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Abstrakt 

Bakgrund: Den specialiserade palliativa hemsjukvården har ökat senaste åren. För en 

god och trygg vård är det viktigt att mötet med patienten i palliativ vård blir 

tillgodosedd och att närstående känner en delaktighet. Empati är kärnan för 

sjuksköterskan i palliativ vård och att ha en förmåga att sätta sig in i patientens situation 

och med det uppnå professionellt förhållningsätt. Sjuksköterskans uppgift är att 

tillgodose patientens och dennes närstående fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov.    

Syfte: Syfte är att belysa de upplevelser och erfarenheter sjuksköterskor i 

hemsjukvården har av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård.  

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor och 

distriktssköterskor som arbetade i kommunal hemsjukvård. Datamaterialet analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys .   

Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier; egna känslor, närstående, det svåra 

samtalet och mötet, yrkesrollens förutsättningar och arbetstillfredsställelse. 

Otillräcklighet, orättvisa, osäkerhet, sorg och rädsla var känslor som sjuksköterskor och 

distriktssköterskor upplevde i mötet med den yngre patienten och dennes närstående i 

palliativ vård. Sjuksköterskan upplevde det viktigt att ha självinsikt vid samtal som 

berör existentiella frågor och för att kunna initiera till samtalet krävs erfarenhet. För att 

kunna ge en god och trygg vård till familjen krävs det professionellt förhållningsätt 

genom att visa trygghet, visa medkännande, vara lyhörda och orka stötta. För att orka 

med detta och kunna visa kraft och styrka är reflektion och ett gott samarbete med 

kollegorna av stor vikt.  

Slutsats: Reflektion, handledning och utbildning var viktigt för sjuksköterskan i arbetet 

med den yngre patienten i palliativ vård. Sjuksköterskorna beskrev arbetet med den 

yngre patienten i palliativ vård och dennes närstående som meningsfullt och att det 

väcker engagemang och är utvecklande. 

Nyckelord: Hemsjukvård, kvalitativ innehållsanalys, palliativ vård, sjuksköterskans 

upplevelse    

 

 

 

 



  
 

Abstract 

Background: The advanced palliative home-care has been increasing the last few years. 

For a good and safe care it´s important that the encounter with the patient is satisfying 

and the relatives feel participation. Empathy is the core to the nurse in palliative care 

and having an ability to familiarize themselves with the patient´s situation and with it 

achieve a professional approach. The nurse´s role is to cater to the physical, 

psychological, social and existential needs of the patient and relatives. 

Purpose: The purpose of the study was to illuminate the registered nurses´ experiences 

of care of young adults and middle-aged patients in palliative care. 

Method: Semi-structured interviews where completed with eight nurses and district 

nurses. The nurses worked in palliative home-care. The analysis was conducted using a 

qualitative content analysis. 

Results: The analysis resulted in five categories; own feelings, relatives, the difficult 

conversation and encounter, prerequisites for the professional role and work 

satisfaction. Inadequacy, injustice, uncertainty, sorrow and fear turned out to be feelings 

registered nurses and district nurses experienced in the meeting with the younger patient 

in palliative care and the relatives. The nurse experienced it to be important to have self-

awareness whilst conducting conversations with existential questions and to be able to 

initiate conversations was experience required. To be able to give a good and safe care 

to the family is a professional approach necessary by giving security, be compassionate, 

responsive and cope to give support. To be able to cope this and show force and 

strength is reflection and good teamwork with the colleagues of great importance. 

Conclusion: Reflection, guidance and education were factors of importance for the 

nurses´ care of the younger palliative patient. The nurses described their work with the 

patient and relatives as meaningful, engaging and developing. 

Key words: Content analysis, home-care, palliative care, qualitative content analysis 

the nurse´s experience. 

 

 

 

 

 

 



  
 

Tack 

 

Vi vill framföra ett varmt och stort tack till de sjuksköterskor och distriktssköterskor 

som deltagit med stort engagemang och intresse. Ni har delgett oss mycket värdefulla 

tankar och delat många känslosamma upplevelser. Utan er hade vi inte kunnat 

genomföra vår studie. 

Ett särskilt tack till vår handledare Kristina för värdefullt stöd under tidens gång. 

Vi vill även tacka våra studievänner och lärare som under seminarier gett oss värdefull 

upplysning och givande diskussioner.  

Vidare vill vi tacka våra familjer som stöttat, gett råd, visat förståelse och sporrat oss 

hela vägen så vår uppsats kunnat bli verklig. 

Slutligen tack till alla omkring oss som kollegor, chef och vänner som haft förståelse 

och gett oss styrka att klara oss igenom denna intressanta men hektiska studietid. 
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1 Inledning 
De senaste åren har det skett en ökning av yngre patienter i behov av palliativ vård och 

med följd av detta en mer avancerad omvårdnad och behandling som utförs i det egna 

hemmet. Författarna har egna erfarenheter av att vårda unga vuxna och medelålders 

patienter i palliativ vård.  Utifrån egen erfarenhet anser författarna att vården av yngre 

och medelålders patienter i palliativ vård kräver mycket av sjuksköterskan både mentalt 

och känslomässigt . En god relation och ett gott bemötande är viktigt i mötet med 

patienten i palliativ vård. Vad kan sjuksköterskan göra för att få detta möte så bra som 

möjligt och hur ska hen känslomässigt hantera mötet som kan innebära känslor som 

förtvivlan, sorg och rädsla? Detta är några av frågorna som författarna ställt sig och som 

ligger till grund för denna studie.  

 

2 Bakgrund 
I följande stycke beskrivs palliativ vård, palliativ hemsjukvård, sjuksköterskans roll i 

palliativ hemsjukvård, det svåra samtalet och mötet, och sjuksköterskors upplevelse av 

palliativ vård. I föreliggande studie kommer unga vuxna medelålders patienter 

benämnas vilket menas vara åldrarna 19–59 år.    

 

2.1 Palliativ vård 

I Sverige avlider cirka 90 000 till 100 000 personer om året och många av dessa har 

behov av palliativ vård( Socialstyrelsen,2006). Den palliativa hemsjukvården ger 

personen möjlighet att få vårdas i hemmet och att i förekommande fall få vara med sin 

familj. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen(HSL,SFS 2017:30) ska vården "bedrivas så att 

den uppfyller kraven på en god vård". Sjuksköterskan har ett ansvar att tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov som vidare kräver mycket av sjuksköterskans 

omvårdnadskompetens men även förmåga att psykiskt hantera svåra situationer som att 

genomföra det svåra mötet och existentiella samtalet. Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskan har självkännedom och självinsikt för att kunna ge patienten en god, 

empatisk och professionell vård(Karlsson & Berggren,2011). 

 

Världshälsoorganisationens(WHO) definition av palliativ vård ligger till grund för 

Socialstyrelsens definition av palliativ vård(2016a). Definitionen innebär att hälso-och 

sjukvårdens mål är att främja livskvaliteten och lindra lidandet för patienter med obotlig 

sjukdom, skada eller progressiv sjukdom. Personens fysiska, sociala, psykiska och 
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existentiella behov ska tillvaratas och närstående stödjas. Det palliativa 

förhållningssättet i vården ska karakteriseras av en helhetssyn på personen där värdighet 

ska stödjas och personens välbefinnande främjas till livets slut, oberoende av diagnos 

och ålder. WHOs definition av palliativ vård och människovärdesprincipen ligger till 

grund för de fyra hörnstenarna inom palliativ vård i Sverige och formuleras i "Döden 

angår oss alla-Värdig vård vid livets slut ”(SOU 2001:6). De fyra hörnstenarna är 

Samarbete i team utöver yrkesgränserna, Kommunikation och relation som ska gagna 

personens och närståendes livskvalitet, Stöd till de närstående under sjukdomsförloppet 

och efter den sjukes dödsfall, Symptomlindring av smärta och andra symptom och där 

sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov tillgodoses och patientens autonomi 

och integritet stöds(SOU 2001:6). Socialstyrelsen(2008;2016b) menar att en viktig 

kvalitetsfaktor är kompetensutveckling och att det finns en brist på utbildning för 

sjuksköterskor och läkare. Vidare menar de att kommuner som tagit över 

hemsjukvården i större omfattning än övriga satsar på utbildning av palliativ vård.    

 

2.2 Palliativ hemsjukvård 
Begreppet hemsjukvård kan definieras som hälso- och sjukvård i hemmet och är avsett 

för personer som har behov av varaktiga insatser från hälso- och sjukvården. Insatser 

som är sammanhängande, där medicinska åtgärder ges till personer i ordinärt, särskilt 

boende, daglig verksamhet och dagverksamhet under en längre tid(Socialstyrelsen 

,2008). I Hälso-och sjukvårdslagen(HSL,SFS 2017:30) står det vidare: "Målet för hälso- 

och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen". Här 

står det även att kommuner ska erbjuda en god hälso- och sjukvård för personer i 

ordinärt, särskilt boende, daglig verksamhet och dagverksamhet.  Socialstyrelsen(2008) 

menar att den palliativa hemsjukvården varierar mellan landets kommuner då 

möjligheter för olika insatser från hemsjukvård kan skilja sig. Dock har möjligheterna 

till palliativ vård i ordinärt och särskilt boende ökat senaste åren och även behovet av 

palliativ vård i hemsjukvården har ökat. I palliativa registret(2017) framgår att 2015 var 

det 146 personer i åldrarna 15-64 som avled i sitt hem med stöd av hemsjukvård i 

Sverige. År 2016 var det 288 personer i dessa åldrar. I de kommuner där det finns 

specialiserad palliativ vård utförs den avancerade hemsjukvården i samarbete med 

läkare oftast från aktuell hälsocentral. Under ledning av sjuksköterska utförs den basala 

palliativa vården av undersköterskor som arbetar i team med sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskans uppgift är att få patienten och dennes närstående att känna trygghet 



  
 

 

8 

genom exempelvis smärtlindring, instruktioner och handledning(Wallerstedt, Benzein & 

Andershed,2011). Norberg och Ternestedt(2013) understryker vikten av en god kvalité 

på vården i livets slutskede. De menar att viktiga delar i den palliativa vården är fysisk 

och psykisk smärtlindring, kärleksfull omvårdnad och att miljön blir fridfull. Studien av 

Lindqvist et al.(2012) belyser vikten av icke-medicinska omvårdnadsåtgärder i livets 

slut. Om miljön är tillfredsställd menar Milberg(2013) att den sjuke med familj lättare 

kan finna upplevelse av hanterbarhet. Känslan av hanterbarhet underlättar om man får 

stanna i sitt egna hem när man drabbats av sjukdom. Rämgård(2012) menar att vid 

ohälsa i familjen är det viktigt med platstrygghet. Platsen där vård bedrivs kan vara 

avgörande för att familjen ska kunna känna ett välbefinnande.  

 

Benzein(2013) menar att det är viktigt att känna hopp trots att det inte längre finns 

förtröstan om bot och det är även viktigt att den som vårdar känner att den sjuke mår så 

bra den bara kan. I en palliativ sjukdomssituation finner patient och anhöriga en 

meningsfullhet i att kunna omvärdera sin situation, finna hopp och mening trots 

sjukdomen(Benzein, 2013). Enligt Socialstyrelsen(2008) ska hemsjukvård understödja 

patienten och dennes närstående till ett så vanligt liv som möjligt.  För att få en god 

palliativ vård i hemsjukvården är det viktigt att det finns en läkare med kompetens av 

palliativ vård som är insatt i den sjukes livssituation. Socialstyrelsen(2008) menar att 

det är brist på läkarförsörjningen i primärvården på många håll i landet. Norberg och 

Ternestedt(2013) belyser att 20 procent av vård och omsorgsboende saknar läkare under 

jourtid. Handledning erbjuds i 60 procent av kommunerna till sjuksköterskor som 

arbetar med palliativ vård i hemsjukvård(Socialstyrelsen,2008;2016b).     

   

2.3 Sjuksköterskans roll i Palliativ hemsjukvård 

International Council of Nurses(ICN,2012) etiska kod för sjuksköterskor antogs 1953. 

