Vid vård i livets slut är sjuksköterskans nära samarbete med övrig personal 

betydelsefullt då deras kunskap är en viktig informationskälla. Samhörighet i team 

skapar också trygghet och kontinuitet för patient och närstående menar Josefsson och 

Ljung (2010). Enligt Socialstyrelsen (2013) är palliativ vård komplext och tidskrävande, 

arbetet kräver stora kunskaper och kan leda till emotionella påfrestningar. Handledning 

till sjuksköterska och övrig personal kan hjälpa till att förbättra strategier för att möta 

och hantera känslor som arbetet i palliativ vård medför. Handledning kan utövas 

individuellt eller i grupp, där det samspråkas med utgångspunkt från händelser och 

situationer. Att dela med sig av kunskap och erfarenheter kan leda till ökad trygghet och 

utveckling i sin egen roll för att kunna stödja patient och närstående. Fortbildning inom 

palliativ vård är nödvändig för all personal som arbetar med palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

 Sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård  2.3.1

Pusa, Hägglund, Nilsson och Sundin (2014) menar att distriktssköterskan har en 

betydande roll i den kommunala hälso- och sjukvården och ser sitt arbete som utmanade 

där varje situation är unik genom olika möten med människor. Vidare beskriver de att 

ett väl fungerade samarbetet med närstående är betydelsefullt. De kan ofta känna att de 

har huvudansvaret för vården vilket kan leda till osjälvisk hållning och eventuellt 

negativa konsekvenser för den egna hälsan. Med andra ord har både distriktssköterskan 

och närstående en central funktion i den kommunala hälso- och sjukvården (Pusa et al., 

2014). Wilson, Avalos och Dowling (2016) anser att det kan bero på vilken utbildning 
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samt arbetslivserfarenhet sjuksköterskorna har som påverkar hur de vårdar patienter i 

palliativ vård i hemmet. De yngre sjuksköterskorna kan känna en otrygghet och 

osäkerhet i sin yrkesroll vid möte med patient och närstående i palliativa vård och har 

därför behov av att arbeta med mer erfarna sjuksköterskor. Arnaert och Wainwright 

(2009) skriver att sjuksköterskans komplexa erfarenhet av patienter i palliativ vård 

innebär svåra bedömningar och möten. De menar vidare att sjuksköterskan inte alltid 

kan ha svar på alla frågor och behov som uppkommer i samband med den palliativa 

vården. Genom samarbete, stöd, erfarenhet och utbildning kan de hantera situationer 

som de ställs inför på ett bättre sätt (Arnaert & Wainwright, 2009). Eriksson, 

Wahlström Bergstedt och Melin-Johansson (2015) menar att det saknas kompetens i 

palliativ vård bland hemtjänstpersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården. De 

saknar utbildning och har ofta inte lång arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskan har genom 

sin kunskap och erfarenhet resurser att möta och stötta hemtjänstpersonal som känner 

osäkerhet och rädsla inför uppgiften att vårda en patient i palliativ vård. Brist på 

handledning är vanligt förekommande, hemtjänstpersonalen pratar mest bara med 

varandra. Behov av utbildning behövs för att till exempel kunna känna igen symtom, 

kunna ge en bra omvårdnad, stöd och trygghet (Eriksson et al., 2015).  

 

2.4 Teoretisk referensram 
Antonovsky (2005) utvecklade en modell som fokuserar på att förstå hälsa och att skapa 

förståelse för vilka faktorer som gör det möjligt att vissa människor utvecklas av 

påfrestningar och andra blir sjuka. Modellen heter KASAM och beskriver känslan av 

sammanhang i tillvaron som skapas genom olika beståndsdelar, hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Delarna ska inte ses som tre separata delar utan det är 

samspelet mellan dem som skapar känslan av sammanhang. Meningsfullheten anses 

vara den viktigaste komponenten, en människa som känner att livet är meningsfullt 

kommer att kämpa på även i situationer där det är oklart hur man bör gå tillväga. 

Begriplighet är att känslan av det som händer, både inom och utanför individen är 

begripligt. Att förstå olika situationer och få en bra känsla av begriplighet kan ske 

genom att den information en människa försett sig med är tydlig och strukturerad och 

går att förklara. Hanterbarhet innebär att individer uppfattar att de har resurser att 

hantera situationen. Känslan av sammanhang beskriver hur en individ hanterar 

stressituationer och detta är avgörande för upplevelse av hälsa. Människor med högt 

KASAM uppfattar tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. I bästa fall kan de se 

livets utmaningar som stimulerande. Att engagera sig i allt är inte möjligt, varje 
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människa ska själv kunna dra sina gränser. Det är individuellt var dessa gränser finns 

och det är just för den människan livet ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. 

Arbetet är en stor och viktig del av en vuxen människas liv. Vid palliativ vård behöver 

sjuksköterskan känna inflytande över sitt arbete för att uppleva meningsfullhet. 

Erfarenhet av arbetsliv och hanterbar arbetsbelastning är grundläggande för att uppnå en 

hög grad av KASAM. Att ständigt känna en överbelastning i sitt arbete utan möjlighet 

att återhämta sig är en fara. Känslan av hanterbarhet kan då påverkas negativt. Genom 

att sjuksköterskan vid den palliativa vården upplever skiftningar i arbetet från tillfällig 

överbelastning till perioder för återhämtning samt att individen känner igen detta, 

stärker känslan av hanterbarhet. Arbetet för sjuksköterskan vid palliativ vård innebär att 

ständigt utsättas för situationer som påverkar henne känslomässigt. Sjuksköterskornas 

tillvägagångssätt och resurser att hantera det de utsätts för är avgörande för hur de kan 

motstå stress och ohälsa. Om sjuksköterskan känner trygghet i sin arbetsgrupp ökar 

känslan av KASAM. Gemensamma värderingar på arbetsplatsen och att det finns en 

känsla av gruppidentifikation leder till en starkare känsla av förutsägbarhet 

(Antonovsky, 2005).  

 

Tishelman (1998) betvivlar KASAM:s tillämplighet som ett världsomfattande verktyg 

oberoende av språk och kultur. Hon menar att KASAM grundar sig på för lite 

erfarenhet. Vidare påtalar Tishelman (1998) att en mer noggrann analys av Antonovskys 

teori om KASAM behövs, då en risk föreligger att verktyget mer beskriver ett mått av 

människans karaktärsstyrka. En viktig del som hon dessutom diskuterar är 

genusperspektivet, det visar att kvinnor och män inte skattar lika på skalan, kvinnor 

skattar lägre i jämförelse med män (Tishelman 1998). Kinman (2008) stödjer i sin 

studie Antonovskys teori om hur människor med hög KASAM kan hantera 

påfrestningar både på arbetet och i hemmet bättre än de som har ett låg KASAM. Vidare 

delar Kinman (2008) Antonovskys teori, om att ökat självbestämmande, öppenhet och 

delaktighet i det som sker kan det leda till att individens KASAM stärks (Kinman, 

2008). 

 

Att författarna till studien trots att kritik finns valt att använda den här modellen som 

teoretisk referensram är för att den är av betydelse för sjuksköterskans förhållningssätt 

vid palliativ vård. Milberg (2013) menar att den medicinska delen fortfarande är av 

betydelse men inte tillräcklig. Det centrala belyser istället det salutogena synsätt som 
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innebär att människan ses i hela sitt sammanhang. På så vis kan sjuksköterskan möta 

och hjälpa patient och närstående att hitta möjligheter att hantera det svåra (Milberg, 

2013). 

 

3 Problemformulering 
Den avancerade sjukvården vid palliativ vård har de senaste åren flyttats från sjukhus 

till hemmet, där fler patienter väljer att tillbringa sin sista tid. Palliativ vård i hemmet är 

ett viktigt och betydande inslag i sjuksköterskans arbete. Att vårda patienter i livets slut 

i hemmet betyder att sjuksköterskan sätts inför olika frågeställningar och får fatta 

viktiga beslut. Det sätts höga krav på sjuksköterskans kompetens för att kunna vara 

följsam i de omvårdnadsåtgärderna som krävs utifrån patient och närståendes önskemål, 

hälsotillstånd och hemsituation. Med denna studie önskar författarna belysa 

sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta inom palliativ vård som bedrivs i kommunala 

hälso- och sjukvård.  

 

4 Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta inom palliativ vård i den 

kommunala hälso- och sjukvården.  

 

5 Metod 

5.1 Design 
En kvalitativ ansats har valts för att utföra studien då författarnas vill skildra 

sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med palliativ vård i den kommunala hälso-och 

sjukvården. Genom att använda en kvalitativ ansats söker författarna fördjupad 

förståelse och helhet kring människans upplevelse av ett fenomen (Polit & Beck, 2012).  

Enskilda intervjuer valdes som datainsamlingsmetod och analysmetoden som användes 

var en kvalitativ innehållsanalys.   

 

5.2 Urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes vilket innebär att informanten som ingår i studien har 

erfarenhet av området som studeras. Vid kvalitativ ansats är urvalet av informanter 

mindre, ingen rekommenderad urvalsstorlek finns. Det centrala är att informanterna har 

god kunskap inom området som de kan delge och att tillräcklig mättnad uppnås som 
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svarar mot syftet som var att undersöka sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta inom 

palliativ vård i den kommunala hälso-och sjukvården (Henricsson & Billhult, 2012).  

Verksamhetschefen för en kommun i sydöstra Sverige kontaktades via mail för att få 

tillstånd att genomföra intervjuer med sjuksköterskorna som önskade att delta i studien 

(Bilaga 1). Informationsbrev skickades sedan ut via mail till alla sjuksköterskorna i den 

aktuella verksamheten, inga inklusions- eller exklusionskriterier fanns (Bilaga 2). 