Det är en riktlinje för sjuksköterskor som används för vägledning i deras arbete vid 

etiska problem och när svåra etiska situationer uppstår. Det är fyra ansvarsområden som 

ligger till grund för sjuksköterskans yrkesroll vilka är att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Det ingår fyra områden i ICN:s 

etiska kod som omfattar en referensram för etiskt handlande, och dessa är 

sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan 

och professionen och sjuksköterskan och medarbetare. Sjuksköterskan och allmänheten 

innefattar att sjuksköterskans ansvar att vårda medmänniskor med behov av omvårdnad. 
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Sjuksköterskan och yrkesutövningen innebär att sjuksköterskan själv har ett ansvar för 

att utveckla sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan och professionen handlar om 

sjuksköterskans huvudansvar som är riktlinjer i omvårdnadsarbetet som ska utarbetas 

och tillämpas. Sjuksköterskan och medarbetare innefattar att sjuksköterskan ska 

respektera sina medarbetare och kollegor. Ett gott samarbete är viktigt då detta leder till 

en god vård till skydd för patienten(ICN,2012).        

 

Patientsäkerhetslagen(SFS 2010:659, kap.6, 1§) föreskriver att ” Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso - och sjukvård 

som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utföras och genomföras i 

samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.” 

Det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård(2012-2014) och Palliationspraktikan 

(2017) beskriver empati som den palliativa vårdens kärna, där sjuksköterskans förmåga 

att försöka sätta sig in i personens situation och känna in vad de känner kombineras med 

det professionella förhållningssättet. Sjuksköterskan ska möta varje persons unika 

behov, se till helheten, utgöra en trygg kontakt, vara inkännande, medkännande, 

engagerad men också ha självinsikt nog att tillämpa det professionella förhållningssättet 

så att känslorna inte styr agerandet. Engström(2013) beskriver innebörden av att vara 

professionell som att pendla mellan närhet och distans. Pendla mellan närhet till 

patienten som en medmänniska som jag själv och vetenskaplig distans där patientens 

problem bedöms, kategoriseras och tolkas utifrån professionell kunskap. Det 

professionella ligger i denna pendling mellan mänsklig närhet och vetenskaplig distans.  

Palliationspraktikan(2017) beskriver vidare att kunskap hos sjuksköterskan är helt 

nödvändigt för att kunna möta patient och närståendes behov. Enligt Socialstyrelsen 

(2013;2016b) är förutsättningar för att vårdpersonal ska kunna ge stöd till patienter att 

de erhåller handledning och fortbildning samt har en adekvat organisatorisk struktur och 

ett gott ledarskap. Enligt studier löper sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård 

större risk för arbetsrelaterad stress då deras yrkesroll innebär exponering för sörjande 

familjer och frekventa dödsfall. Studierna visar att arbetsledningen och organisationen 

av stöd är av stor betydelse(Hackett, Palmer& Farrants,2009; Healy & Mckay,2000; 

Vachon,1998).  
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WHO:s definition(u.å) av Palliativ vård innebär att sjuksköterskan ska sträva efter att 

patienten och dennes närstående ska erhålla så hög livskvalitet som möjligt vilket 

innebär att tillgodose de psykiska, fysiska, sociala och existentiella behoven.  

Då patienten i palliativ vård existens hotas ökas behovet av att stödja deras och 

närståendes hopp(Benzein, 2013). Stödåtgärderna behöver individualiseras då hoppet 

kan ta sig många olika uttryck. En förutsättning är då att lyssna på patienten och 

närståendes berättelse om deras livssituation och vad deras innebörd av hopp är. 

Sjuksköterskan samskapar vården med patient och närstående som har 

tolkningsföreträde. Patienten i palliativ vård och närståendes hopp stöds genom 

omvårdnadsåtgärder som syftar att förbereda inför döden och reflektera över livet efter 

detta, ge adekvat symptomlindring så patienten i palliativ vård slipper lidande samt att 

stödja dem att leva i nuet då de gör en omformulering av framtiden(Benzein & 

Saveman,2008; Benzein,2013). Sjuksköterskan har som uppgift att stödja hoppet hos 

patienten och dennes närstående i palliativ vård och hälsostödjande samtal enligt 

Benzein, Hagberg och Savemans modell(2012)ger möjlighet till detta. Hälsostödjande 

samtal har visat sig stärka familjernas relationer, välbefinnande, helande och gav dem 

verktyg att hantera det dagliga livet. 

 

 Wallerstedt och Andershed(2007) studie beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda döende personer på särskilt och ordinärt boende. Resultatet beskrivs i tre 

strukturer: dagliga möten, ambitioner och hängivenhet samt tillfredsställelse -

otillfredsställelse.  Det som framträdde under strukturen Dagliga möten var samarbete, 

erfarenhet, känslor, tid, kunskap, ansvar och resurser.  Vården av patienterna i palliativ 

vård var ett stort ansvar för sjuksköterskan där förmågan att samarbeta med patient, 

närstående, kollegor och övriga professioner var en förutsättning för att uppnå ett gott 

döende. Sjuksköterskorna fick med sig nya kunskaper och erfarenheter från varje möte 

med patienten i palliativ vård och dennes närstående. Denna kontinuerliga 

kunskapsutveckling gav dem större medvetenhet och insikt om livet samt bidrog till 

ökad professionell trygghet. När sjuksköterskorna mötte patienter och närstående ofta så 

uppstod en förståelse och närhet i vårdrelationen samt även risk för identifikation. 

Sjuksköterskorna berördes och upplevde känslor av till exempel frustration, sorg, 

otillräcklighet, av att inte orka mer och förlust. Sjuksköterskorna upplevde stress 

beroende på brist på resurser, otillräckligt stöd från chefer och otillräcklig tid, särskilt då 

den sena palliativa vården tidvis kunde vara krävande och betungande. Arbetet sågs som 
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ansvarsfullt, viktigt, stimulerande och bekräftande. Sjuksköterskorna var engagerade, 

hade helhetssyn, stöttade närstående och ville ge god vård till den sjuka ända till livets 

slut(Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

2.4 Det svåra samtalet och mötet 
I Patientlagen(SFS 2014:821 §6) beskrivs att patientens behov av kontinuitet, trygghet 

och säkerhet ska tillgodoses av hälso-och sjukvården. Sjuksköterskan i sin tur har behov 

av kunskapsutveckling, handledning, reflektion och teamwork för att bli tryggare i sin 

yrkesfunktion och i sin förmåga att genomföra svåra samtal och möten med patienter i 

palliativ vård(Henoch, Danielson, Strang, Browall & Melin - Johansson, 2013; 

Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Ett samtal innebär enligt Friedrichsen(2013) ett utbyte av information mellan patient 

och sjuksköterska och består av både verbal och icke-verbal kommunikation och 

innefattar kroppsspråk, samtalston, betoning, språk där kontexten för samtalet, avsikten, 

känslor, relationer och samtalsskickligheten spelar roll. Samtal om döendet och döden 

är ofta ett sårbart och känsligt ämne för patient, närstående och sjuksköterska då det 

berör det existentiella i människan. Samtal om döden är särskilt utmärkande för palliativ 

vård enligt Friedrichsen(2013). Samtalet om döden är ett avgörande sätt att förbereda 

patient och närstående för döden(Wallerstedt, Andershed & Benzein,2014). Samtalet 

ska ske på patientens premisser och bekräfta patientens behov av att de har uppfyllt en 

viktig roll i livet och är unika. Patienten har behov av en trygg närvaro, av att 

sjuksköterskan orkar stanna kvar och samtalar om de svåra frågorna( Friedrichsen, 

2013).  I studien av Chapple, Ziebland och McPherson(2006) framgår att sjuksköterskor 

i palliativ vård ska vara varma, äkta, ärliga, närvarande, kunna lyssna på och prata om 

patientens känslor, visa medkänsla och främja kommunikationen i familjen. Att 

sjuksköterskan har byggt upp en vårdande relation genom ömsesidigt förtroende, 

närvaro och tillit är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna genomföra det 

svåra samtalet(Friedrichsen,2013). 

    

2.5 Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård 

Forskning(Henoch et al.,2013; Shipman et al.,2008)beskriver att sjuksköterskors 

trygghet och säkerhet stödjs av utbildning och reflektion kring existentiella frågor för att 

kunna genomföra det svåra samtalet och mötet. I en studie av Henoch et al.(2013) 
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undersöktes effekten av att träna och undervisa sjuksköterskor inom existentiella frågor. 

Resultatet visade att interventionen gav en ökning av sjuksköterskornas säkerhet och 

trygghet att genomföra svåra samtal men det påverkade ej sjuksköterskornas attityd 

positivt mot att möta döende patienter. Studien av Wallerstedt och Andershed(2007) 

hade som syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i livets 

slut och svårt sjuka i den palliativa vården i kommunal vård, hemsjukvård och sjukhus 

men inte på palliativa specialistenheter. Studien visade att sjuksköterskors upplevelser 

av palliativ vård var liknande oavsett arbetsplats. Resultatet visade att sjuksköterskor 

har behov av förbättrade kommunikationsmetoder, mer stöd av ledning och kollegor, 

ökat samarbete och avsatt tid för att kunna ge kvalitativ palliativ vård. Yamagishi et al. 

s´(2012) studie visade att läkarna hade behov av mer utbildning för att kunna stötta 

sjuksköterskors arbete kring palliativ vård i hemmet, och även att kommunikationen 

mellan läkare och sjuksköterska måste förbättras. 

 

 

3 Teoretisk referensram 
En salutogen teori, vilket innebär en teori där tonvikten ligger på hälsobringande 

faktorer, är Antonovskys teori om känsla av sammanhang(KASAM) i engelsk text 

benämnd som "sense of coherence"(Antonovsky,2003). I det salutogena perspektivet 

ses sjukdom och hälsa som ett kontinuum. KASAM används i det palliativa 

förhållningssättet och omvårdnadsarbetet(Milberg,2013; Nationellt Vårdprogram för 

palliativ vård ,2012-2014). Sjuksköterskan ska stödja sin egen, patientens och 

närståendes känsla och upplevelse av meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet och 

därmed bidra till känsla av sammanhang(Antonovsky,2003). KASAM beskrivs som vår 

förmåga att behålla hälsa. Det salutogena synsättet innefattar omvårdnad som främjar 

meningsfullhet, förståelse och tillit till människors känsla av sammanhang. KASAM 

innefattar tre grundläggande delar som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär en förståelse för både sig själv och även andra och hur vi uppfattar 

inre och yttre påverkande faktorer. Hanterbarhet är hur vi hanterar påverkande faktorer, 

vilken förmåga vi har att se förutsättningar och kunna hantera svårigheter. 

Meningsfullhet är känslan av att vara delaktig, att livet har en mening. Vid en stark 

KASAM ser vi på det positiva i livet, vad som varit viktigt och haft betydelse för 

oss(Antonovsky,2003). De faktorer som påverkar våra liv betecknar Antonovsky som 

stressorer. De inre och yttre resurser en person har avgör hur en person hanterar dessa 



  
 

 

13 

stressorer. Resurserna är av både psykosocial, genetisk och konstitutionell karaktär och 

personens livserfarenheter utvecklar och bildar dem. Resurserna innefattar 

copingstrategier, förmåga att forma relationer, intelligens, självkänsla, flexibilitet, 

kulturell stabilitet, socialt stöd och rationalitet. Enligt Antonovsky har en person med 

stark känsla av sammanhang kapacitet att utnyttja sina resurser för att hantera sina 

stressorer på ett lyckat sätt(Lindström & Eriksson,2005). Kvåle och Synnes(2013) 

studie belyser att patientens kommunikation med sjuksköterskorna hjälper patienten att 

finna meningsfullhet och engagemang i sin livssituation. Sjuksköterskorna är även en 

stödjande resurs för patientens upplevelse av meningsfullhet och värdighet. Enligt 

patienterna i studien är det väsentligt för deras upplevelse av begriplighet och känsla av 

kontroll att från sjuksköterskan erhålla en utförlig och ärlig information om patientens 

sjukdomsutsikter och diagnos. Patienternas känsla av trygghet och säkerhet stärks om 

sjuksköterskan är kunnig, pålitlig, kompetent, teknisk skicklig och har erfarenhet. 

Sjuksköterskan uttrycks i studien vara en resurs för patienten för att uppleva 

hanterbarhet. Patienterna uttrycker vikten av att vara delaktiga i beslut rörande deras 

vård då det ökar deras upplevelse av hanterbarhet. De anser vidare att sjuksköterskan 

bör ha kunskap angående hur de ska genomföra svåra existentiella samtal då det bidrar 

till patienternas upplevelse av begriplighet och meningsfullhet(Kvåle & Synnes,2013). 