Mailet innehöll information om studiens syfte, metod, samtycke till deltagande och att 

medverkan kunde avbrytas utan anledning. Intervjupersonerna bestämde själva tid och 

plats var intervjun skulle ske. Åtta distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetade i den 

kommunala hälso- och sjukvården anmälde sitt intresse. Urvalet av informanterna 

skedde genom att samtliga som anmälde sitt intresse ingick i studien. Informanterna var 

kvinnor med en arbetslivserfarenhet mellan 2-35 år med ett medelvärde på 13 år. 

Åldrarna varierade mellan 32-62 år och ett medianvärde på 39 år. Fyra informanter var 

distriktssköterskor, en onkologisjuksköterska och resterande var sjuksköterskor med 

kandidatexamen. Fortsättningsvis kommer samtliga som ingick i urvalet benämnas som 

sjuksköterskor. 

 

5.3 Kontext 
Studien utfördes under hösten 2017 i en kommun i sydöstra Sverige med en befolkning 

på cirka 26 000. Kommunen hade vid studiens genomförande cirka 750 patienter 

aktuella i den kommunala hälso-och sjukvården. Informanterna arbetade i sex 

geografiska team. Teamens storlek varierade mellan två till tio distriktssköterskor och 

sjuksköterskor. I de tre större teamen fanns undersköterskor som även var disponibla för 

resterande team. 

 

5.4 Datainsamling 

Författarna utförde semistrukturerade intervjuer som innebar att de utgick från en 

utarbetad intervjuguide med fem frågor med möjlighet till relevanta följdfrågor (Bilaga 

3). Följdfrågor ställdes för att tydliggöra studiens syfte, förstå innebörd och få ett mer 

fullständigt svar (Danielsson, 2012). Intervjuguiden skickades via mail till informanten 

innan intervjun. Intervjuguiden var en hjälp till författarna för att kunna hålla sig till 

ämnet, det var viktigt att inte leda informanten i intervjuerna. Informanterna 

uppmanades att prata öppet. En provintervju gjordes för att testa mobiltelefonerna och 

hur ljudinspelningen fungerade. Författarna fick genom provintervjun en uppfattning av 

intervjuguidens innehåll vilket gav dem också en förståelse för rollen som intervjuare. 
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En provintervju är lämplig för att se om frågorna är användbara och tiden som gjorts 

upp är lagom (Danielsson, 2012).  

Resultatet av provintervjuen medförde att författarna kände att den planerade tiden var 

rimlig, frågorna var adekvata och de fick en känsla av rollen som intervjuare. 

 

Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser i en avskild miljö. Samtliga 

intervjuer genomfördes gemensamt av båda författarna där en av författarna hade 

huvudansvaret som skiftade vid varje intervju. Informerat samtycke inhämtades innan 

intervjun påbörjades (Bilaga 4). Varje intervju spelades in av båda författarna för att 

säkerställa inspelningen. Intervjuerna pågick 17-40 minuter. Vid transkriberingen 

delades intervjuerna mellan författarna och gjordes samma dag som intervjun skedde. 

Författarna lyssnade igen på alla intervjuer för att jämföra nedskriven text och 

ljudinspelning. Texten kodades genom att varje text fick en siffra och senare en färgkod. 

De transkriberade texterna sparades på extern hårddisk hos en av författarna. Efter 

avslutad studie kommer det inspelade materialet och de transkriberade texterna raderas.  

 

5.5 Dataanalys 
Texten som har tolkats vid intervjuerna kan analyseras på olika nivåer med tanke på 

abstraktion och djup (Danielsson, 2012). Vid analys av det insamlade materialet 

använde sig författarna av manifest kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att en kvalitativ innehållsanalys är en neutral granskning av informantens 

skildring av en erfarenhet eller upplevelse. Genom manifest analys inriktar sig 

författaren på att finna likheter och skillnader i textens innehåll. En kvalitativ manifest 

innehållsanalys påbörjas med att läsa det transkriberade materialet, vilket författarna 

gjorde enskilt för att få god kunskap om materialets innehåll. Därefter söktes 

meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

markerades med färgpenna, detta moment gjordes enskilt av författarna. 

Meningsbärande enheter kan vara en mening, fraser eller ord som har ett gemensamt 

budskap som svarar på syftet (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter möttes 

författarna och diskuterade de meningsbärande enheterna, gick tillbaka till den 

ursprungliga texten och jämförde för att inget skulle missas. En samstämmighet fanns 

hos författarna angående de utvalda enheterna, inga meningsbärande enheter valdes 

bort. Därefter sattes de meningsbärande enheterna in i en Word tabell där varje 

informant färgmarkerades för att underlätta det fortsatta analysarbetet. Författarna 

påbörjade sedan tillsammans kondenseringen av de meningsbärande enheterna där 
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texten sammanfattades samtidigt som det väsentliga behölls. Nästa steg var att koda de 

kondenserade enheterna för att belysa det specifika i texten. En kod kan beskrivas som 

ett samlingsnamn för den reducerade meningsenheten och kan uttryckas i några få ord 

men även i ett enda ord (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter såg författarna att 

vissa likheter fanns mellan koderna och de koder som liknade varandra fördes samman. 

Koder som påminner om varandra kan ordnas till grupper och utveckla stöd till att hitta 

kategorier i texten. Många koder kan bli en underkategori och ett flertal underkategorier 

skapar kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet av analysen gav åtta 

underkategorier samt tre kategorier. Under hela analysprocessen återvände författarna 

till studiens syfte för att bekräfta att materialet besvarade syftet.  

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Underkategori Kategori 

Göra det bästa av 

det svåra med att 

ge trygghet, visa 

att vi finns, 

kanske ge en 

kram till 

närstående, stötta 

och visa närhet 

känns viktigt. 

Göra det bästa 

av det svåra. Ge 

trygghet, visa 

att vi finns, 

stötta och visa 

närhet. 

Göra det bästa 

av det svåra.  

Förhållningssätt Kompetens i 

palliativ vård 

När jag var yngre 

upplevde jag den 

palliativa vården 

enklare. Nu när 

jag har mer 

livserfarenhet och 

lång erfarenhet i 

yrket känns det 

svårare 

Svårare med 

palliativ vård 

då livs- och 

arbetserfarenhet 

ökat 

Känslomässig 

påfrestning 

Hantera egna 

känslor 

Utmaningar i 

palliativ vård  

Det är positiva 

och roliga 

erfarenheter även 

om det är ett 

sorgligt arbete. 

Så himla givande 

och man känner 

att man gör sådan 

nytta.  

Positiva och 

roliga 

erfarenheter 

även om det är 

ett sorgligt 

arbete. Givande 

och gör nytta. 

Positiva 

erfarenheter. 

Givande 

arbete 

 Berikande 

möten 
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6 Forskningsetiska övervägande  
När en studie ska göras krävs ett etiskt förhållningssätt, där målet är att skydda 

informanterna. Författarna till studien har därför följt Vetenskapsrådet (2017) vad gäller 

det grundläggande skyddet för den enskilde individen genom informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Enligt informationskravet fick 

informanterna information om studien genom mail (Bilaga 2) om syftet, 

tillvägagångssätt, frivillighet och möjlighet att avbryta sitt deltagande om de ville. 

Samtyckeskrav beskriver informantens självbestämmande om deltagande i studien. 

Verksamhetschef tillfrågades till en början om tillåtelse för studiens genomförande 

(Bilaga 1). Informanterna gav sitt samtycke till intervjun innan den påbörjades (Bilaga 

4). Informanterna skyddades konfidentiellt genom att varje intervju kodades och i 

resultat kan ingen informant identifieras. Intervjuer som spelats in och den 

transkriberade texten raderades efter studiens avslut. Informanterna upplystes om att 

materialet behandlades konfidentiellt, endast författarna och deras handledare hade 

tillgång till det (Kjellström, 2012). Nyttjandekravet innebär att materialet bara kommer 

att användas till studien syfte (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Studien har genomgått Etikkommittén Sydost etiska egengranskning vilket förevisades 

att ingen särskild ansökan var tvunget (Bilaga 5). Målet med studien var att kunna 

förtydliga sjuksköterskors erfarenheter av arbete inom palliativ vård i den kommunala 

hälso-och sjukvården. Författarna bedömde att det kunde finnas en emotionell risk för 

informanterna i studien då ämnet kan ge en känslomässig påverkan. För att inte inverka 

på informanterna fick de själva utse tid och plats för intervjun. De fick åter igen 

information om studiens syfte. Författarna anser att nyttan med studien är att 

informanterna får genom sin medverkan tillfälle att lyfta erfarenheter och tydliggöra sitt 

arbete inom palliativ vård. Erfarenheterna skulle kunna användas som underlag för en 

eventuell förbättring av den palliativa vården i aktuell kommun. Ur ett samhälleligt 

perspektiv kan studien ge kunskap om vilka insatser och resurser som kan komma 

behövas inom den palliativ vården inom kommunal hälso- och sjukvård.  
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7 Resultat 

Under analysen framkom tre kategorier och åtta underkategorier (tabell 2). Resultatet 

presenteras med rubriker och underrubriker som motsvarar kategorier och 

underkategorier. Citat presenteras från samtliga sjuksköterskors intervjuer som är 

kodade och numrerade utan inbördes ordning. 

Tabell 2. Underkategorier och kategorier 

 

Underkategorier Kategorier 

Arbetssätt Kompetens i palliativ vård 

Samarbete och stöd 

Brist på information och fortbildning 

Svåra möten Utmaningar i palliativ vård 

Hantera egna känslor 

Brist på reflektion och handledning 

Yttre faktorer 

 Berikande möten 

 

7.1 Kompetens i palliativ vård 
 Arbetssätt 7.1.1

En viktig del av den palliativa vården i den kommunala hälso- och sjukvården var att 

kunna bidra till att göra det bästa av det svåra. Sjuksköterskorna menade att om de 

försökte införliva trygghet genom att vara nära och stöttande, kunde de känna att de var 

ett stort stöd för patient och familj. Flera sjuksköterskor beskrev viljan av att alltid 

kunna ge extra tid till patienter vid palliativ vård, vara flexibel och kunna fokusera om i 

sitt arbete. De flesta sjuksköterskor beskrev att erfarenhet och kompetens ledde till en 

ökad trygghet i mötet med patient och familj. Sjuksköterskorna behövde också vara 

medvetna om att det kunde ske förändringar i processen i den palliativa vården. Det var 

viktigt att tänka såhär är det nu, vi tar ny ställning imorgon. Sjuksköterskorna berättade 

om att det var individuellt hur varje patient mådde och hur just den patienten på bästa 

sätt kunde symtomlindras. Genom att sjuksköterskorna ställdes inför dessa individuella 

behov menade de att deras kunskap blev större.  

”Vi är erfarna sjuksköterskor i den palliativa vården och många av oss är duktiga, vi är 

flexibla och kan fokusera om när det blir en snabb förändring hos patienten.”  (3) 
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Sjuksköterskornas erfarenhet runt den palliativa vården var att det fanns en del 

oklarheter som ibland uppfattades som en svårighet. Brytpunktssamtalet var ett 

exempel, ibland var det sjuksköterskan som fick ta det ansvaret trots att det inte var 

hennes arbetsuppgift. En del av sjuksköterskorna uppgav att den palliativa vården 

planerades optimalt i journalen men upplevde inte att vården alltid nådde upp till det 

som hade dokumenterats i vårdplanen i journalen. Sjuksköterskorna berättade att de 

arbetade utifrån ett professionellt förhållningssätt. Det var viktigt att de lyssnade, kände 

in, försökte ta sig tid, pratade lugnt, var mer engagerade och inte förmedlade stress. En 

sjuksköterska beskrev att hon gav mer av sig själv och var närvarande på ett mer nära 

sätt, både till patient och närstående vid den palliativa vården, vilket krävde mer av 

henne i sin roll som sjuksköterska. Det var viktigt att känna in situation här och nu och 

ha en följsamhet i det som skedde.  

”Min erfarenhet och lyhördhet säger att en rutin inte skulle hjälpa jämnt utan man 

måste ha den där känsligheten som man ska ha inom palliativ vård och det tror jag de 

flesta har. Men ibland vore det bra med vissa organisatoriska principer.” (5) 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt med samtal både vad det gällde stunden här 

och nu och den fortsatta vården. Att det fanns en öppenhet där det var av betydelse att 

kunna prata med alla inblandade. Sjuksköterskan behövde ofta ställa många frågor som 

var svårt. Genom de svåra samtalen kunde sjuksköterskan få en förståelse för hur 

patienten och närståendes önskemål och behov såg ut. En sjuksköterska menade att hon 

ville vara rak och tydlig om hur sjukdom och prognos var utan att orsaka obehag. 

”Jag upplever att det är viktigt att inte pratat död och elände hela tiden utan att man 

försöker finna stunden här och nu.” (1) 

Resultatet genomsyrades av att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att insatserna inte 

var så frekventa till en början hos patienter i den palliativa vården men att det ändå var 

tidskrävande. Det tog mycket kraft, energi, långa samtal med svåra frågor och 

ställningstagande där syftet var att införliva trygghet. Det fanns även sjuksköterskor 

som beskrev att de använde sig av beröring både till patient och närstående och 

erfarenheten var att det bidrog till trygghet.  

 

 Samarbete och stöd 7.1.2

Sjuksköterskornas erfarenheter visade stora fördelar med att arbeta i team i den 

palliativa vården. Det var viktigt med ett bra samarbete mellan hemtjänstpersonal, 
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arbetsterapeut, fysioterapeut, patientansvarig läkare, hälsocentral och med behandlande 

vårdavdelning där patienten vistats innan hemgång. Sjuksköterskorna berättade om att 

de alltid fick stöd från kollegor och att de fick hjälp av läkaren på hälsocentralen i mån 

av tid. Andra sjuksköterskor menade att de inte kände något stöd från distriktsläkaren. 

Däremot talade de flesta sjuksköterskorna om att de ibland kände sig ensamma och 

saknade ett palliativt team i den kommunala hälso- och sjukvården. Sjuksköterskorna 

kände stöd från PRIVO gällande stöd och symtomlindring hos patienter med svår 

behandlad smärta. Flertalet sjuksköterskor saknade stöd från arbetsgivaren vid de 

palliativa frågorna.  

”…det har funnits möten som inte blev bra, där tilliten bara är till PAS, det tycker jag 

känns bra, för då vet jag att PAS) kontaktar närstående. ” (6) 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna erfor störst stöd och teamarbete fanns i det 

egna teamet och hos de närmsta kollegorna. Sjuksköterskorna berättade att, om de 

kände sig frustrerade i situationer runt den palliativa vården hos en patient så förstod de 

att det fanns en frustration även hos de övriga i teamet runt patienten.    

”…när en dålig patient inte vill åka in till sjukhuset så lyssnar bakjouren på oss, vår 

bedömning och mitt ord.” (4)  

Sjuksköterskorna uppgav att deras ansvar många gånger blev för stort. Uppgifter som 

inte ingick i sjuksköterskans arbete blev ändå hennes problem att lösa. Exempelvis 

beslut som rörde när patienten skulle övergå till palliativ vård, vilka läkemedel patienten 

behövde och vilka som kunde sättas ut. Ett annat viktigt avgörande som vilade på 

sjuksköterskans ansvar var att bedöma när extravak skulle sättas in och när närstående 

skulle kontaktas. Uppgifter som munvård, vändningar av patient, regelbundna besök 

och iaktta olika symtom kände sjuksköterskorna att de också behövde vara delaktig i.  

”Det är läkaren som ska säga att vi inte kan göra mer, men ofta är det vi som får styra 

upp det hela och informera. Jag känner att jag lättare får stöd från distriktsläkare 

jämfört med läkare på onkologen.” (7)  

Samtliga sjuksköterskor beskrev att det var svårt när en dålig patient kom hem från 

sjukhuset och var färdigbehandlad men inget annat var förberett för palliativ vård. Då 

uppgav sjuksköterskorna att mycket behövdes samordnas runt den palliativa vården. Till 

exempel boka hembesök med patientansvarig läkare, eventuellt koppla in PRIVO samt 

ta reda på vilken information som hade lämnats ut till patient och närstående. När allt 

detta sedan var ordnat så upplevde sjuksköterskorna många gånger att de skötte den 
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palliativa vården helt själva utan läkare. En enighet fanns hos sjuksköterskor att 

hälsocentralen hade väldigt stor tillit till att sjuksköterskorna besatt all den kunskap som 

kunde behövas. 

 

Ett samförstånd som fanns hos alla sjuksköterskor var att de saknade stöd från 

sjuksköterskor som var utvalda till palliativa ombud i verksamheten. Många undrade 

om de palliativa ombuden fortfarande var aktiva och fick tid avsatt för sitt arbete. 

Samtliga menade att de saknade information från de palliativa ombuden som de tidigare 

hade fått vid arbetsplatsträffar. 

”…för vi har inget särskilt team, jag har mina vanliga patienter dessutom de palliativa 

patienter som tar mer tid och energi då kan det vara svårt att få tiden att räcka till”. 

 ”…jag vet inte riktigt hur det är med våra egna palliativa ombud i kommunen, finns de 

kvar eller inte. Känns som det har stagnerat eller runnit ut i sanden eller vad vi nu ska 

kalla det för och det tycker jag är synd.” (2) 

 
 Brist på information och fortbildning 7.1.3

I resultatet framkom att sjuksköterskorna saknade utbildning och uppdaterad forskning 

runt den palliativa vården. Sjuksköterskorna berättade att det var frustrerande när det 

kom nya läkemedel inom den palliativa vården som ska ges till patienter utan att 

information har nått ut till sjuksköterskorna. Det framkom även att sjuksköterskorna 

saknade information om skattningsinstrument, hur de skulle användas och av vem. Det 

fanns mycket att förbättra inom palliativ vård i kommunens hälso- och sjukvård. Flera 

sjuksköterskor påtalade vikten av ny och fortlöpande information om den palliativa 

vården. Sjuksköterskorna berättade att de tidigare hade möten med hälsocentralerna vad 

gällde den palliativa vården för att få mer kunskap. Sjuksköterskorna var medvetna om 

att de skulle söka ny information själva men de saknade tid för detta under arbetstid. 

” Jag saknar rutiner, introduktion för nyanställda vad som gäller inom den palliativa 

vården. Det är väldigt olika i olika kommuner hur mycket sjuksköterskan ansvarar för 

vid palliativ vård, här kan och gör vi väldigt mycket själva.” (8) 

 

7.2 Utmaningar i palliativ vård 
 Svåra möten 7.2.1

Resultatet visade att flera av sjuksköterskorna berättade att de hade erfarenhet av 

svårigheter i mötet med patient och närstående i palliativ vård. Ett svårt möte kunde 
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vara när patient och närstående inte var riktigt överens. Patienten hade en önskan om att 

få vara hemma tills döden inträffade men närstående kände trötthet, uppgivenhet och en 

oro inför vägen till döden. Sjuksköterskan kände att det var svårt att vara en medlare 

mellan parterna och försöka finna en väg som skulle passa alla inblandade utan att 

förödmjuka någon. Ibland löste sig situationen genom att patienten avled inom ett par 

dagar.  

”Det är svårt när närstående inte riktigt är överens, då ska jag försöka hitta en väg 

tillsammans med dem som passar alla.” (1) 

Det framkom också att sjuksköterskorna kände det svårt att möta yngre patienter och 

deras familjer. Sorg och oro var större och frågorna flera jämfört med en äldre patient i 

liknade situation, där det kändes mer naturligt för sjuksköterskorna. Ofta efterfrågades 

livsuppehållande åtgärder från närstående på ett annat sätt. Stödet som sjuksköterskorna 

försökte ge till den yngre patienten och dennes närstående upplevdes inte som 

tillräckligt i närståendes ansträngda situation.  