 

4 Problemformulering 
I Sverige avlider cirka 90 000 till 100 000 personer om året och många av dessa har 

behov av palliativ vård och är ofta vårdade i hemmet(Socialstyrelsen, 2008). 

Sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården kommer förr eller senare möta unga 

vuxna och medelålders patienter i behov av palliativ vård. Den palliativa hemsjukvården 

ger patienten möjlighet att få vårdas i hemmet och att i förekommande fall få vara med 

sin familj. Palliativ vård till unga vuxna och medelålders patienter är många gånger 

avancerad och kräver specifik kunskap och lyhördhet från 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan i den palliativa omvårdnaden ska tillgodose patientens 

psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov, samt ge stöd till närstående. Det 

ställer höga krav på sjuksköterskan och det är därför viktigt att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenhet av palliativ vård av unga vuxna medelålders 

patienter.  
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5 Syfte 

Studiens syfte är att belysa de upplevelser och erfarenheter sjuksköterskor i 

hemsjukvården har av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård. 

 

6 Metod  

6.1 Design 

Studien har grundats på en kvalitativ metod med intervjuer som utgångspunkt. En 

induktiv ansats har använts då information har samlats in, analyserats och en slutsats har 

dragits. Information samlas från empirin vid en induktiv ansats. Kvalitativa metoder har 

ett ändamål att illustrera upplevelser och utforska betydelsen av en företeelse där 

kunskapen och förståelsen tilltar allt efter som studien fortgår. Företeelsen studeras för 

en ökad förståelse och lärdom beträffande vad det har för innebörd för individen som 

uppfattar det(Polit & Beck, 2016).  

 

6.2 Urval 
I studien har ett ändamålsenligt urval tillämpats vilket innebär att författarna har, baserat 

på relevans, kunskap och erfarenhet, handplockat urval för studiens syfte. För studiens 

trovärdighet är det av betydelse hur urvalet gått tillväga(Graneheim & Lundman, 2004). 

Verksamhetschefer i tre olika kommuner blev kontaktade via mail av författarna och 

fick därmed informationsbrev, samtyckeblankett och upplysning om studiens 

syfte(Bilaga A, B). Författarna inväntade ett godkännande från dem att deras personal 

deltog i studien. De inklusionkriterier som informanterna skulle uppfylla inför studien 

var att de skulle vara sjuksköterskor eller distriktssköterskor som arbetat i hemsjukvård 

minst fem år. Via mail skickades informationsbrev ut till sjuksköterskorna/ 

distriktssköterskorna i de aktuella verksamheterna(Bilaga B). Fanns intresset att bli 

intervjuade i ämnet och ett samtycke hade givits valdes informanterna ut av författarna. 

Polit och Beck(2016) menar att det är viktigt att informanterna har erfarenhet av ämnet 

som ska belysas i studien då det kan bidra med omfattande data. Informanterna fick 

informationsbrev och samtyckblankett och därefter fick de intervjuguide för att 

förbereda sig inför intervjuerna(Bilaga B, C).  
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6.3 Informanter  
Informanterna skulle vara sjuksköterskor i hemsjukvården med erfarenhet av att vårda 

unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård. Samtliga informanter var kvinnor 

och åldrarna varierade mellan 33-65 år. Informanterna var fem sjuksköterskor och tre 

distriktssköterskor med minst fem års erfarenhet av sjuksköterskeyrket. Studien 

genomfördes i hemsjukvården i södra Sverige. 

 

6.4 Datainsamling 
Intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide(Bilaga C). Författarna 

strukturerade frågorna i intervjuguiden med fokus på den teoretiska referensramen som 

valts i studien och begreppen upplevelser och erfarenhet. Informanterna fick själva 

bestämma tid och var intervjun skulle hållas. Intervjuerna har till största del ägt rum på 

informanternas arbetsplats i en avskild omgivning. En informant önskade att intervjuas i 

sitt hem då intervjun utfördes i informantens vardagsrum. Innan intervjuerna påbörjades 

fick informanterna skriva på samtyckeformuläret(Bilaga B) och en allmän konversation 

inleddes för att skapa en avspänd atmosfär. Semistrukturerade frågor ställdes utifrån 

intervjuguide(Bilaga C) med relevanta, öppna följdfrågor. Författarna valde att 

tillsammans vara med under samtliga intervjuer då en ledde intervjuerna och en var 

observatör som kunde gå in med följdfrågor när behovet fanns. Intervjuerna utfördes 

mellan 31/8-6/9 2017 och varade mellan 18-45 minuter och bandades via både 

mobiltelefon och diktafon.       

           

6.5 Dataanalys  
Innehållsanalys innebär att kvantitativa och kvalitativa texter analyseras genom tolkning 

och skildring. Graneheim och Lundman(2004) menar att när man efterlyser 

informanters skildring av upplevelser och erfarenheter är en kvalitativ innehållsanalys 

en ansenlig granskning. Författarna använde manifest kvalitativ innehållsanalys vid 

analys av det insamlade materialet då detta passar vår studie där vi vill nå en djupare 

insikt av sjuksköterskors upplevelser av att vårda unga vuxna medelålders patienter i 

palliativ vård. Innehållsanalysen delas upp i olika delar vilket är grundläggande för 

insikten av tillvägagångsättet med analysen. Analysenhet innefattar vilket urval vi gör 

till studien, vilken person eller grupp av personer vi väljer och de data vi får in av 

observationer. Domäner är svaren på intervjufrågorna. Meningsenhet innebär ord som 

valdes ut, de ord vi valde att analysera. Kod var den kondenserade meningsenheten. En 
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subkategori var koder med samma innehåll och kategorierna var den röda tråden i 

innehållet. För att få en helhetsbild av resultatet transkriberades alla intervjuerna 

ordagrant till text i ett worddokument och därefter läste författarna igenom texten flera 

gånger. Informanternas transkriberade intervjuer färgmarkerades med var sin färg för att 

underlätta analysarbetet. För att få en god kunskap om materialets innehåll påbörjade 

författarna enskilt att läsa det transkriberade materialet. Författarna inriktade sig på att 

hitta likheter och skillnader i textens innehåll. Meningsbärande enheter menar 

Graneheim och Lundman(2004) är en mening, fraser eller ord som svarar på syftet och 

har en gemensam nämnare. Författarna valde att enskilt finna de meningsbärande 

enheterna som markerades med markeringspenna. I enlighet med detta träffades 

författarna och gick tillsammans igenom de utvalda meningsbärande enheterna och 

jämställde varandras fynd för att inget skulle gå förlorat. De meningsbärande enheterna 

kondenserades och fördes in i en analysmall och där fick de en kod som vidare blev 

subkategorier. Här kontrollerade författarna att rätt koder fanns under rätt subkategori 

och att rätt subkategori fanns under korrekt kategori för att få en röd tråd i dataanalysen.      

Tabell 1 Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering kodning Subkategorier Kategorier 

Ibland har vi 

efterfrågat att ha 

lite mer 

handledning…. 

Jag tror många 

gånger det bästa är 

att få prata med 

kollegor.  

Mer handledning, 

det bästa är att få 

prata med kollegor.  

  

  

  

  

Behov av 

handledning och 

reflektion med 

kollegor 

Arbetsplatsens 

förutsättningar  

Yrkesrollens 

förutsättningar 

Jag tycker vi är 

oerhört duktiga på 

det. (palliativ vård 

av yngre) Vi har 

verkligen kunnat 

ge allt och vi har 

kunnat göra så 

mycket. Jag menar 

vi kan ju verkligen 

erbjuda allt. Jag 

tycker vi ger jätte 

bra vård.  

Upplevelse av att ge 

oerhört bra palliativ 

vård till yngre.    

 Känslan av att ge 

god palliativ vård   

Meningsfullhet Arbetstillfredsställelse 

De har precis fått 

reda på att deras 

dotter ska dö. Och 

så ska jag stå och 

trösta och vem är 

jag som ska stå och 

trösta? Vad 

hjälper det? Det är 

nog det jag tycker 

är svårt. Att man 

känner att man 

inte räcker till. 

Och så ska jag stå 

och trösta och vem 

är jag som ska stå 

och trösta. Känner 

att man inte räcker 

till.  

Känsla av att inte 

räcka till 

Otillräcklighet Egna känslor 
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6.6 Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen som utarbetades av World Medical Association(2013) är 

etiska principer för medicinsk forskning rörande människor där huvudprinciperna är 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Denna studie utgick från dessa fyra principer. För att uppfylla samtyckeskravet fick 

informanter som var positiva till att delta i studien lämna sitt samtycke muntligt och 

skriftligt(Bilaga B). Enligt Polit & Beck(2016) ska informanterna få gott om tid för att 

läsa igenom informationen de tilldelas och att upplysningen är tillräcklig för att 

deltagarna ska kunna fatta ett beslut om de vill delta. Deltagandet var frivilligt och 

kunde avslutas om informanten så önskade utan att behöva lämna någon motivering. 

Informationskravet uppfylldes genom att berörda informanter fick skriftlig information 

om studiens, bakgrund, syfte, att deltagandet var frivilligt, information om intervjuerna 

och att det kommer finnas en möjlighet att finna uppsatsen genom databasen DIVA när 

den är godkänd(Bilaga B). I informationen framgick även att datamaterialet endast fick 

nyttjas till forskningsändamålet då nyttjandekravet fullgjordes. För att följa 

konfidentialitetsprincipen så tilldelades en egen kod för varje intervju då namn eller 

identifikationsdata inte noterades i studien. Intervjumaterialet förvarades inlåst där 

endast studiens författare hade tillgång till materialet och informanterna fick 

informationen att inspelningarna skulle raderas efter godkänd examination. Författarna 

och handledare egengranskade studieprojektet(Bilaga D). Beslutet togs om att en 

ansökan till Etikkommittén Sydost inte var nödvändig. Detta då intervjupersonerna var 

sjuksköterskor och distriktssköterskor och inte patienter och då det vidare inte fanns 

några etiska hinder för att genomföra studien. Denna studie förväntas ge ny och 

betydelsefull kunskap om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter som kan leda till 

att arbetssituation förbättras. Kunskapen betraktas ge sjuksköterskor egennytta av studie 

vilket stärker nyttan med den. Informanterna uppfattades positiva till intervjuerna och 

delade många upplevelser och erfarenheter. Dock finner författarna en risk med att 

informanterna kan ha påverkats vid intervjutillfället då känslosamma upplevelser tas 

upp.   
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7 Resultat  
Kategorier och subkategorier redovisas i tabellen nedan.  

 
 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Egna känslor Otillräcklighet 

Osäkerhet och rädsla  

Sorg och orättvisa 

Närstående   

Det svåra samtalet och mötet Självinsikt 

Erfarenhet av palliativ vård 

Existentiella frågor 

Yrkesrollens förutsättningar Professionellt förhållningsätt. 

Kollegornas betydelse 

 Arbetsplatsens förutsättningar 

Arbetstillfredsställelse  

  

Resultatet bygger på samtliga informanters intervjuer. Ingen jämförelse eller skillnad 

görs i resultatet mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor.  Såväl sjuksköterskor 

som distriktssköterskor benämns därför informanter eller sjuksköterskor i resultatet. Det 

presenteras utvalda citat från intervjudeltagarna.  

 

7.1 Egna känslor 

I kategorin Egna känslor inkluderades subkategorierna; Otillräcklighet, Osäkerhet och 

rädsla samt Sorg och orättvisa. 

 

7.1.1 Otillräcklighet  

Informanterna uttryckte att det var en stor psykisk påfrestning och känslomässigt svårt 

att vårda yngre palliativa patienter. Känslan av otillräcklighet uttrycktes tydligare ju mer 

sjuksköterskan kunde relatera och identifiera sig själv gentemot patienten i fråga om 

familjeförhållanden, ålder och yrke. Då informanterna kom från och arbetade inom 

hemsjukvården i små orter kunde också tidigare vänskapsband, gemensam skolgång, 

barn i samma ålder och gemensamma yrkesrelationer spela in. I vissa fall kunde 

informanterna beskriva att de bett kollegor ta över vården av en yngre patient i palliativ 

vård då patienten var en nära vän till sjuksköterskan. Informanterna uttryckte att det 

krävdes mer av sjuksköterskan och var svårare att vårda yngre patienter i palliativ vård. 