”Med en yngre patient är det svårare (suck), det är mycket mer frågor, oftast är det fler 

närstående inblandade, det kan finnas barn med i familjen som man också ska ta hand 

om. Sorgen och oron både hos patient och närstående är så mycket större jämfört med 

en äldre patient.” (3) 

När sjuksköterskan hade svårt att få kontroll över patientens olika symtom i livets slut 

trots läkemedelsinsats, kändes det påfrestande. Främst inför närstående men även inför 

patienten. De patienter som inte kunde symtomlindras på ett tillfredsställande sätt etsade 

sig fast hos sjuksköterskan, något som hon bar med sig inombords. Flera sjuksköterskor 

uttryckte sin oro när de arbetade kväll och helg, då de arbetade på ett större område. De 

mötte då patienter i livets slutskede och deras närstående som de aldrig tidigare hade 

mött. På grund av otillräcklig anamnes och kännedom om patienten kunde de uppleva 

mötet ansträngande, känna sig utsatta och rädda för att säga och göra något fel. Ett annat 

exempel på ett svårt möte var att sjuksköterskan inte erfor att kontakten med närstående 

som tillfredsställande.  

Trots återkommande kontakt och information från sjuksköterskan till närstående om att 

patienten närmade sig vård i livets slut upplevde sjuksköterskan att närstående inte var 

införstådda. När patienten sedan hade avlidit gick närståendes frustration och dåliga 

samvete ut över sjuksköterskan, som uttryckte situationen som mycket tuff så hon till 

och med funderade på att byta arbete. Sjuksköterskorna kunde också uppleva det svårt i 
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mötet med närstående som inte förstått eller kanske inte velat förstå hur allvarligt läget 

egentligen var för den sjuke. På ett bra sätt förmedla att det kanske bara rörde sig om 

dagar kvar, var inte lätt då den närstående själv trodde det handlade om månader. 

Sjuksköterskorna uttryckte det svårt i mötet när en patient blev hastigt försämrad, inget 

brytpunktsamtal var gjort och patienten fortfarande hade en pågående palliativ 

behandling. Då kände sjuksköterskorna att de var tvungna att ta upp frågan med patient 

och närstående angående fortsättningen? Det kunde också vara så att behandlingen var 

avslutad men ändå efterfrågade patient eller närstående fortsatt behandling. Frågor av 

olika karaktär hamnade i sjuksköterskornas knä som de kände att de inte hade svar på. 

”Det känns som allas frågor hamnar i mitt knä och sen känns det som om jag ska kunna 

ge alla svar också. “(8) 

Sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att avgöra när det var dags att boka ett 

hembesök då patienten försämrats i sitt allmäntillstånd utan att ta hoppet ifrån patienten. 

Sjuksköterskorna ville inte vara den som tog bort hoppet då de hörde att både patient 

och närstående pratade om att det snart blir bättre. Dessa möten var svårare när 

sjuksköterskorna inte hade känt patient och närstående så länge.  

Ett annat svårt möte uttryckte sjuksköterskorna var med närstående eftersom det kunde 

variera och det var inte alltid lätt för sjuksköterskorna att utläsa hur pass insatta de var i 

patientens sjukdom och prognos. Patienten, menade sjuksköterskorna ofta var insatt i 

sin sjukdom, de var ledsna och visste om att de snart skulle dö. Möte med patienter och 

närstående från andra kulturer och språk var också ett svårt möte då sjuksköterskorna 

kände att de inte riktigt nådde närstående och patient. Att inte kunna prata direkt till 

varandra utan genom tolk försvårade samtalet mellan parterna.  

 

 Hantera egna känslor 7.2.2

Det framkom i resultatet att en känslomässig påverkan ofta förekom hos 

sjuksköterskorna i arbetet med palliativ vård. Sjuksköterskorna berättade att det 

medförde att de kom sig själva nära, tänkte mycket på sina egna känslor och tankar, som 

de dock trodde var viktigt och personligt utvecklande. Att vara med och få ta hand om 

en patient och närstående på den sista resan upplevdes starkt. Sjuksköterskorna beskrev 

att den dag som de inte blev påverkade av situationen menade de att det var dags att 

byta arbete. Genom att möta patienter i palliativ vård beskrev sjuksköterskorna att livet 

gav dem nya perspektiv. Sjuksköterskornas erfarenhet var att de såg på sitt eget liv på 

ett annat sätt, uppskattade det och vardagen helt annorlunda. Sjuksköterskorna uttryckte 
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känslor av misslyckande och besvikelse då vården i hemmet inte fungerade utan att 

patient och närstående valde att låta patienten avlida på sjukhuset. De beskrev då en stor 

tomhetskänsla.  

Sjuksköterskorna uppgav att de tog med arbetet hem. De kunde tänka på hur patienten 

och närstående mådde, om de hade gjort färdigt och tillräckligt, om de ordnat upp allt så 

gott det gick eller om de glömt att utföra något. De ville helst inte behöva lämna över 

till någon annan kollega, då kändes det som de inte hade gjort sitt jobb. 

Sjuksköterskorna uttryckte att de ville göra sitt bästa. De berättade att de kunde grubbla 

mycket hemma när det var något som inte blev så bra, särskilt om det började närma sig 

slutet. Sjuksköterskorna visste ofta att patient och närstående upplevde det jobbigt att 

behöva möta nya sjuksköterskor och övrig personal. Ibland var det svårt att släppa, det 

kunde kännas som jobbet fortsatte dygnet runt. Att få prata av sig hemma var ett sätt att 

hantera känslor när sjuksköterskorna kände sig ledsna eller illa berörda. 

Sjuksköterskorna berättade att de lätt blev påverkade av sitt arbete, det hände att det 

gick ut över den egna familjen. De formulerade just kravet på sig själva som högt i den 

palliativa vården. De kände krav, ansvar och förväntningar från patient, närstående och 

läkare som vilade tungt på deras axlar. Sjuksköterskorna ville alltid försöka ge allt men 

tyckte att det många gånger var svårt.  

”Man förlitar sig mycket på mig, de sitter och väntar, nu kommer sjuksköterskan och 

ska ge oss lite trygghet.” (8) 

Sjuksköterskorna uttryckte att de upplevde en skön känsla inombords när de var med 

och kunde uppfylla patient och närståendes önskan om vård i livets slut hemma. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna att de kunde uppleva sig trängda mellan alla som var delaktiga 

i vården. Ibland uppstod en osäkerhet, hade de gjort för mycket eller för lite? Ibland 

kände sjuksköterskorna att de var tvungna att försvara det som patienten och 

sjuksköterskan hade kommit överens om inför närstående, kollegor och läkare. De 

kände sorg och tragedi när en ung människa dog, den naturliga döden med en äldre 

patient var mer lätthanterlig. Att vårda patienter i palliativ vård krävde mer 

känslomässigt och det påverkade de egna känslorna. Genom en nära relation till patient 

och närstående blev sjuksköterskorna mer personliga i mötet men inte alltför privat. 

Genom att de kände sjuksköterskorna att de växte som personer och fick mycket 

tillbaka. 
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”När någon får avsluta sitt liv alldeles för tidigt då börjar man genast känna 

tacksamhet gentemot sitt egna liv. Dessa känslor kommer alltid upp. Det har hänt att 

jag har gråtit i bilen efteråt för det helt enkelt varit så jobbigt. Det har också hänt att 

jag gråtit med närstående eller fått tårar i ögonen, jag är inte mer än människa själv. 

Det är jobbigt att vara professionell men ändå kan jag känna att jag visar någon form 

av medmänsklighet” (2) 

 

 Brist på reflektion och handledning 7.2.3

Resultatet visade att sjuksköterskorna saknade någon form av avsatt tid för handledning 

eller reflektion. De skötte handledning och reflektion själva på lunchtid eller i bilen när 

tid fanns. Sjuksköterskorna berättade att de varit med om att en kollega fått handledning 

när det hände något speciellt. Då hade en annan kollega påtalat för arbetsgivaren att det 

behövdes, det var inget som skedde per automatik. Sjuksköterskorna hade efterfrågat 

handledning men inte fått. De påtalade att det fanns en stor kunskap hos 

sjuksköterskorna men menade att det skulle bli ännu bättre vård om de fick stöd i 

handledning.  

”…ibland känner man att det skulle kännas bra att prata med någon utifrån, man vill 

inte bli dömd av sina kollegor för att man säger något”. (1) 

 

 Yttre faktorer 7.2.4

Tidsbrist var något som sjuksköterskorna tog upp och som försvårade deras arbete i 

palliativ vård. Den palliativa vården med patienter och närstående var tidskrävande men 

sjuksköterskorna tyckte samtidigt att de var berättigade den tiden. Däremot kände 

sjuksköterskorna att de inte alltid hade den tiden som de önskade kunna ge och det var 

alltid svårt att bedöma hur lång tid något skulle ta. Samtidigt som de vårdade patienter 

som var inskrivna i palliativ vård skulle de hinna med övriga patienter på sitt område. 

Det hände att övriga patienter fick mindre tid. Ofta fick sjuksköterskan planera om sin 

dag eller be om hjälp för att hinna med. Trots planering av sin dag resulterade det ofta i 

övertid när arbetet var oförutsägbart, det var mycket att göra och svårt att få tiden att 

räcka till. 

”Det kräver tid och energi, man måste göra plats i boken för dessa patienter. Det är 

inte alltid tiden finns, andra besök får mindre tid. Men om man har tid känner man att 

man ger en bättre vård helt klart och inte hamnar i den där stresskarusellen” (5) 
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Sjuksköterskorna kände av att diskussionerna kring extravak hade förändrats sista åren. 

Tidigare var det inga bekymmer att sätta in extravak vid vård i livets slut, om närstående 

inte hade någon möjlighet eller ville sitta vak. De formulerade sig att det är ett mer 

ifrågasättande om insättning av extravak idag, ett större ekonomitänk. Om en patient 

hade mycket symtom var det en självklarhet tyckte sjuksköterskan att det skulle finnas 

extravak. Sjuksköterskan uttryckte att teamet runt patienten, om det så var 

hemtjänstpersonal eller närstående, var viktiga just för symtomlindringens skull. Om det 

var hemtjänstpersonal som satt hos den sjuke var det viktigt att de kunde se tecken på 

smärta eller oro och inte vara ovan i sin roll som extravak.  

Flera sjuksköterskor tog upp hemtjänstpersonalens kompetens och att det sakandes 

kunskap om palliativ vård. De upplevde att omsättningen av hemtjänstpersonal sista 

tiden har ökat. De påtalade också hur beroende de var av dem för att kunna utföra en 

god palliativ vård tillsammans. Sjuksköterskorna nämnde att de behövde ge 

hemtjänstpersonalen mer tid för att instruera och informera dem om palliativ vård. 

Några sjuksköterskor tog upp att det var skillnad på om patienten som vårdades i sitt 

hem hade hemtjänst inkopplad eller inte. Fanns hemtjänst engagerad så kunde det 

avlasta sjuksköterskan, annars kändes det som att belastningen ökade. Erfarenheten var 

att yngre patienter med familjer valde oftare att inte ta någon hjälp från hemtjänst utan 

försökte klara sig själva i hemmet med hjälp av sjuksköterskan. Några sjuksköterskor 

nämnde arbetsmiljön i hemmet som opraktiskt rent arbetsmiljömässigt, det kunde vara 

trappor och trånga utrymmen. Det kunde också vara så att patient och närstående nekade 

till hjälpmedel. Det fanns de som sagt att de inte ville att hemmet skulle bli som ett 

sjukhus och det var därför de valde att inte vårdas hemma.  

”Vi tar jättemycket plats när vi flyttar in, det är skoskydd, förkläde, handskar, 

handsprit, hjälpmedel, säng, omläggningsmaterial, injektionsmaterial och mera. Vi kan 

lätt ta upp ett helt rum.” (4) 

 

7.3 Berikande möten 

I resultatet framgick det att sjuksköterskorna trots allt erfor arbetet med palliativ vård i 

den kommunala hälso- och sjukvården både givande och positivt. En fördel var att 

kunna bidra till att patienten fick avsluta sitt liv i hemmet och sjuksköterskan kunde 

uppfylla en önskan som patient och närstående hade. Vidare beskrev sjuksköterskorna 

att de hade fått en mer nära relation till familj och patient när vården skedde i deras egna 

hem. De berättade om en helhet som blev mer personlig, där sjuksköterskorna kände att 
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de blev mer inbjudna i patienten och familjens hela liv. Sjuksköterskorna berättade att 

närheten till familjen berodde på att de ofta var med under en längre tid och fick lära 

känna personerna.  

”…tycker den palliativa vården är helt fantastiskt, det är jättespännande, det ger mig så 

mycket. Varje gång jag möter nya palliativa patienter ger det mig nya perspektiv. Jag 

ser mitt eget liv på ett annat sätt, jag uppskattar mitt eget liv och vardag på ett helt 

annat sätt.” (6) 

Flera sjuksköterskor hade positiva och tilltalande erfarenheter även om det var ett 

sorgligt arbete. Vården i hemmet var fantastisk och känslan att de gjorde nytta var en 

stor fördel. Det fanns fler fördelar än svårigheter med palliativ vård i hemmet. 

Sjuksköterskorna beskrev utifrån sin erfarenhet att om någon önskar, vill, vågar och kan 

få avsluta sitt liv i hemmet med nära och kära ska de göra det. Vidare berättade flera av 

sjuksköterskorna att de har erfarenheter av att den palliativa vården i hemmet var något 

fint och att det jobbet som sjuksköterskorna utförde vid den palliativa vården var riktigt 

bra. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att kunna göra skillnad som betydelsefullt. 

Sjuksköterskorna uttryckte att det kändes som en gåva att kunna hjälpa till i livets 

slutskede, det sista sjuksköterskan kunde göra för en annan människas liv beskrevs som 

en tillfredsställelse. 

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av palliativ vård inom den 

kommunala hälso- och sjukvården. Resultatet visade att sjuksköterskans erfarenheter av 

palliativ vård många gånger var positiv och givande. Arbetet innebar en del utmaningar 

som svåra möten, känslomässig påverkan och yttre faktorer som inverkade på 

sjuksköterskan. Erfarenhet och kompetens krävdes för att hantera utmaningarna och 

underlättades av ett förhållningssätt som utgick från en helhetssyn på människan. Det 

framkom önskemål om ökad information, fortbildning och handledning i palliativ vård. 

Samarbete med kollegor och andra vårdgivare ansåg sjuksköterskorna i de allra flesta 

fall vara tillgångar i arbetet i den palliativa vården.  

I resultatdiskussionen kommer författarna diskutera tre olika områden som framkommit 

ur resultatet: kompetens i palliativ vård, utmaningar i palliativ vård samt berikande 

möten. 
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 Kompetens i palliativ vård 8.1.1

I föreliggande studies resultat framkom att sjuksköterskorna ville vara ett stöd och 

införliva trygghet till patient och närstående i den svåra situation de befann sig i. För att 

sjuksköterskan ska kunna skapa trygghet till patient och närstående som upplever 

otrygghet vid palliativ vård i hemmet, är det viktigt att sjuksköterskan känner sig säker 

och trygg i sin roll (Munck, Sandgren, Fridlund, & Mårtensson, 2012). 

Även Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver i sin studie att sjuksköterskorna vill 

ge patient och närstående så god vård som möjligt utifrån de behov och önskemål som 

uppstår. Viktiga egenskaper som nämns hos sjuksköterskan för att möjliggöra en god 

livskvalitet för patient och närstående är till exempel god kunskap, att se patientens 

individuella behov samt vara flexibel (Wallerstedt & Andershed, 2007). En 

personcentrerad vård utgår från att patienten själv besitter den största kunskapen om sin 

egen kropp och sjukdom, där patient och närstående är aktiva i den vård och behandling 

som är aktuell. Vid en personcentrerad vård där närstående och patient upplever att de 

blir bemötta med respekt för deras egen värdighet, sårbarhet, självbestämmande och 

integritet införlivas hopp och tillit som kan leda till att minska lidandet (Willman, 

2013). 

I föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna att vårda någon i det egna hemmet bidrar 

till en helhetssyn av människan. I patientens egna hem får sjuksköterskan vara gäst och 

ta del av hela patientens liv som underlättade till ett holistiskt synsätt. Wallerstedt 

(2012) menar att när sjuksköterskan arbetar utifrån ett palliativt förhållningssätt som 

utgår från en helhetssyn på människan leder det till att patienten kan leva värdigt och 

uppleva välbefinnande vid livets slut. Ett palliativt förhållningssätt innebär även att de 

insatser som är viktiga för patientens välbefinnande kan ställas mot varandra, där för 

och nackdelar vägs in (Wallerstedt, 2012).  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie berättade att livserfarenhet och yrkeskunskap var 

av stor betydelse för att kunna möta patient och närståendes behov vid palliativ vård i 

den kommunala hälso- och sjukvården. Erfarenheten sjuksköterskorna besitter inom 

palliativ vård är viktig för att kunna känna in och ha följsamhet i de förändringar som 

sker hos patient och närstående. 

Law (2009) beskriver i sin studie att värdet av erfarenhet och utbildning inom yrket 

påverkar huruvida sjuksköterskan kan möta de känslomässiga behov som finns vid 

palliativ vård (Law, 2009). 

 



  
 

25 

Sjuksköterskorna påtalade i föreliggande resultat vikten av team och samarbete mellan 

hemtjänstpersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut, patientansvarig läkare och hälsocentral 

i den palliativa vården. En av sjuksköterskans kärnkompetenser är teamsamarbete som 

är av betydelse vid palliativ vård. Olika kompetensers kunskap möjliggör en avancerad 

omvårdnad där hälso- och sjukvården kan möta de förväntningar och krav som finns 

idag (Carlström, Kvarnström, & Sandberg, 2013). Sjuksköterskorna upplevde att de 

alltid fick stöd från sina kollegor. Några upplevde stöd från patientansvarig läkare 

medan andra helt saknade det stödet. De flesta sjuksköterskorna beskrev att de ibland 

kände sig ensamma och saknade ett team i den palliativa vården. Shaw, Kearney, 

Glenns och McKay (2016) belyser i sin studie värdet av att arbeta i team för att 

tillgodose behov hos patient och närstående vid palliativ vård i hemmet. Arnaert och 

Wainwright (2009) menar också i sin artikel att vikten av stöd från kollegor, till 

exempel att kunna fråga en kollega för att känna sig säker vid en bedömning. Teamets 

betydelse lyfts fram som en viktig del för att uppleva stöd för sjuksköterskan i sitt arbete 

(Arnaert & Wainwright, 2009). Johansson (2013) diskuterar också teamets betydelse för 

att kunna hantera svåra situationer och möta patient och närståendes behov.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att deras ansvar ofta kändes för stort. 