Detta då det inte bara var patienten som omfattades av vården utan också närstående. 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick ge mer av sig själva känslomässigt sett i mötet 

med den yngre patienten i palliativ vård. Sjuksköterskorna upplevde ibland känslor av 
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att vara små, maktlösa och otillräckliga i mötet med de yngre patienterna i palliativ vård 

och deras närstående.  

 

”Ja, ibland är man ju ledsen, men man får ju vara ledsen tycker jag. Man 

blir ju påverkad av dem. Jag är inte mer än, namn, jag är inte mer än en 

vanlig, jag är ingen. Det är ingen av oss som är Superwoman ! ”(8) 

 

Informanterna upplevde att det var svårare att komma åt och lindra en yngre patient i 

palliativ vård symptom med god effekt vilket ledde till en känsla av stress och 

otillräcklighet. Att, relaterat till hög arbetsbelastning, inte kunna stanna kvar längre hos 

de anhöriga efter en yngre patient i palliativ vård avlidit gav upphov till känslor av 

otillräcklighet. Informanterna upplevde att de hade kunskap om omvårdnad och de 

medicinska delarna i palliativ vård till yngre men inte tillräcklig kunskap om de 

existentiella frågorna vilket gav dem en känsla av otillräcklighet.  

 

”De har precis fått reda på att deras dotter ska dö. Och så ska jag stå och 

trösta och vem är jag som ska stå och trösta? Vad hjälper det? Det är nog 

det jag tycker är svårt. Att man känner att man inte räcker till.”(5)  

 

7.1.2 Osäkerhet och rädsla  

Informanterna uttryckte att det var en anspänning att vårda den yngre patienten i 

palliativ vård, de grubblade inför besöket över vilka frågor de skulle ställas inför samt 

uttryckte en osäkerhet och rädsla inför att inte kunna besvara patientens och anhörigas 

många frågor. De var även rädda för att uttrycka sig på ett felaktigt sätt som kunde såra. 

Denna anspänning medförde att sjuksköterskorna kände sig tömda på energi när de gick 

ut ur hemmet.  

 

7.1.3 Sorg och orättvisa 

Informanterna uttryckte att de upplevde känslor av sorg och orättvisa i samband med 

vård av en yngre patient i palliativ vård, de tänkte på den sjuke och de närstående och 

deras känslor av förlust och sorg, de tänkte på den svårt sjukes barn som skulle få leva 

utan sin mamma eller pappa.  

 

”Det är ju givetvis mycket tyngre när det är en yngre människa, så är det 

ju. När man möter människor i situationer där de är svårt sjuka eller 
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överhuvudtaget inte kommer att klara sig. Deras liv skulle ju inte ha slutat 

nu.”(2)  

 

Informanterna reflekterade även över sin egen livssituation och tänkte att det lika väl 

kunde ha varit de själva som hade drabbats av en livshotande sjukdom. Informanterna 

uttryckte att de upplevde känslor av sorg och orättvisa över att de inte kunde rädda den 

yngre patienten i palliativ vård, när patienten närmade sig livets slut. Detta då de yngre 

patienterna ofta väckte informanternas tankar kring deras egen dödlighet och 

funderingar om hur de själva skulle hantera att bli svårt sjuka.  

 

”Det känns mer naturligt när det är en äldre som går bort på grund av 

ålderdom eller så. Det kan jag uppleva mer som något fint. Medans jag 

känslomässigt kan tycka det är rent för jävligt när jag ska vårda en 

ung.”(5)  

 

7.2 Närstående 
Informanterna upplevde otillräcklighet när närstående inte fann trygghet i att deras 

familjemedlem skulle avlida i hemmet utan ville ta kontakt med doktor eller sjukhus. 

Informanter berättade att de ibland fick gå in som medlare mellan den yngre patienten i 

palliativ vård och dennes partner, detta för att hemvårdsituationen skulle bli så bra som 

möjligt. Informanterna uttryckte osäkerhet och upplevde detta som svårt. I vården av de 

yngre patienterna i palliativ vård fick de en nära vårdrelation med patienten och 

närstående. 

”Tonårsbarnen är en kategori för sig. De har oerhört svårt att acceptera. 

Det är jobbigt ibland. Men att man har tid och hela tiden försöker att 

fånga dem. Att det finns kontaktnät. Kanske höra att det finns någon för 

dem i skolan eller kurator eller vad behovet nu är. Men det är svårt.”(2) 

 
7.3 Det svåra samtalet och mötet 
I kategorin det svåra samtalet och mötet inkluderades subkategorierna; Självinsikt, 

Erfarenhet av palliativ vård och Existentiella frågor. 

 

7.3.1 Självinsikt 

Informanterna gav uttryck för att det var viktigt i deras profession att själv ha tagit 

ställning till hur man tänkte kring existentiella frågor. Att vara trygg i sig själv och sin 
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egen uppfattning kring liv och död för att kunna bemöta patienterna och deras 

närstående i de svåra mötena och samtalen.    

 

"Jag har väldigt lätt till mina känslor. Jag är jätteblödig. Jag har jättelätt 

till känslor och det vet jag, att jag får jättesvårt att vara professionell. Jag 

stod och svarade och tänkte, att jag kan inte säga någonting för då brister 

det för mig också liksom.”(5) 

 

Informanter uttalade att det hade betydelse vilken balans de själva var i då vården av 

den yngre patienten i palliativ vård påverkade dem mer negativt om de uppfattade sig 

vara i obalans. Sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet gav uttryck för att de blivit 

mer känsliga för att genomföra det existentiella samtalet. Det inte var lika lätt att bära 

känslorna som väcks av samtalet utan de hade stort behov av att reflektera med 

kollegorna. 

 

7.3.2 Erfarenhet av palliativ vård 

Erfarenhet visade sig hade stor betydelse i både bemötandet och förmågan att kunna 

känna sig trygg i de existentiella frågorna. Informanterna uttryckte att de strävade efter 

att bygga upp en förtroendefull vårdrelation med den yngre patienten i palliativ vård och 

närstående redan från första kontakten. En god vårdrelation uttrycktes vara en 

förutsättning för givande svåra samtal och möten. Informanterna upplevde att de med 

tiden kände trygghet och fick en förmåga att kunna initiera till det svåra samtalet. 

Känslan av att veta vad man gör infann sig och sjuksköterskorna uttryckte att arbetet 

blev mer hanterbart och begripligt. Erfarenhet av att vårda patienter i palliativ vård 

skapade känsla av kunskap, trygghet och styrka som vidare ledde till att kunna vara 

professionell och medkännande. Informanterna utryckte att när de var nyutbildade hade 

de inte samma förmåga att se hela patientens behov som innebar både fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov. Som nyutbildad blev det lätt att man fokuserade på 

teknik och de fysiska behoven.  

 

”Om man jämför med för tio år sedan när jag klev in i ett hem när det var 

en patient som var yngre och dålig, så är jag starkare idag. Så visst har 

det med erfarenhet och att man har byggt upp sig.” (8)  
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Informanterna uttryckte att de hade nytta av när de själva upplevt närstående som hade 

avlidit. Med detta upplevde de att de erhållit en större förståelse kring patientens sorg 

vilket vidare lett till en djupare relation med den sjuka. Informanterna upplevde det 

viktigt att man hade kollegor med många olika åldrar i sin arbetsgrupp då det var bra att 

lyssna och hjälpa varandra genom sina olika kunskaper.  

 

”Man kan känna det att man har lärt sig hur man ska prata och hur man 

är och hur man ska göra. Det är ju allt man har samlat på sig. Från 

undersköterska, hela livet, ens eget liv och så. Det finns ju ingen skriven 

handbok” (7)  

 

7.3.3 Existentiella frågor 

Informanterna uttryckte att det var av stor vikt att få in en positiv känsla i hemmet, 

något slags hopp. Informanterna beskrev känslan av att hålla kvar sitt eget och 

patientens hopp fast de båda visste att patienten skulle dö.  

 

”Den unga kvinnan i 45-årsåldern. Där vi samtalade hon och jag om 

hoppets betydelse och om hennes enorma önskan att få stanna kvar i livet 

hos sina tonårsbarn. Att hon inte, verkligen, verkligen inte vill dö och hur 

tufft det verkligen är och att våga stanna kvar och våga lyssna. Det är ett 

sådant samtal jag haft som jag minns väldigt starkt. Att hålla kvar den 

patientens hopp fast vi båda visste att hon skulle dö.”(3) 

 

Informanterna beskrev också att de värdesatte och tog till vara på mer i sina egna liv när 

de hade haft svåra möten med de yngre patienterna i palliativ vård. Informanterna gav 

uttryck för att ha varit fega då de inte hade vågat fråga om patientens känslor och tankar 

då de hade velat införliva hopp så länge som möjligt. Informanter med en längre 

arbetslivserfarenhet uttryckte att de initierade existentiella samtal med yngre patienter i 

palliativ vård oftare. Oavsett erfarenhetens längd betonade informanterna vikten av att 

sjuksköterskan var lyhörd för patientens signaler, lyssnade in och fångade upp vad 

patienten egentligen ville ha sagt och diskuterat under samtalet. Att sjuksköterskan 

vågade och orkade stanna kvar och vågade lyssna på patienten. Vidare att 

sjuksköterskan stöttade patienten i dennes känslor och var helt närvarande i stunden. 

Flertalet informanter uttryckte att samtalen och möten med existentiellt innehåll var 

energikrävande och känslomässigt svåra att genomföra för dem. Informanterna gav 
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uttryck för att det var viktigt även att genom sin fysiska närvaro inge trygghet och 

närhet till patienten. Informanterna uttryckte att det svåra samtalet och mötet med den 

yngre patienten i palliativ vård påverkade och berörde dem som individer men även i 

deras profession som sjuksköterskor. Att känslorna som väckts hos sjuksköterskan av 

det som samtalats om och vad som hänt under mötet ofta togs med hem efter arbetstid 

och reflekterades över då. 

 

”Har vi otur kanske vi har tre stycken unga patienter samma vecka som 

går bort som vi ska bemöta och vi måste ha den gråtande pappan i famnen 

och som vi inte vet vad vi ska göra av riktigt och sedan bara lämnar vi och 

åker hit och sedan kanske fäller en tår på kontoret och sedan är det bara 

att svälja och gå vidare för sedan ska jag åka hem och lägga om ett 

bensår hos Agda liksom. Alltså efter tredje eller fjärde bryter jag ihop 

fullständigt därför att ingen har tagit hand om mina känslor.”(5) 

 

7.4 Yrkesrollens förutsättningar 
I denna kategori identifierades subkategorierna: Professionellt förhållningssätt, 

kollegornas betydelse och arbetsplatsens förutsättningar.  

 

7.4.1 Professionellt förhållningssätt 

Informanterna uttryckte att det professionella förhållningssättet var en förutsättning för 

att ge en god vård till de yngre patienterna i palliativ vård. Att genom det professionella 

förhållningssättet visa patienten att de var starka, medkännande, lyhörda, orkade stötta, 

vågade vara kvar hos dem och kunde hantera situationen och genom detta ge en god och 

trygg vård. Det professionella förhållningssättet var också ett skydd och en hjälp för 

informanterna för att orka hantera de starka känslorna som väcktes hos dem av vården 

av de yngre patienterna i palliativ vård.  

 

”Det är känslomässigt svårt när man möter den unga palliativa patienten, 

man kan relatera sig själv till det. Man blir ju ledsen, man blir ledsen för 

familjen, samtidigt måste man hålla sig väldigt professionell. Det tar 

väldigt mycket energi. Man ger ju av hela sig när man är där.”(3) 
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7.4.2 Kollegornas betydelse 

Informanterna uttryckte att det krävdes en god kollegial återspegling för att de skulle 

känna kraft och styrka och det var grundläggande för ett gott vårdarbete med yngre 

patienter i palliativ vård. Samtliga informanter upplevde att den kollegiala reflektionen 

var en resurs och avgörande för att psykiskt orka med att ta hand om den unga patienten 

i palliativ vård och dennes närstående.  

 

”För vi använder oss själva så mycket och jag tror att det bästa sättet att 

bränna ut sig själv, det är att tro att man kan bära allt ensam. För det tror 

jag inte går. Och framförallt inte det existentiella, det är ju nästan det 

svåraste”(4) 

 

Genom att få reflektera med sina kollegor upplevde informanterna att de erhöll en 

känsla av trygghet och hanterbarhet. Den reflektionstid som uppfattades som bra var 

den spontana eller när behovet uppstod. Informanterna upplevde att de hade detta stödet 

från sina kollegor men att de ibland kände sig ensamma i sitt arbete.     

 

”Även om inte tiden ska läggas på att jag ska vara hos den patienten 

fysiskt så kanske jag själv psykiskt behöver tid för att reflektera och för att 

orka åka dit eller orka vårda dem liksom” (3) 

 

Ett gott samarbete var en viktig del för att underlätta i sjuksköterskans arbete i 

hemsjukvården kring palliativ vård. Informanterna upplevde det positivt att åka två till 

den yngre patienten i palliativ vård. Detta för att kunna dela upp sig så den ena 

sjuksköterskan kunde ta hand patienten och den andra kunde ta hand om närstående. 

Vården kunde understödjas genom att de tillsammans kunde hitta lösningar på hur 

arbetet vidare skulle fungera på bästa sätt. Det gjorde att arbetet kring den sjuka 

underlättades och för sjuksköterskorna var det lättare att få en känsla av att räcka till.    

Sjuksköterskorna upplevde sig ibland ensamma under vårdandet med den yngre 

patienten i palliativ vård. Att de inte hade någon kollega som kunde ta över vården om 

de kände att de inte orkade med känslomässigt. Ensamheten medförde också att de inte 

hade någon att tala med om sina känslor, beträffande den yngre patienten i palliativ vård 

och därför grubblade på det även efter arbetstid.  
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Informanterna gav uttryck för att det var viktigt att patienten och närstående var 

välinformerade då detta skapade trygghet i situationen. Sjuksköterskorna ansåg det 

betydelsefullt med kollegial överrapportering och reflektion. Eftersom detta medförde 

att sjuksköterskorna kunde vara lika i sin information till patienten. Osäkerhet inför de 

frågor eller den situation sjuksköterskorna skulle ställas inför i patientens hem gav 

upphov till känsla av stress, osäkerhet och otillräcklighet hos sjuksköterskorna. 

Informanterna beskriver att en dubbel känsla infann sig när sjuksköterskan vill att 

patienten inte skulle behöva ha för mycket personal hos sig samtidigt som 

sjuksköterskan själv önskade att få uppbackning av kollegor. Det kunde bli tufft 

känslomässigt och känslor av otillräcklighet kunde infinna sig och därmed behövde de 

behov av kollegial stöttning.  

 

Det goda samarbetet var viktigt med sina närmaste kolleger men också med övriga 

yrkesprofessioner så som undersköterskor och läkare. Informanterna beskrev att de 

upplevde ett gott samarbete med undersköterskorna vilket vidare ledde till en god vård 

kring den som var sjuk. Informanterna upplevde att de palliativa ombuden i hemtjänsten 

var duktiga och att det var viktigt att de fanns för den sjuka och de var en bra resurs och 

samarbetspartner för sjuksköterskorna. Informanterna nämnde vikten av ett gott 

samarbete med behandlade läkare då det gav en trygghet för sjuksköterskan vilket 

vidare ledde till en god och säker vård kring den palliativa patienten och dennes 

närstående. En tanke och önskan från informanterna var att det fanns en ansvarig läkare 

för hela hemsjukvården. Detta trodde de skulle kunna underlätta i vården kring  

patienter i palliativ vård och såg det som en stor resurs. Ibland kunde samarbetet brista 

då situationen kring vården beskrevs som mer komplicerad. Informanterna nämnde att 

samarbetet med palliativt rådgivningsteam var gott. De kände ett stöd och hjälp med 

svåra frågor. Dock fanns upplevelser som att de använde resursen dåligt, att de i ett 

tidigt skede tog hjälp av rådgivningsteamet men att de i ett senare skede inte kopplade 

in dem längre.  

 

7.4.3 Arbetsplatsens förutsättningar  

Informanterna talade om vikten av att få tid och resurser hos den yngre patienten i 

palliativ vård. Informanterna uttryckte att de tillsammans brukade hjälpa varandra och 

stötta upp. Vid dessa tillfällen hjälptes man åt så man skulle slippa ta med sig telefoner, 

minicaller och just kunna fokusera på den yngre patienten i palliativ vård och dennes 

närstående. Det önskades mer tid då man upplevde att den yngre patienten i palliativ 
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vård måste få den tiden av sjuksköterskan. Dels för att patient och närstående skulle få 

känna sig trygga och inte känna tomhet men också för sjuksköterskans skull hinna ge tid 

till närstående och kunna fokusera ordentligt på sitt arbete runt dem. Informanterna 

upplevde ofta en tidsbrist som förhindrade dem att tillbringa tillräcklig tid hos just de 

yngre patienterna i palliativ vård.   

 

Informanter från samma arbetsplats upplevde att de fått mycket utbildningar. De 

nämnde kursen Samtalskonst som en stor resurs för deras arbete i det svåra samtalet. I 

den utbildningen hade de fått en del redskap och idéer om hur samtal kunde genomföras 

och hur de skulle reflektera. Att bara lyssna var en del de upplevde att de fått lära sig att 

hantera. Informanter från andra arbetsplatser gav uttryck för att de önskade få mer 

utbildning och kunskap om just det svåra samtalet samt även om palliativ vård. 

 

”Jag tror inte man kan få för mycket utbildning eller för mycket kunskap 

om det. Från alla människor kan man få något att använda sig av. Alla 

människor sitter ju på olika kunskaper och olika erfarenheter, 

upplevelser”(6)  

 

Informanterna upplevde att det var brist på handledning men ett stort behov av det. 

Handledning var något som de trodde skulle öka tryggheten, i både det existentiella 

samtalet men också i sin arbetsgrupp. Att utvecklas mer, bli bättre i sin profession och 

att få hantera sina känslor var fler anledningar till att det önskades handledning.  

Informanterna beskrev att det kunde bli för mycket ibland och kunde uppleva ledsamhet 

därför ingen hade tagit hand om deras känslor. Här menade de att handledning skulle 

fått dem att lättare hantera sina egna känslor.  

 

7.5 Arbetstillfredsställelse 

Att vårda en yngre patient i palliativ vård var något som visade sig vara känslomässigt 

svårt och jobbigt för sjuksköterskorna. Men ändå fann sjuksköterskorna även en 

meningsfullhet och själva vårdandet som stort och värdefullt. Fann de att patienter och 

närstående kände en trygghet och ett lugn upplevde de själva att deras arbete blev 

meningsfullt. När sjuksköterskor vårdade den yngre patienten i palliativ vård beskrev de 

vikten av att vara varsam och göra sitt bästa och yttersta för att allt skulle bli så bra som 
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det bara kunde. Detta kunde vara svårt och ta mycket energi men ändå var det en 

utmaning och utvecklande.  

 

”Alla situationer, alla möten är totalt olika. Man vet ju inte vad som 

väntar när man öppnar dörren varje gång. Om det så är en ny patient 

eller en man gått hos mycket. Det är det som är tjusningen” (8) 

 

Informanterna nämnde hur stolta de var över sina kollegor och att de tillsammans 

upplevde att de utförde ett bra arbete ihop när de hade kunnat erbjuda allt som önskats 

från patient och närstående. En bekräftelse från närstående att de hade upplevt ett gott 

arbete från sjuksköterskan skapade känsla av stolthet och värdighet. Uttryck som; det 

kändes jättebra eller det känns verkligen fantastiskt när man kan hjälpa till, var känslor 

som utrycktes när man hade haft det svåra samtalet och upplevde att samtalet fört något 

gott med sig. Känslorna kring att vårda en yngre patient i palliativ vård från att vårda 

den äldre patienten i palliativ vård har visat sig vara olika. Informanterna nämnde att de 

kunde finna det känslomässigt fint att få följa hela vägen in i döden, på ett vackert sätt 

när de vårdade den äldre patienten. Detta i jämförelse med när det var den yngre, då de 

upplevde känslor som orättvisa och otillräcklighet. Den yngre patienten i palliativ vård 

upplevdes svårare att möta. Men här hittade sjuksköterskan ofta en styrka och ett 

engagemang som gjorde det hanterbart och meningsfullt. 

 

 ”Det är verkligen en meningsfullhet. Början i livet är jätteviktigt men 

slutet av livet är lika viktigt. Att det blir så bra det kan. Men det är inte 

alltid det är vackert. Det är inte alltid att bilden stämmer överens med att 

det är stilla och lugnt utan vår uppgift är att försöka nå det bästa, att vi 

har resurserna. Men det är ett stort jobb som håller på olika länge, en del 

är det kortvarigt och andra kanske är ett halvår med hopp och förtvivlan 

och vi finns med där” (1)  

 

Informanterna uttryckte att deras erfarenheter av yngre patienter i palliativ vård hade 

medfört att de var tacksamma och värdesatte sitt eget liv, sina närstående sitt arbete och 

sin livssituation på ett helt annat sätt än innan och att det stärkte dem som människor att 

ha denna självinsikt. Informanterna uttryckte att det var viktigt för sjuksköterskan att de 

gjorde sitt bästa, var lyhörda och att de gjorde sitt yttersta. De upplevde att stort 
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engagemang både med kollegor men också i patientens hem. Upplevelsen var att de 

måste finnas där, och kunna hjälpa den unga familjen och vara delaktiga i deras liv.     

 

" Det berör en på ett helt annat sätt. Som människa. Som sjuksköterska. 

Som person."(8) 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

8.1.1 Design 

En kvalitativ forskningsintervjus tillförlitlighet styrks av tre begrepp som är pålitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet. Genom att båda författarna varit delaktiga i alla delar av 

studien ökar tillförlitligheten i den(Graneheim & Lundman,2004). Författarna ämnade 

belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenhet av att vårda unga vuxna och 

medelålders patienter i palliativ vård. Sjuksköterskor har intervjuats med 

semistrukturerade intervjuer med hjälp av en kvalitativ design med induktiv ansats. Att 

analysen görs induktivt innebär att författarna utgår från innehållet i texten(Henricson, 

2012). Med semistrukturerade intervjuer har författaren en möjlighet att gå djupare i 

informanternas föreställningar om hur det är att vårda yngre patienter i palliativ vård. 

Enligt Polit och Beck(2016) är semistrukturerade intervjuer lämpliga när forskare vill 

undersöka ett särskilt ämne med vissa utvalda frågor där informanterna har möjlighet att 

samtala fritt kring. Tillförlitligheten ökar i studien genom att författarna väljer en metod 

för datainsamling som anses svara på syftet(Graneheim & Lundman,2004) Detta valdes 

framför en kvantitativ ansats med enkäter då författarna hade en föreställning om att få 

fram mer känslor och upplevelser hos informanterna vid intervjuer. Dessa 

föreställningar bekräftas av Henricson(2012) som menar att intervjuer ger 

informanterna en möjlighet att med egna ord uttrycka sina uppfattningar och känslor.   

 

 

8.1.2 Urval  

För att öka studiens pålitlighet har författarna gjort provintervjuer innan studien började. 

Dessa provintervjuer skapade en viss erfarenhet av att ställa intervjufrågor, hantera 

diktafon och inspelningsmöjlighet på mobiltelefonen. Dessa intervjuer visade att det 

fanns ett intresse och en vilja för sjuksköterskan att berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter kring att vårda yngre patienter i palliativ vård.  För att testa kvalitén på en 
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intervjuguide menar Carlsson(2012) att en pilotstudie bör utföras. Viktigt för studiens 

trovärdighet är hur urvalet gått tillväga och trovärdigheten ökar om olika upplevelser av 

fenomenet belyses(Graneheim & Lundman, 2004). Efter att verksamhetschef har 

tillfrågats har sjuksköterskor och distriktsköterskor med nämnda kriterier tillfrågats av 

författarna och om de varit villiga att delta i studien. Studiens innehåll kan ha påverkats 

av att författarna är oerfarna av att genomföra en innehållsanalys och även hålla i 

intervjuer. Författarna märkte att frågorna som ställdes under intervjuerna blev mer 

utvecklade och fick bättre öppna följdfrågor mot slutet av intervjuperioden. Det kan ha 

påverkat studiens resultat då de första intervjuerna blev begränsade och få följdfrågor 

ställdes på grund av begränsad erfarenhet. Något som stärker pålitlighet och 

bekräftelsebarhet är att skriva dagbok vilket författarna gjort genom hela arbetet och 

detta är ett bra sätt att hantera sin förförståelse(Henricson, 2012).     