De upplevde att personal på hälsocentral och arbetsgivare hade en stor tilltro till att 

deras kunskap var tillräcklig för en optimal palliativ vård. Wallerstedt och Andershed 

(2007) belyser i sin artikel att sjuksköterskornas ambitionsnivå inte riktigt alltid passade 

in med verklighet och krav som ställs på sjuksköterskan. Sjuksköterskorna ville göra 

mer för patienten än vad som kanske var möjligt för verksamheten, de saknad stöd och 

resurser (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Erfarenheten sjuksköterskorna beskrev i föreliggande var att arbetsgivaren saknade 

insyn och förståelse för det komplexa arbete som sjuksköterskorna ansvarade för vid 

den palliativa vården. Johansson (2013) beskriver vikten av ett ledarskap som ser 

sjuksköterskans situation och skapar möjligheter för att kunna utföra en god palliativ 

vård. Ett ledarskap som har ett synsätt med samma värderingar som palliativa vårdens 

filosofi underlättar för sjuksköterskan i sitt arbete. En organisation med bra struktur och 

tillräckliga resurser ger möjlighet till en trygg och säker palliativ vård och bidrar till 

teamets och sjuksköterskans utvecklingsmöjlighet (Johansson 2013).  
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Sjuksköterskorna uppgav i föreliggande resultat att de saknade fortbildning och ny 

information inom palliativ vård. I Arnaert och Wainwrights (2009) studie menar 

sjuksköterskorna att de behöver hålla sig uppdaterade inom den palliativa vården för att 

kunna ge den avancerade vård som är aktuell. Genom deltagande i workshops och 

konferenser som handlar om palliativ vård kan sjuksköterskorna få möjlighet att hålla 

sig à jour med den kunskap som behövs (Arnaert & Wainwrights, 2009). 

 
 Utmaningar i palliativ vård 8.1.2

I föreliggande studies resultat visade att sjuksköterskorna såg utmaningar i samband 

med att vårda patienter i palliativ vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Flera 

sjuksköterskor nämnde att de kände att det var någon slags medlare mellan patient och 

närstående. Till exempel kunde det vara när patienten hade en önskan att få dö i sitt 

hem, medan närstående kände oro, trötthet och kanske en ovillighet till att vårda i 

hemmet. Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och Berggren (2010) belyser i sin studie 

att sjuksköterskan upplever en skör lina att balansera på för att kunna se till både patient 

och närståendes behov och önskningar.  

 

I föreliggande studie menade sjuksköterskorna att övertyga närstående att vård i livets 

slut kan bedrivas på ett lika tillfredsställande sätt i hemmet jämfört med på sjukhuset. 

Pusa et al. (2014) påtalar vikten av att utveckla närhet och samarbete med ett ömsesidigt 

förtroende mellan sjuksköterska, patient och närstående. Genom detta får 

sjuksköterskan en djupare förståelse för allas situation (Pusa et al., 2014). En god 

kommunikation och relation till närstående gynnar patientens livskvalitet enligt 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2016).  

 

I föreliggande studies resultat uppgav sjuksköterskorna att patienten ofta var insatt i sin 

sjukdom, de kanske var ledsna och förstod att de snart skulle dö. Var de närstående stod 

i situationen var mycket varierande och inte alltid lätt att förutspå för sjuksköterskan. 

Pusa et al. (2014) menar att det är grundläggande för sjuksköterskan att kunna ge ett 

individuellt stöd till varje närstående och förstå dennes situation i den palliativa vården i 

hemmet. Genom stödet som ges av sjuksköterskan upplever närstående ett bättre 

självförtroende i rollen som vårdare, de kan till och med känna en mening med det 

(Pusa et al., 2014). Vården ska planeras och utformas gemensamt med patient och 

närstående där autonomi med självbestämmande, integritet och respekt är det centrala 

(Engström, 2013). 
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Att möta närstående som inte riktigt var införstådda eller inte ville vara införstådda i 

patientens sjukdom eller prognos försvårade mötet för sjuksköterskorna i föreliggande 

studie. Karlsson et al. (2010) anser att situationen kan bli svårhanterlig om det saknas en 

öppen kommunikation mellan sjuksköterskan-patient-närstående. Det blir besvärligt för 

sjuksköterskan att vara professionell i sin yrkesroll och det blir svårare att ta ansvar för 

vården fullt ut (Karlsson et al., 2010). Att upprätthålla en öppen och god 

kommunikation till patient och närstående är betydelsefullt, både verbalt och icke 

verbalt. Kommunikation måste anpassas individuellt och till situation. Ödmjukhet, 

respekt och en följsamhet är betydande för relationen mellan sjuksköterska patient och 

närstående (Friedrichsen, 2013).  

 

Sjuksköterskorna berättade om svårigheter som uppstod i olika möte och situationer i 

vård i livets slut i föreliggande studie. Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren 

och Söderlund (2012) skriver i sin artikel att det ofta förekommer etiska svårigheter i 

vård i livets slut. När sjuksköterskan ställs inför etiska dilemma upplever de obehagliga 

känslor. En känsla av att inte ha kontroll över situationen, otillräckligt samarbete med 

övriga vårdgivare eller att patientsäkerhet inte var tillräckligt god kan vara orsaker som 

påverkar sjuksköterskan. Det är viktigt att öka medvetenheten om etikens betydelse i 

vård i livets slut, ta hänsyn och se behov från alla inblandades perspektiv (Karlsson et 

al., 2012).  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att det fanns frustration hos sjuksköterskorna om 

utebliven effekt vid symtomlindring. Sjuksköterskorna påtalade att de kände sig osäkra 

och inte tillräckligt duktiga då symtom inte kunde lindras helt. Karlsson (2013) skriver 

att symtom som uppstår i livets slutskede ofta liknar varandra men hur just den 

patienten upplever smärtan visar sig på olika sätt. Det är av stor betydelse för 

sjuksköterskan att alltid ta reda på grundorsaken och just den personens önskan 

(Karlsson, 2013). Det är viktigt att regelbunden och strukturerad skattning samt 

uppföljning av symtom och symtomlindring görs. Att nyttja samma 

skattningsinstrument nationellt är av vikt enligt Nationellt vårdprogram för palliativ 

vård (2016).  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att de känslomässigt påverkades av 

arbetet med palliativ vård och vård i livets slutskede. Flera av sjuksköterskorna 
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berättade att de kände en tacksamhet för sitt eget liv. Pusa et al. (2014) skriver i sin 

studie att sjuksköterskorna upplever att de är ett stöd och högt värderad av både patient 

och närstående som resulterar i att de känner en egen tillfredsställelse av meningsfullhet 

och i sitt arbete de utför (Pusa et al., 2014). Genom att sjuksköterskan har inflytande i 

sitt arbete ökar upplevelsen av meningsfullhet som är en av komponenterna i KASAM 

(Antonovsky, 2005).  

 

I föreliggande studies resultat beskrev sjuksköterskorna besvikelse, känsla av 

misslyckande och en tomhetskänsla när inte vården avslutades i hemmet utan patient 

och närstående valde att låta den sjuka dö på sjukhuset. Karlsson et al. (2012) skriver i 

sin studie att sjuksköterskor ibland känner att det är svårt att kunna införliva trygghet i 

hemmet för patient och närstående i vård i livets slut. Till exempel kan det bero på att 

närstående inte orkar längre, känner sig otrygga eller att symtom är svåra att hantera i 

hemmet (Karlsson et al., 2012). 

 

Att försöka vara professionell i ansträngande möten och inte bli känslomässigt påverkad 

kunde ibland vara svårt uppgav sjuksköterskorna i föreliggande studie. Att arbeta med 

vård i livets slut krävde mycket av sjuksköterskorna. Davies, Jenkins och Mabett (2010) 

menar att olika individuella strategier är nödvändiga för att kunna hantera och 

upprätthålla en god emotionell hälsa för sjuksköterskan. Det gäller att från 

arbetsgivarens sida få en extra medvetenhet och medge större resurser för att kunna axla 

behovet av palliativ vård i hemmet (Davies et al., 2010). Sjuksköterskor i Melvins 

(2012) studie uttrycker sig att det vid vissa tillfällen ”kostar” och det tar mycket kraft av 

sig själv att jobba med palliativ vård. Att utveckla egna strategier är viktigt för att 

upprätthålla sin hälsa och hålla en god balans mellan yrkesliv och privatliv (Melvins, 

2012). Likaså Tunnah, Jones och Johnstone (2012) identifierar behovet av att kunna 

”stänga av” när sjuksköterskan lämnar sitt arbete. Sjuksköterskor som har arbetat länge 

med palliativ vård har funnit en professionell distansering som gör att de klarar sig 

bättre från en känslomässig utsatthet menar Tunnah et al. (2012). 

Genom att sjuksköterskorna arbetar utifrån ett Antonovskys salutogena synsätt där 

människan ses i hela sitt sammanhang. kan de möta och hjälpa patient och närstående 

att hitta strategier att möta det svåra menar Milberg (2013). 
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Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de saknade schemalagd tid för 

reflektion och handledning. De kände att de ändå kunde prata om svåra situationer med 

kollegor när och om tid fanns. Devlin och McIlfatrick (2010) menar att när 

sjuksköterskan utsätts för känslomässig påverkan måste den synliggöra, och lämpligt 

stöd och handledning bör tillhandahållas när behov finns. Enligt Antonovsky (2005) kan 

sjuksköterskorna som upplever ett högt KASAM känna att de svåra utmaningar som de 

ställs inför är begripliga, hanterbara och meningsfulla och leder till att de stimuleras i 

sitt arbete (Antonovsky, 2005). Melvin (2012) påtalar att arbetsgivaren bör 

tillhandahålla tillgång till stöd för sjuksköterskor som är i behov av det för att hantera 

sina känslor. Någon form av handledare/mentor som yngre och oerfarna sjuksköterskor 

kan vända sig till vid påfrestande situationer kan hjälpa och stötta både praktiskt och 

mentalt (Melvin, 2012).  