8.1.3 Informanter   

Om det i en studie är för många informanter kan resultatet bli för övermäktigt att 

hantera och därför bli svårt att hålla ihop till en gemensam slutsats. Dock är det inte bra 

med en för liten grupp då detta kan leda till att betydelsen av innehållet inte räcker till i 

analysprocessen(Graneheim & Lundman, 2004). Informanterna var fem sjuksköterskor 

och tre distriktsjuksköterskor i hemsjukvården med erfarenhet av att vårda unga vuxna 

och medelålders patienter i palliativ vård. Författarna valde sjuksköterskor och 

distriktsköterskor med minst fem års erfarenhet av sjuksköterskeyrket i olika åldrar. 

Alla informanterna var kvinnor som hade en varierad ålder, yrkeserfarenhet och 

utbildning inom palliativ vård. Studien har genomförts i hemsjukvården i tre kommuner 

i Kalmar län. Informanterna gav ett rikligt resultat vilket kan bero på intresse för att dela 

sina upplevelser. För att besvara forskningsfrågorna på ett trovärdigt vis är det kvalitén, 

inte mängden underlag som är relevant för resultatet(Polit & Beck,2016). Information 

gavs till informanterna både muntligt och skriftligt gällande studien och för att vara 

forskningsetiskt korrekta betonades frivillighet i att delta i studien. Något som kan 

påverkat studiens resultat är att det inte deltog någon man i studien. Författarna 

funderade på att ta med någon yngre informant med mindre erfarenhet av palliativ vård 

för att se om längden på yrkeserfarenheten kunde bredda studiens resultat. Då detta inte 

gjordes, på grund av tidsbrist, kan det haft betydelse i studiens resultat kring 

sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter.    
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8.1.4  Datainsamling    

En intervjuguide formulerades och semistrukturerade intervjuer med följdfrågor 

utfördes för att samla data(Bilaga C). De frågorna skapades av författarna och var 

ämnade att fånga in informanternas upplevelser och tankar kring att vårda yngre 

palliativa patienter, deras erfarenhet samt täcka in den teoretiska referensramen. För att 

informanterna skulle få tid på sig att reflektera frågorna som skulle komma under 

intervjun fick de frågorna skickade till sig några dagar innan. Detta för att de skulle få 

reflektera över frågorna och samla på sig mer innehållsrika tankar inför vidare intervju. 

Enligt Graneheim och Lundman(2004) ökar detta studiens pålitlighet enligt. Vidare 

menar Graneheim och Lundman(2004) att pålitligheten ökar med att man ger 

informanterna lika frågor vilket gjordes under intervjuerna. De öppna frågorna var 

utförda för att få svar på studiens syfte med följdfrågor som skulle täcka upp hela 

ämnet. Öppna frågor har betydelse för att ge utrymme att utveckla svar och ge så 

mycket information som möjligt från informanterna. Om informanten lämnade ämnet 

under intervjun kunde författarna hjälpa till att återgå till ämnet med hjälp av 

intervjuguiden. Författarna valde att genomföra intervjuerna tillsammans då de ansåg att 

de kunde stötta och hjälpa varandra under intervjuerna. Författarna genomförde fyra 

intervjuer vardera, och den som inte höll i intervjun observerade och kunde gå in om 

behovet fanns och stötta upp med följdfrågor. Detta kan haft betydelse för resultatet då 

författarna upplevde att informanterna öppnade upp sig och gav rikligt med information. 

Intervjuerna spelades in på diktafon och mobiltelefon samt transkriberades, samma dag 

som intervjun genomfördes, ordagrant till textform. Detta spelade roll för att säkra 

datainsamlingens transparens, det vill säga trovärdigheten.  

 

8.1.5  Dataanalys 

Vid en större mängd data och när ett mönster ska identifieras anses det att en 

innehållsanalys är lämplig analysmetod(Polit & Beck,2016). I denna studie har en 

manifest innehållsanalys använts enligt Graneheim och Lundman(2004) som menar att 

innehållsanalys är lämplig att använda vid intervjuer. Författarna valde kvalitativ 

innehållsanalys med anledning av att metoden bedömdes vara lättbegriplig för nya 

forskare och att den klarligen anger hur materialet ska handhas i de olika analysstegen. 

För att få fram en struktur i subkategorier och kategorier fördes en diskussion med 

handledare. Tillförlitligheten ökar när en medbedömare bidrar under analysprocessen 

och även om analysarbetet är noggrant beskrivet(Graneheim & Lundman,2004). Även 
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pålitligheten ökar när flera tolkar texten(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2016).  Författarna har gemensamt bearbetat alla delar i analysprocessen med undantag 

av transkriberingen som genomfördes enskilt av varje författare. Genom att analysera 

materialet tillsammans styrks analysens trovärdighet(Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna diskuterade intervjuerna för att stämma av enigheter och tolkningar av 

intervjuerna där Graneheim och Lundman (2004); Polit och Beck (2016) menar att 

pålitligheten ökar ju fler som tolkar texten. Meningsbärande enheter som tagits ut var 

för sig jämfördes sedan tillsammans. Det visar på en ökad tillförlitlighet att skapa 

passande meningsenheter som inte ska vara för fragmenterade eller för spridda 

(Graneheim & Lundman, 2004). Koderna har författarna grundligt gått igenom 

tillsammans och med det fått en spegling av det centrala budskapet. Här har även 

handledare rådfrågats för att få vetskap om att författarna varit på rätt spår. Författarna 

diskuterade vidare och fick gemensamt fram subkategorier och kategorier. Graneheim 

och Lundman(2004) menar att det är av stor vikt att tillsammans få fram subkategorier 

och kategorier.  

 

Författarnas förförståelse kan ha en betydelse i studiens analys och resultat då det kan 

vara svårt för forskarna att lösgöra sig från förutfattade meningar och egna erfarenheter. 

Här är det viktigt att forskarna under undersökningsfaserna är medvetna om sin 

förförståelse och vara medvetna om att det kan påverka resultatet. Henricson(2012) 

menar att för god validitet och trovärdighet bör man kontinuerligt arbeta med sin 

förförståelse. Detta har författarna haft i åtanke. Förförståelse kan förklaras som 

erfarenheter, perspektiv och känslor som man har med sig in i en studie. Förförståelse 

kan vara både positiv och negativ i en studie. Det är lättare för forskaren när det finns ett 

intresse och en ökad förståelse för vad som uppstår under studiens gång vilket blir 

positiva aspekter. Negativa aspekter kan vara att författarna vinklar materialet felaktigt 

när det bearbetas och tolkas eller att det kan vara ett hinder till att nya kunskaper 

utvecklas(Malterud, 2014). För att få en djupare förståelse och erhålla ny kunskap bör 

förförståelse utnyttjas under forskningsprocessen(Lundman & Graneheim-Hällgren, 

2012). För att styrka tillförlitligheten har citat använts i det sammanställda 

resultatet(Graneheim & Lundman, 2004). Polit och Beck(2016) menar att i en kvalitativ 

studie kan inte författarna själva avgöra överförbarheten i resultatet utan läsarna får 

själva avgöra hur tillämpbart ett resultat är. Men för att författarna ska styrka resultatets 
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överförbarhet menar Henricson(2012) att trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 

behövs i studien.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa de upplevelser och erfarenheter sjuksköterskor i 

hemsjukvården har av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård. 

De fem kategorier som framkommer i resultatet är Egna känslor, Närstående, Det svåra 

samtalet och mötet, Yrkesrollens förutsättningar och Arbetstillfredsställelse.    

Resultatet visade att sjuksköterskorna ofta upplever en maktlöshet och en känsla av 

orättvisa som vidare leder till en upplevelse av otillräcklighet. Viktiga faktorer i mötet 

med patienten och dennes närstående och i det existentiella samtalet med dem är att 

sjuksköterskan ska ha självinsikt och ett professionellt förhållningsätt. Vidare visar 

studien att det kollegiala stödet är viktigt för sjuksköterskornas arbete med palliativ 

vård. Trots att sjuksköterskan upplever känslor som sorg, rädsla och otillräcklighet 

finner de sitt arbete med den yngre patienten i palliativ vård och dennes närstående som 

meningsfullt, arbetstillfredsställande och engagerande. Författarna kommer i 

diskussionen diskutera tre kategorier som framkommit ur resultatet: Egna känslor, Det 

svåra samtalet och mötet samt Yrkesrollens förutsättningar.   

  

8.2.1 Egna känslor  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde osäkerhet, otillräcklighet, sorg, 

rädsla och orättvisa i mötet med den yngre patienten och dennes närstående i palliativ 

vård. Studier visar att sjuksköterskor i palliativ vård berördes av patienter och 

närstående och upplevde stor känslomässig påfrestning. Sjuksköterskorna upplevde 

känslor som sorg, otillräcklighet, förlust, frustration, identifikation, maktlöshet, känsla 

av att inte orka mer och stress i de svåra samtalen och mötena(Pålsson, Isovaara & 

Norberg 1995;Wallerstedt och Andershed, 2007). Studier belyser att de nära 

vårdrelationerna med patient och närstående upplevdes av sjuksköterskorna som både 

berikande och påfrestande(Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008; Pålsson et 

al.,1995).  

  

I föreliggande studies resultat framkom att vårda en yngre patient i palliativ vård 

respektive en äldre patient skiljde sig i upplevelser då sjuksköterskan hade närmre till 

känslor som att känna sig liten och att det krävdes mer från dem i sin yrkesroll när de 

vårdade en yngre patient i palliativ vård. Sjuksköterskan hade lättare att identifiera sig 
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med familjen och känslorna blev starkare. Identifiering med patient och närstående var 

en utmaning för det professionella förhållningssättet. Föreliggande studies resultat 

visade att i de fall sjuksköterskan kunde relatera familjens liv till sitt egna liv så väckte 

det känslor som orättvisa och otillräcklighet. Sjuksköterskorna upplevde att känslorna 

kunde vara svåra att hantera. Pålsson et al.(1995)belyser att särskilt påfrestande 

känslomässigt sett var de yngre patienterna i palliativ vård som sjuksköterskan kunde 

identifiera sig med vad gällde ålder, social situation, familjesituation och barn i samma 

ålder. Identifikationen ledde till upplevelser av meningslöshet, dödsångest och orättvisa 

och sjuksköterskan hade svårt att släppa tankarna på patienten även på ledig tid. Studier  

belyser att sjuksköterskor i palliativ hemsjukvård känslomässigt blir berörda av de 

varierande situationerna och det kan upplevas påfrestande emotionellt sett(Burt et 

al.,2008; Dunne, Sullivan & Kernohan,2005). Enligt Burt et al.(2008) kan den 

känslomässiga bördan vara svårare att hantera för sjuksköterskorna om de uppfattade att 

de inte erhöll formellt stöd. Enligt Antonovsky(2003) är Hanterbarhet 

handlingskomponenten i teorin om känslan av sammanhang(KASAM). Vilket innebär 

att individen har förmågan att ta tillvara omgivningens och sina egna resurser.  Det 

sociala sammanhang individen befinner sig i och det stöd individen erhåller påverkar 

Hanterbarheten. Hanterbarheten påverkar hur individen hanterar utmaningar och klarar 

av påfrestningar(Antonovsky,2003). Författarna av föreliggande studie tolkar det som 

att sjuksköterskor har behov av ett ledarskap som tillhandahåller och ger förutsättningar 

för ett adekvat känslomässigt stöd i form av tid för reflektion och handledning. Då 

stödet enligt författarna skulle öka sjuksköterskornas hanterbarhet. 

   

Det framkom i föreliggande studies resultat att en faktor som ledde till att 

sjuksköterskorna kände stress och otillräcklighet var tidsbrist, att inte kunna stanna kvar 

hos patienten och närstående. Studier visar att sjuksköterskor upplever att palliativ 

hemsjukvård är stressigt, tidskrävande och oförutsägbart, samt karaktäriserat av tidsbrist 

och personalbrist. Upplevelsen av stress ökades av deras andra arbetsuppgifter inom 

hemsjukvården(Burt et al.,2008; Hatcliffe, Smith & Daw,1996). Hatcliffe et al.(1996) 

belyser att tidsbrist hindrar sjuksköterskor som arbetar inom palliativ hemsjukvård att 

ge en så hög kvalitativ palliativ vård som de önskat vilket leder till känsla av stress.   

Författarnas tolkning är att tidsbrist leder till moralisk stress då sjuksköterskorna 

upplever att de ej kan ge den palliativa vård de anser behövs. Förslag från författarna är 
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att ledningen i dialog med sjuksköterskorna bör avsätta erforderlig tid för 

sjuksköterskan att utföra det palliativa vårdarbetet.  

 

I föreliggande studies resultat framkom att osäkerhet och rädsla för att inte kunna svara 

på frågor eller svara fel till familjen fanns hos sjuksköterskan. De förklarade att dessa 

känslor tog mycket energi från dem. Hatcliffe et al.(1996) visar att faktorer som 

bristande kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskorna hindrade dem att ge den 

palliativa vård de önskade ge och det gav upphov till känsla av stress. Griffiths, Ewing 

och Rogers(2010) belyser att sjuksköterskor har som uppgift att möta och bedöma 

psykologiska behov hos patienter i palliativ vård. Resultatet visade dock att osäkerhet 

och bristande kunskaper, gjorde att en del sjuksköterskor undvek att bemöta eller 

bekräfta patienternas behov. Författarna konkluderade därför att sjuksköterskorna 

behöver utbildning i samtalsteknik och bemötande(Griffith et al.,2010). Behovet av 

utbildning för sjuksköterskor styrks av Socialstyrelsen(2008;2016b). 

    

8.2.2 Det svåra samtalet och mötet    

Föreliggande studies resultat visar att tacksamhet och att värdesätta sina egna liv, sina 

anhöriga, sitt arbete och sin livssituation var känslor som sjuksköterskor upplevde i 

mötet med patienten i palliativ vård. Wallerstedt och Andershed(2007) belyser att de 

upplevelser och erfarenheter sjuksköterskorna erhöll i mötena med patienter och 

närstående gav dem insikt om dem själva och ökad medvetenhet samt bidrog till att öka 

deras yrkesmässiga trygghet.  

  

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att ha självinsikt i de 

existentiella frågorna och ha en trygghet själv i sin uppfattning kring liv och död inför 

det svåra samtalet och mötet. Detta styrks av Karlsson och Berggren(2011) vars studie 

belyser att patienten och dennes närstående i vårdrelationen måste få känna trygghet och 

tillit att sjuksköterskan har självinsikt om existentiella frågor och vågar stanna kvar hos 

patienter med existentiellt lidande samt att de har tillräcklig kompetens och kunskap. 

Författarnas tolkning är att sjuksköterskor bör reflektera över och medvetandegöra sina 

egna föreställningar kring liv och död för att ha möjlighet att ge ett tryggt bemötande till 

den yngre patienten i palliativ vård och dennes närstående. 

 

Ett gott samspel är en viktig utgångspunkt i palliativ vård. Kontinuitet och bra 

kommunikation mellan sjuksköterskan, patient och dennes närstående är en av fyra 
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hörnstenar i palliativ vård(SOU 2001:6). Fungerar relationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare öppnas möjligheter till det svåra samtalet. Samtalet och en nära vårdrelation 

är viktig i mötet med familjen. Föreliggande studies resultat visade att sjuksköterskorna 

medvetet byggde upp en god och förtroendefull vårdrelation med den yngre patienten i 

palliativ vård och närstående. Detta då sjuksköterskorna såg en god vårdrelation som 

nödvändig för att kunna mötas och genomföra samtal med existentiellt innehåll.  

Vårdrelationens avgörande betydelse för det svåra samtalet och mötet belyses av 

litteratur och studier(Friedrichsen,2013;  Iranmanesh, Häggström, Axelsson & 

Sävenstedt,2009; Karlsson & Berggren,2011; Nåden & Eriksson, 2004; Walsh & 

Kowanko,2002).  

 

Holmberg(2006) belyser att ett kärnkoncept i den palliativa hemsjukvården är tillit och 

förtroende mellan patient, närstående och sjuksköterska som är uppbyggd genom 

kommunikation och bibehålls genom kontinuitet. Kommunikationen ska vara 

individuellt anpassad, flexibel och lyfta fram resurser och styrkor hos patient och 

närstående. Chapple et al.(2006) beskriver att sjuksköterskan ska vara äkta, varm, vara 

närvarande, ärlig och kunna lyssna. Meiers och Brauer`s(2008) studie argumenterar för 

att sjuksköterskors förståelse av även andras perspektiv är byggt på samskapandet och 

interaktionen mellan sjuksköterskan, patienten och närstående.   

 

Föreliggande studies resultat visade att erfarenhet av palliativ vård gav sjuksköterskorna 

en känsla av trygghet i bemötandet samt gjorde det lättare för dem att initiera till de 

svåra, existentiella samtalen. Enligt Friedrichsen(2013) är samtal om döden ett känsligt 

ämne för alla. Det som är av stor vikt är att det är på patientens premisser och 

sjuksköterskan ska utgöra en trygg närvaro och våga vara kvar. Eriksson, Andersson, 

Olsson, Milberg och Friedrichsen(2014) visar vikten av sjuksköterskors kunskap och 

kompetens inom palliativ vård och kommunikation för att övervinna 

kommunikationshinder i livets slut. Wallerstedt, Andershed och Benzein(2014) belyser i 

sin studie att sjuksköterskan bör ha kontinuerliga samtal med patienten i palliativ vård 

och dennes närstående.  Där syftet är att förbereda, planera och informera och därmed 

minska patient och närståendes upplevelse av stress, otrygghet och rädsla. Författarnas 

tolkning är att utbildningar i samtalsteknik, bemötande och palliativ vård bör prioriteras 

till sjuksköterskorna av arbetsgivarna då det leder till en ökad trygghet för både 

sjuksköterskorna och patienten i palliativ vård och dennes närstående. För att kunna 
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bemöta patienten i palliativ vård och dennes närstående med respekt, trygghet och 

hänsyn menar författarna att det är lättare för sjuksköterskan med stark känsla av 

sammanhang(Antonovsky,2003). Har även patienten ett starkt KASAM infinner sig det 

svåra samtalet som en mer naturlig del i mötet med varandra.  

 

Studiens resultat visade att erfarenhet av palliativ vård gav sjuksköterskorna förmågan 

att ha en helhetssyn och se patientens psykiska, fysiska, existentiella och sociala behov. 

Vilket är i överensstämmelse med Socialstyrelsens definition av palliativ vård(2016a). 

Tillika gav erfarenheten av palliativ vård sjuksköterskorna en upplevelse av 

hanterbarhet och begriplighet. Vilket överensstämmer med Antonovskys(2003) teori om 

KASAM, vilken beskriver Begriplighet som möjligheten att förstå världen både inom 

oss och runt omkring oss och ha ordning på den. Begripligheten är beroende av 

individens kognitiva kapacitet och har betydelse för individens förmåga att 

kommunicera, göra val och hantera sin tillvaro. Individen sätter in nya erfarenheter i 

kända mönster och kan därmed bättre förutse vad som ska ske. 

  

8.2.3 Yrkesrollens förutsättningar  

Föreliggande studie visade att kollegialt stöd var viktigt för sjuksköterskorna. Att få 

reflektera och tala ut med sina kollegor fick dem att känna kraft och styrka och detta var 

viktigt för en god omvårdnad. Studier belyser att grundläggande för sjuksköterskor som 

arbetar inom palliativ vård är reflektion om negativa och positiva upplevelser de erfarit i 

sitt arbete med kollegor samt emotionellt stöd och utbildning. Sjuksköterskorna har 

behov av stödjande nätverk med kollegor(Wilkes et al.,1998;Wilkes & Beale,2001).   

Författarnas tolkning är att sjuksköterskor har ett behov av reflektion med sina kollegor. 

Att stödet av kollegor och ett öppet och tillåtande samtalsklimat i arbetsgruppen är av 

betydelse för att ge ökad trygghet och upplevelse av hanterbarhet för sjuksköterskorna. 

Vilket styrks av Wallerstedt och Andershed(2007). Författarnas tolkning är att det är en 

fördel om det är många olika åldrar i arbetsgruppen då det bidrar till en diversifiering av 

kunskaper och åsikter. 

  

Resultatet av föreliggande studie visade att samarbete medförde även en upplevelse av 

trygghet för både sjuksköterskan och den yngre patienten i palliativ vård då det skapade 

trygghet i vårdarbetet. Samarbetet underlättade för sjuksköterskorna både praktiskt sett 

och känslomässigt sett. ICN:s etiska kod(2012) beskriver att ett gott samarbete leder till 

en god vård. Författarnas tolkning är att det multiprofessionella teamsamarbetet bör 
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fortsätta utvecklas då det gynnar både professionerna men även resulterar i en bättre, 

mer samordnad vård för den yngre patienten i palliativ vård och dennes närstående. 

Socialstyrelsen(2006) menar att det är brist på läkare med utbildning inom palliativ 

vård. Vidare menar Norberg och Ternestedt(2013) att det är viktigt med välutbildade 

läkare för att vården ska fungera idealiskt. Författarna av föreliggande studie anser att 

det borde tillsättas läkare utbildade inom palliativ vård som ska ansvara för patienter i 

palliativ vård inskrivna i Hemsjukvården. Det skulle höja kvalitén och öka 

patientsäkerheten. Föreliggande studies resultat visade att sjuksköterskan upplevde att 

det är bra med ett gott och nära samarbete med kollegor, läkare och undersköterskor då 

de kunde finna en styrka där att hämta. Detta är i överensstämmelse med studier vilka 

beskriver vikten av att sjuksköterskan samarbetar multiprofessionellt(Karlsson & 

Berggren,2011; Wallerstedt & Andershed,2007). Studien av Dunne et al.(2005) belyser 

att sjuksköterskan är nyckelpersonen i den palliativa hemsjukvården.  

  

Resultatet visade att en förutsättning för sjuksköterskan för att ge en god vård var ett 

professionellt förhållningsätt. För att kunna ge en god och trygg vård var det viktigt att 

vara stark och medkännande. Karlsson och Berggren(2011) belyser att en förutsättning 

för att sjuksköterskorna ska kunna ge en god palliativ vård så bör de ha ett gemensamt 

förhållningssätt vilket ska karakteriseras av öppenhet, respekt, bekräftande, 

samarbetsvillighet och ärlighet. Det är i överensstämmelse med Andershed(1999) som 

belyser att för patienten i palliativ vård och närstående är sjuksköterskornas kompetens 

och kunskap vad gäller symptomlindring, samtalsteknik, förhållningssätt, tillgänglighet 

och kontinuitet av stor vikt för att skapa trygghet och tillit. Studier belyser ett 

omtänksamt vårdande. De ser mötet mellan sjuksköterska och patient som avgörande 

för det professionella vårdandet. För sjuksköterskan handlar det om att våga och att ha 

ett öppet sinne för patientens unika verklighet och värld. Detta kräver både eftertanke 

och reflektion(Halldórsdóttir,1996; Halldórsdóttir & Hamrin,1997). Karlsson, Bergbom, 

von Post och Berg-Nordenhag(2004) beskriver att då sjuksköterskan har huvudansvaret 

i omvårdnadsrelationen är en förutsättning för att patienten ska känna sig vårdad, att 

sjuksköterskan är omtänksam, bryr sig om och verkligen vill hjälpa. Annars riskerar 

vården att enbart reduceras till behandling. Författarna anser att studiens teoretiska 

referensram KASAM(Antonovsky,2003) har en stor betydelse för att sjuksköterskan 

och familjen ska få ett bra möte. Det salutogena synsättet gör att vi tror på en 
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omvårdnad som understödjer medkänsla och meningsfullhet då detta främjar både 

sjuksköterskan och de som vårdas.   

 

Föreliggande studies resultat visade att sjuksköterskan tyckte att kontinuitet var viktigt 

för patienten. Dock fanns en delad känsla då de ville att patienten skulle få känna att 

samma sjuksköterska kom till dem men att de ibland kände att de ville bli avlastade av 

en kollega för att orka med. Wälivaara, Sävenstedt och Axelsson(2013) belyser att en 

förutsättning för att skapa och bibehålla en god och ömsesidig vårdrelation med patient 

och närstående är kontinuitet av den patientansvariga sjuksköterskan. En god 

vårdrelation är en förutsättning för kvalitativ palliativ vård. Enligt författarnas tolkning 

är kontinuitet i vårdrelationen avgörande. För att underlätta för sjuksköterskorna 

känslomässigt sett och öka patient och närståendes trygghet bör sjuksköterskorna vara 

två som delar patientansvaret, för varje patient. Det vill säga vara två patientansvariga 

sjuksköterskor(PAS). 