 

En faktor som sjuksköterskorna i föreliggande studie kände i arbetet med patienter och 

närstående i palliativ vård var tidsbrist. De upplevde att den här patientgruppen och 

deras närstående skulle privilegieras och önskade att mer tid skulle finnas. Josefsson 

(2012) anser att det är vanligt förekommande bland sjuksköterskor att de känner sig 

pressade och stressade i sitt arbete. Det är vanligt att sjuksköterskans arbete ofta följer 

med hem i tankarna efter arbetsdagens slut (Josefsson, 2012). Glasberg, Eriksson och 

Norberg (2007) menar att moralisk stress kan påverka sjuksköterskorna negativt vilket 

bland annat kan orsakas av hög arbetsbelastning, begränsning av tid samt etiska 

svårigheter. Om sjuksköterskan inte kan följa sina egna grundläggande värderingar kan 

det orsaka etiska svårigheter. Känslan av otillräcklighet innebär samvetsstress vilket kan 

leda till ogynnsamma följder för både sjuksköterska, patient och närstående. Det är 

viktigt att det finns strategier för att förebygga och hantera situationer som utlöses av 

moralisk- och samvetsstress. Dessa kan vara riktade både mot hur arbetet är 

organiserats, hur dessa situationer hanteras men också mer individuellt anpassat 

(Glasberg, Eriksson & Norberg, 2007). Genom att sjuksköterskorna får möjlighet att 

utvecklas av påfrestningar där de upplever en känsla av sammanhang i tillvaron som 

skaps genom hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. När sjuksköterskorna har 

perioder av överbelastning i arbete men är medveten om att det endast är tillfälligt och 

att det snart kommer tid för återhämtning stärks känslan av hanterbarhet (Antonovsky, 

2005). 
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I föreliggande studies resultat sjuksköterskorna redogjorde för att den palliativa vården 

krävde mycket tid och prioritering av sina arbetsuppgifter och var en stor del av arbetet. 

Frustration över att inte kunna hantera sin arbetsdag på ett någorlunda drägligt sätt 

påverkade sjuksköterskorna negativt. Tunnah et al. (2012) menar att sjuksköterskan i 

den kommunala hälso- och sjukvården kunde drabbas av ökad stress på grund av 

avstånd till patient, samarbete med närstående och olika vårdgivare och krav. Det är 

viktigt att kunna prioritera sin dag och faktiskt säga nej och be om hjälp för att hantera 

sin arbetssituation mer effektivt (Tunnah et al., 2012).  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att möjlighet till extrapersonal vid vård i 

livets slut hade förändrats senaste åren på grund av ekonomiska skäl. Även 

kunskapsnivån i vård i livets slut hos hemtjänstpersonal ansågs ha blivit mer bristfällig. 

Devlin och McIlfatrick (2010) belyser i sin artikel att sjuksköterskan i den kommunala 

hälso- och sjukvården är beroende av kompetent hemtjänstpersonal. För att kunna 

identifiera olika symtom och tillstånd som kan påverka patienten behövs kunskap och 

erfarenhet. Det framkommer också att sjuksköterskorna i artikeln upplever att kvalitén 

på vården i livets slut påverkas av om hemtjänstpersonal har lite arbetslivserfarenhet 

och är yngre (Devlin & McIlfatrick, 2010).  

Det framkommer i föreliggande studies resultat anser att behov av kontinuitet hos 

personal är grundläggande för att vård i livets slut ska vara tillfredställande för patient, 

närstående och sjuksköterskan. Det är viktigt för hemtjänstpersonal att sjuksköterskan 

ger dem stöd och handledning i deras arbete för att ett optimalt teamarbete ska skapas. 

Devlin och McIlfatrick,( 2010) menar att på grund av stora krav som finns inom den 

palliativa vården behövs utökade resurser för sjuksköterskor som arbetar inom 

kommunal hälso- och sjukvård för att kunna möta behov och utmaningar. 

 
 Berikande möten 8.1.3

I föreliggande studies resultat beskrev sjuksköterskorna att arbetet med palliativ vård 

var stimulerande, positivt och givande, trots att det fanns mycket sorg. Erfarenhet av att 

ha vårdat människor som avslutat sina liv i hemmet hade bidragit till att 

sjuksköterskorna utvecklats emotionellt och kunskapsmässigt. De tog med 

erfarenheterna som en kunskapsbank som hjälpte dem i sitt fortsatta arbete i mötet med 

patienter och närstående i den palliativa vården. Pusa et al. (2014) menar att som 

sjuksköterska känna och få tillbaka en emotionell tacksamhet från patienter och 

närstående är välkänt. Genom att känna sig högt värderad och uppleva att patient och 
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närstående har ett stort förtroende för sjuksköterskans erfarenhet och kunskap är av 

största betydelse (Pusa et al., 2014). Även Johansson (2013) beskriver att arbetet runt 

den palliativa vården är känslomässigt ansträngande ibland men att den ger energi och 

en egen utveckling för sjuksköterskan. Likaså Devlin och McIlfatrick (2010) påtalar 

också i sin artikel att sjuksköterskorna tyckte det var stimulerande att kunna vara 

delaktig i vården som gavs i livets slutskede. Genom att kunna tillgodose behov, vara 

nära och se till helhet kring patient och närstående upplevdes bara positiva aspekter i 

deras roll som sjuksköterska (Devlin & McIlfatrick, 2010). Tunnah et al. (2012) nämner 

en förnöjsamhet som en viktig ståndpunkt i sjuksköterskans arbete med palliativ vård. 

Sjuksköterskorna känner att de kan göra skillnad, kanske inte förändra men förbättra 

situationen om det så bara är för en stund. De kan hjälpa människor som är i svår kris, 

ge både fysisk och psykisk lindring och vara nära till hands. Sjuksköterskorna anser att 

få göra det så bra som möjligt de sista dagarna i livet för någon människa är en stor 

förmån (Tunnah et al., 2012).  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att just arbeta i hemmet berikade deras 

arbete extra mycket. De fick en helt annan förståelse för vem människan var som de 

vårdade jämfört med om patienten vårdats på en avdelning på sjukhuset. Hellström och 

Carlander (2010) menar att det är ansvarsfullt att arbeta i någon annans hem, det kräver 

lyhördhet, omtanke och respekt av sjuksköterskan.  Antonovsky (2005) menar att 

känslan av sammanhang i tillvaron kan skapas då sjuksköterskan upplever begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet vilket kan ske när hon vårdar patienten i dennes hem.  

  

8.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård inom 

kommunal hälso- och sjukvård. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ design 

med induktiv ansats genom semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor. Analysen 

baserades på en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ metod menar Polit och Beck 

(2012) är lämplig vid forskning av individers erfarenhet och upplevelse.  

 

Syftet med studien styrde valet av urvalsmetod. Författarna valde att använda sig av ett 

ändamålsenligt urval, vilket innebär att man söker informanter som kan ge god 

tillförlitlig information till studien (Henricsson & Billhult, 2012).  
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Författarna till föreliggande studie kontaktade verksamhetschef och fick ett skriftligt 

samtycke för att utföra intervjuerna med sjuksköterskor i den aktuella kommunen. 

Förfrågan om deltagande och information om studien gjordes via mail till alla 

sjuksköterskor. Kjellström (2012) menar att skriftlig information är viktigt då det ger 

informanterna betänktetid som skapar möjlighet att reflektera över sitt deltagande i 

studie. Informanterna i föreliggande studie varierade i ålder, antal år i verksamheten och 

med olika vidareutbildningar. Variation hos informanterna gör att studiens syfte blir 

åskådliggjort utifrån flera infallsvinklar och därmed får en ökad bredd (Graneheim & 

Lundman, 2004). Henricsson och Billhult (2012) menar att i kvalitativa studier är 

informanterna färre till antalet men med olika perspektiv av det som ska studeras. I 

föreliggande studie var samtliga i urvalet kvinnor, intervjuer utfördes med totalt åtta 

sjuksköterskor.   

 

Författarna till föreliggande studie har reflekterat över om resultatet påverkats av om 

fler intervjuer hade valts att utföras. Då de flesta som intervjuades hade liknande 

erfarenheter av att arbeta som sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården 

ansåg författarna att det troligtvis inte hade blivit någon större inverkan på resultatet. 

Det kan anses vara få informanter då överförbarheten kan påverkas. Polit och Beck 

(2012) menar att hur stor insamlad datamängd som behövs för att på ett trovärdigt sätt 

besvara studiens syfte varierar. Det är kvalitén på materialet som är angeläget för 

framställandet av resultatet (Polit & Beck, 2012).  

 

Semistrukturerade enskilda intervjuer användes som datainsamlingsmetod, där en 

intervjuguide med fem frågor med möjlighet till följdfrågor användes. Författarna till 

föreliggande studie menade att följdfrågorna bidrog till att intervjun fortlöpte på ett 

enklare sätt. Danielsson (2012) anser att frågorna i intervjuguiden inte bör vara för 

ingående då samspelet i intervjun kan utebli. Innan intervjun hade informanterna fått 

frågorna mailade till sig. Detta diskuterades av författarna tillsammans med handledaren 

och inga hinder fanns att för att lämna ut intervjuguiden till informanterna i förväg.   

 

Danielsson (2012) skriver att lämplig insamlingsmetod för innehållsanalys är 

textmaterial men även intervjuer. Materialet till föreliggande studie analyserades genom 

en manifest kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) menar att det 

innebär att hålla sig till textens tydliga innehåll och det som sägs utan en djupare 



  
 

33 

tolkning. Från den transkriberade texten valdes meningsbärande enheter ut enskilt av 

författarna. De meningsbärande enheterna jämfördes tillsammans av båda författarna 

mot den transkriberade texten för att säkerställa att viktigt material inte gått förlorat. 

Kondensering av text och kodning lyftes sedan fram tillsammans av författarna som så 

småningom bildade underkategorier och kategorier. Författarna till föreliggande studie 

har tillsammans fullföljt analysen och har fortlöpande resonerat kring intervjuernas 

innehåll och tolkning av text. Genom att använda en manifest innehållsanalys kan egna 

tolkningar och förförståelse minimeras (Danielsson, 2012).  Författarna är medvetna om 

att det finns risk för personliga tolkningar av materialet som kan ha inverkat på studiens 

resultat. Eftersom båda författarna har arbetat som sjuksköterskor inom kommunal 

hälso- och sjukvård finns både kunskap och erfarenhet i det valda ämnet och därmed en 

förförståelse. Författarna har resonerat om sin förförståelse under pågående studie och 

försökt förhålla sig neutrala. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim, (2012) finns det 

olika åsikter om förförståelse och dess innebörd för forskning. En förförståelse som 

finns kan både vara positiv och negativ för studien. Exempelvis kan en positiv 

synvinkel av förförståelse vara att det finns kunskap och intresse om det som ska 

studeras och om det som uppkommer under studiens process. Genom att förförståelse 

används kan en djupare uppfattning uppnås. Ett exempel på en negativ synvinkel kan 

vara att materialet tolkas på ett sätt så att ny kunskap kanske missas (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

 

För- och nackdelar kan ses med att studien utfördes i den kommun författarna arbetar i. 

En möjlig fördel var att informanterna meddelade tidigt sitt intresse om deltagandet då 

de hade en relation till författarna. De ansåg också att ämnet var intressant och var en 

stor del av deras arbete som behövde synliggöras. En möjlig nackdel var att 

informanternas svar inte blev helt ärliga på grund av oss som författare då vi även var 

kolleger. En annan fördel var att författarna upplevde att informanterna kände sig trygga 

i intervjun, flera av informanterna berättade efteråt att intervjun hade upplevts som en 

form av handledning. Vid kvalitativ forskning är forskaren delaktig genom 

interaktionen i intervjun. Forskaren blir därmed en medskapare av texten vilket innebär 

att resultatet inte kan ses som oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 
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 Trovärdighet, överförbarhet, och giltighet  8.2.1

Att välja mest lämplig metod för det som ska studeras är viktigt för en studies 

trovärdighet. En omsorgsfull beskrivning av urvalsmetod, informanter, datainsamling 

och dataanalys bidrar till att öka en studies trovärdighet, giltighet och överförbarhet. 

Genom ett påvisat resultatet med citat från intervjuerna förhöjs trovärdighet och 

möjliggör bedömning av studiens giltighet. En tydlig redovisning av tillvägagångssätt 

vid hela forskningsproceduren ger en ökad trovärdighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

Handledaren till författarna av studien har fortlöpande läst, kommenterat textmaterial 

och återkopplat vilket också ökar studiens trovärdighet. En handledare ansvarar för att 

skapa förutsättningar som leder till utveckling genom diskussion, undervisning och 

vägledning i forskningsarbetet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Analysarbetet av studien genomfördes av båda författarna vilket gav ett mer trovärdigt 

resultat. Att välja de mest lämpliga meningsenheterna menar Graneheim och Lundman 

(2004) är av stor innebörd för att uppnå trovärdighet. Då författarna inte har gjort någon 

tidigare studie finns risk för att betydelsefulla fakta har missats. Genom att illustrativt 

visa hur analysarbetet har gått tillväga ökar trovärdigheten och minimerar risken för att 

författarna försummat textens betydelse (Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarhet 

omfattar också en del av studiens trovärdighet. Kan studiens resultat vara överförbart till 

likställd situation och sammanhang ökar trovärdigheten, dock kan inte resultatet 

generaliseras menar Danielsson (2012). Författarna anser att resultaten kan vara 

överförbart inom palliativ vård till en kommun vars hälso- och sjukvård bedrivs på 

liknande sätt, det är dock upp till betraktaren att avgöra när överförbarhet är rimligt 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

9 Slutsats 
Föreliggande studie visade att sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård var positiv 

och berikande. Svåra möten, hantering av egna känslor och yttre faktorer gav 

sjuksköterskan utmaningar i palliativa vården inom den kommunala hälso- och 

sjukvård. Genom sjuksköterskans erfarenhet och kompetens kunde krav och 

förväntningar mötas.  
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10 Kliniska implikationer 
Författarna bedömer att studien kan vara överförbar till andra sjuksköterskor som 

arbetar inom palliativ vård i liknande kommunala hälso- och sjukvårdensenheter. I 

studien framkommer det att sjuksköterskans erfarenhet inom palliativ vård 

kännetecknas av arbetssätt, samarbete och stöd. Sjuksköterskan beskriver utifrån sina 

erfarenheter att det finns utmaningar som påverkar arbetet, till exempel hantering av 

egna känslor och yttre faktorer. Resultatet belyser också sjuksköterskans behov av 

fortbildning och samverkan mellan huvudmän som betydelsefull. Sjuksköterskans 

erfarenhet av palliativ vård beskrivs även som positiv genom berikande möte med 

patient och närstående. Författarna rekommenderar utifrån studiens resultat kontinuerlig 

handledning och prioriterad fortbildning för sjuksköterskor i palliativ vård.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning 
För att få en bättre förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta inom den 

palliativa vården i kommunal hälso- och sjukvård finns behov av fortsatta studier. Olika 

erfarenheter av palliativ vård framkom i föreliggande studie. Fortsatt forskning är 

betydelsefull för att öka trygghet och kunskap hos sjuksköterskans i hennes arbete inom 

palliativ vård. Det skulle vara intressant att genomföra en studie i en kommun där 

sjuksköterskan är knuten till sjukhus, hospis eller palliativ enhet. För att undersöka hur 

hennes erfarenheter av arbete och förutsättningar skiljer sig från den föreliggande 

studiens resultat.  
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Bilaga 1 Brev till verksamhetschef 

Till verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård 

Till hösten 2017 kommer vi skriva vår magisteruppsats i vårdvetenskap vid 

Linnéuniversitetet.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva distriktssköterskans/sjuksköterskans erfarenheter 

av den palliativa vården som bedrivs inom den kommunala hälso- och 

sjukvårdsenheten. Vår förhoppning är att resultatet av uppsatsen kan leda till en 

utveckling av den palliativa vården genom att både positiva och negativa erfarenheter 

klarläggs.  

Vi planerar för att intervjua 10–12 distriktsköterskor/sjuksköterskor i verksamheten med 

en början i augusti-september. Insamling av data kommer att ske genom kvalitativa 

intervjuer som spelas in. Intervjun beräknas ta 40–60 minuter och informanten får själv 

välja tid och plats. Ett antal frågor kommer vara grunden i intervjun med möjlighet till 

följdfrågor där distriktssköterskan/sjuksköterskan ombedes berätta om sina erfarenheter 

av palliativ vård.  Data kommer behandlas konfidentiellt där endast vi och handledare är 

behöriga till materialet. När uppsatsen är klar kommer den publiceras på DIVA. 

Vi önskar ditt samtycke till intervjuerna och att de kommer att få utföras under 

arbetstid. Vi vore tacksamma för svar så snart som möjligt. Vid frågor får du gärna höra 

av dig till oss via telefon eller e-post.  

Med vänlig hälsning

Anna Lindberg & Angelique Wennerström 

Anna Lindberg Angelique Wennerström 

xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  

Handledare 

Ulla Peterson, lektor Linnéuniversitetet 

ulla.peterson@lnu.se  

mailto:ulla.peterson@lnu.se
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Bilaga 2 Informationsbrev till informanter 
 

Förfrågan om att delta i en studie om distriktssköterskors/sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ vård i den kommunala häls- och sjukvården.  

 

Vi är två sjuksköterskor som heter Anna Lindberg och Angelique Wennerström. Vi 

läser specialistutbildning med inriktning till distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar/Växjö. Under vår utbildning kommer vi utföra en studie i form av ett 

examensarbete. Arbetet ska handla om distriktsköterskor/sjuksköterskors erfarenheter 

av att arbeta i palliativ vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien kommer 

att framföras som en magisteruppsats och när den är klar kommer den att redovisas på 

Linnéuniversitetets digitala vetenskapliga arkiv DiVA. 

 

Med motiv av din roll som distriktssköterska/sjuksköterska i den kommunala hälso- och 

sjukvården tillfrågas Du om att delta i denna forskningsstudie.  

 

Intervjuerna planeras att påbörjas i månadsskiftet augusti/september 2017 och kommer 

fortlöpa tills tillräckligt med material har samlats in för att nå vårt syfte med studien. Du 

kommer frivilligt delta i studien och kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Information som samlas in kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att det bara 

är författare och handledare som har tillgång till materialet. Informationen kommer att 

avidentifieras och endast användas till studien. Du som deltar i studien kommer få utse 

tid och plats för intervjun som kommer spelas in för att kunna framställas på ett korrekt 

vis. Vi bedömer att intervjun kommer att ta ca 40-60 minuter.  

 

 

Har du några frågor, kontakta oss: 

Anna Lindberg distriktsköterskestuderande  

Angelique Wennerström distriktsköterskestuderande 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
Intervjuguide  

 

Ålder, kön  

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du jobbat som distriktssköterska/sjuksköterska?  

Hur länge har du arbetat i den kommunala hälso-och sjukvården? 

 

 

Vad tycker du är specifikt för dig som distriktssjuksköterska/sjuksköterska vid den 

palliativa vården?   

 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av palliativ vård inom den kommunala hälso- och 

sjukvården?  

 

Vad innebär det för dig att ta hand om patienter i detta skede?  

 

 

Finns det fördelar/svårigheter när du vårdar patienter i sina hem?  

 

 

Upplever du något stöd i arbetet med palliativ vård, i sådant fall från vem och hur?  

Saknar du något? 
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Bilaga 4 Informerat samtycke 

 

 Linnéuniversitetet  

 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  
 

 

Samtyckesformulär  

Jag har tagit del av informationen om studien Distriktsköterskan/sjuksköterskans 

erfarenheter av palliativ vård i den kommunal hälso- och sjukvården, fått tillfälle att 

ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande.  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

Underskrift av forskningsperson  

 

Namnförtydligande, ort, datum  

 

 

Underskrift av informationsgivare  

 

Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga 5 Etikkommittén 

 
Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller 
psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter 
som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande. 

  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 
samt anpassat till nivån på studien. 

x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 
att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 
(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 
detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart 
framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

x   

10 
Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

x   
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forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl 
kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet 
och ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

x   

 

 

 