  

Föreliggande studie visade att sjuksköterskorna ansåg att deras behov av ytterligare 

utbildning i palliativ vård och samtalsteknik var stort och antogs öka deras trygghet och 

säkerhet. Det styrks av studier som visar att sjuksköterskors kunskap, kompetens och 

säkerhet ökar efter att de har erhållit utbildning inom palliativ vård(Henoch et al.,2013; 

Shipman et al.,2008). Hatcliffe et al.(1996) belyser att sjuksköterskor i palliativ 

hemsjukvård har behov av förbättrad kommunikation och vidareutbildning inom 

palliativ vård. Även Berterö(2002) beskriver att en förutsättning för att sjuksköterskor 

ska kunna ge en god palliativ vård är att de får utbildning inom palliativ vård och 

tillräckliga resurser. Wessel och Rutledge(2005) belyser att utbildning och reflektion 

kring palliativ vård påverkar sjuksköterskors attityd positivt angående vård av döende 

patienter och döden. Författarna tolkar det som att utbildning inom palliativ vård och 

samtalsteknik ökar sjuksköterskors trygghet och kunskap vilket återspeglar sig i en 

förbättrad vårdrelation och kvalité på den palliativa omvårdnaden. Det styrks av 

Socialstyrelsen(2008;2016b) som beskriver att kompetensutveckling för sjuksköterskor 

är en viktig kvalitetsfaktor för den palliativa vården. 

   

Föreliggande studies resultat visade att sjuksköterskorna uttryckte att deras behov av 

handledning var stort. Beroende på att det vid vården av de unga patienterna i palliativ 

vård infann sig många känslor hos sjuksköterskorna som de ibland hade svårt att hantera 
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själva. Sjuksköterskorna trodde att handledning skulle öka deras trygghet i det svåra 

samtalet och mötet. Flera anledningar till att de önskade handledning var att de skulle 

utvecklas i sin yrkesroll och bli bättre i sin profession. Dock var det en stor brist på 

handledning. Vikten av handledning påtalas av Socialstyrelsen(2008;2013;2016b).  

Författarna tolkar det som att det är avgörande för sjuksköterskors psykiska 

välbefinnande att erhålla handledning för att bearbeta de upplevelser och erfarenheter de 

stöter på vid vården av de yngre patienterna med palliativ sjukdom och deras 

närstående. Handledningen skulle också bidra till att ge sjuksköterskan ökad trygghet 

och kompetens vilket skulle resultera i en förbättrad vård för den yngre patienten i 

palliativ vård och dennes närstående. Enligt Antonovsky(2003) är Meningsfullhet den 

viktigaste komponenten i teorin om KASAM. Upplevelsen av Meningsfullhet avgör i 

vilken grad individen vill vara delaktig i det som skapar livet och vardagen, om 

individen upplever det värt att investera energi och engagemang. Individer som 

upplever hög grad av Meningsfullhet hanterar även olyckliga och oönskade händelser 

med en inställning av att söka se någon form av mening i det och göra det bästa av 

situationen. Enligt Antonovsky(2003) kan en grupp, till exempel kollegor, stödja en 

individs känsla av mening och sammanhang. Författarna av föreliggande studie anser att 

handledning skulle öka sjuksköterskornas känsla av sammanhang och med det stärka 

deras professionella förhållningssätt. Att sjuksköterskan trots känslomässiga 

påfrestningar kan finna sitt arbete i palliativ vård som meningsfullt och värdefullt menar 

författarna hör ihop med Antonovskys(2003) teori KASAM. Sjuksköterskan kan gå in i 

sin yrkesroll med en begriplighet som innefattar en förståelse för sig själv och andra där 

de kan uppfatta inre och yttre påverkande faktorer. Med detta tror författarna att 

sjuksköterskan finner en styrka att hantera sina känslor i vårdandet med patienten i 

palliativ vård.  

  

8.3 Slutsats 

Föreliggande studie belyste att sjuksköterskan upplevde många känslor vid vårdandet av 

den yngre patienten i palliativ vård. Känslor som var tyngande men även som gav 

energi och en meningsfullhet i deras arbete. För att sjuksköterskan skulle orka hantera 

känslor som otillräcklighet och orättvisa var det viktigt med reflektion och kunskap. 

Erfarenhet av palliativ vård, reflektion och kompetensutveckling gav sjuksköterskorna 

en ökad trygghet som återspeglade sig i det svåra samtalet och mötet med den yngre 

patienten i palliativ vård och dennes närstående. Kollegorna hade en stor betydelse och 
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något som visade sig vara viktigt var utbildning och handledning. Genom att 

sjuksköterskan fick stöttning av kollegor, tillräcklig kunskap och handledning 

upplevdes det lättare att ge god vård och få en känsla av sammanhang.  

 

8.4 Klinisk implikation 

Författarnas förhoppning är att resultatet i studien kan ge sjuksköterskor och 

distriktsköterskor i hemsjukvården en bild av de upplevelser och erfarenheter 

sjuksköterskor erfar i samtalet och mötet med den yngre patienten i palliativ vård och 

dennes närstående. Studien visar att resurser, tid, kompetensutveckling och handledning 

krävs för att den palliativa omvårdnaden ska fungera på ett så optimalt sätt som möjligt.  

Författarna hyser en förhoppning om att förbättringsarbeten kan startas upp som ska 

leda till en mer stödjande arbetsmiljö för sjuksköterskor och förbättra vården för den 

yngre patienten i palliativ vård och dennes närstående. Vidare rekommenderar 

författarna att teamsamarbete med andra professioner som exempelvis undersköterskor, 

läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter utvecklas. Ett gott teamsamarbete mellan 

dessa professioner är en förutsättning för en god kvalité i den palliativa omvårdnaden 

som utförs i det egna hemmet.  

 

8.5  Förslag till vidare forskning 
För att den yngre patienten i palliativ hemsjukvård ska få vårdas i sitt hem tillsammans 

med sina närstående och känna trygghet krävs det att sjuksköterskan har kunskap och 

medvetenhet. Fortsatt forskning är därför viktig kring att belysa sjuksköterskors 

upplevelser att vårda i palliativ vård. Vidare vore det intressant med forskning som 

belyser hur patient och närstående upplever sjuksköterskors arbetssätt och arbetsinsatser 

i den palliativa hemsjukvården. Studien visar att sjuksköterskor upplevde det olika att 

vårda en yngre patient i palliativ vård jämfört med en äldre. Vidare forskning kring de 

upplevda olikheterna vore intressant. Något som visat sig vara viktigt i sjuksköterskans 

profession är samtalsteknik. Ämnet är angeläget att belysa i vidare forskning. I studien 

har författarna noterat att sjuksköterskorna har en stark oro för den yngre patientens 

familj och där särskilt tonårsbarnen. Författarna föreslår därför vidare forskning om hur 

tonårsbarn på bästa sätt ska fångas upp i ett hem där någon förälder är svårt sjuk så de 

kan få den stöttning och hjälp de behöver.                 
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Bilaga A – Verksamhetschefens informationsbrev & 
samtycke 
 

 
 

 

Sjuksköterskors upplevelser, i hemsjukvården, av att vårda unga vuxna och 

medelålders patienter i palliativ vård. 

 

 Ansökan om tillstånd av berörd chef att genomföra en studie för magisteruppsats. 

Vi som ansöker är två sjuksköterskor, Elin Backenius och Janet Issal. Vi går 

specialistutbildningen till distriktssköterska vid Linneúniversitetet i Kalmar. I 

utbildningen ingår att genomföra en magisteruppsats som examensarbete. Studien ska 

belysa hur sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar inom Hemsjukvården 

upplever att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård. Vår 

förhoppning är att studien ska leda till ökad kunskap angående sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård. 

Resultatet av studien kommer att publiceras på Linneúniversitetets digitala 

vetenskapliga arkiv(DIVA). Vi önskar få din tillåtelse att genomföra studier med 

sjuksköterskor eller distriktssköterskor i Hemsjukvården i er kommun, som har 

erfarenhet av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård samt att i 

de fall det finns önskemål få genomföra intervjuerna under arbetstid. Intervjuerna i 

formen av ett samtal beräknas ta mellan 30-60 minuter. Intervjuerna spelas in.   

Kommande studie är handledd av Kristina Schildmeier,Fil.dr,Lektor , 

Linneúniversitetet. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss, Elin 

Backenius distriktssköterskestudent eller Janet Issal,  distriktssköterskestudent.  

Om du ger tillstånd till ovan beskrivna studie var vänlig och underteckna. 

  

-----------------------            ---------------------------------------       ----------------------------- 

Befattning                          Namn                                                 Ort, datum 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

II 

 

Bilaga B – Informanters informationsbrev & samtycke 
 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda unga vuxna och medelålders patienter  i 

palliativ vård  
 Med anledning av din roll som sjuksköterska eller distriktssköterska i Hemsjukvården, 

med erfarenhet av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård, 

tillfrågas du om att delta i denna intervjustudie.  Deltagandet är frivilligt och du kan 

avbryta det när som helst utan närmare motivering.  

I studiens bakgrund beskrivs b la palliativ vård, hemsjukvård, det svåra samtalet/mötet 

och sjuksköterskans roll. Syftet med studien är att belysa de upplevelser sjuksköterskor i 

hemsjukvården har av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård. 

Vi vänder oss till sjuksköterskor i hemsjukvården i XX län. 

Studien är ett examinationsarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

distriktsjuksköterska vid Linneuniversitetet, Kalmar. Studien kommer utföras i form av 

intervjuer under veckorna 35-36 år 2017. Dessa intervjuer kommer handla om dina 

upplevelser av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård. Intervjun 

beräknas ta 30-60 minuter och det är viktigt att intervjun äger rum i en ostörd miljö på 

en tid och plats som passar dig. Intervjun kommer att spelas in. Ingen obehörig kommer 

få ta del av din intervju då den kommer behandlas säkert och du kommer vara anonym 

och resultatet kommer ske utan att någon individ kan identifieras. Allt material som 

samlas in skall endast användas till denna studie. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examenarbetet när det är färdigt och godkänt genom databasen DIVA vid 

Linneuniversitetet i Kalmar.  Önskar du deltaga i denna studie är du välkommen att 

skicka dina uppgifter och informerade samtycke via mail. Därefter kommer vi att höra 

av oss till dig via telefon eller per mail så att du kan välja tid för intervjun.   

Med vänliga hälsningar  

 Elin Backenius ,  eb22fr@student.lnu.se                                                                            

 Janet Issal,  ji222dw@student.lnu.se                        

                                                                 

  

Handledare:Kristina Schildmejier, Fil.dr,Lektor , Linneúniversitetet 

  

Efter muntlig och skriftlig information om studien samtycker jag härmed till ett 

deltagande.  

  

-------------------------        -------------------------------------- 

Ort                                    Datum 

  

------------------------------------------------------------------------------ 

Namnunderskrift 

Samtycke till deltagande kan lämnas till ansvariga vid intervjutillfället. 
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Bilaga C -  Intervjuguide 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

1.   

Bakgrundsfakta: Ålder, kön, yrkeserfarenhet som ssk/dsk, antal år som verksam ssk/dsk 

i hemsjukvården, utbildning i palliativ vård?  

  

2.   

Kan du berätta om ett tillfälle då du vårdat en ung vuxen eller medelålders patient i 

palliativ vård i hemmet? 

  

3.   

Vad upplever du när du vårdar en ung vuxen eller medelålders patient i palliativ vård?  

Finns det något som du upplever känslomässigt svårt i mötet med patienten?  Kan du 

utveckla ditt svar ? 

Hur hanterar du dina känslor du upplever när du vårdar denne patient? 

Är det någon skillnad vad du upplever känslomässigt när du vårdar en ung, vuxen 

patient respektive en äldre patient? Kan du berätta mer ? 

Upplever du att du agerar olika eller har olika bemötande när du vårdar en yngre patient 

respektive en äldre? Kan du utveckla ditt svar ? 

Berätta om samtal du haft om existentiella frågor med yngre vuxna patienter i palliativ 

vård?  

Hur upplever du att genomföra det svåra samtalet med existentiella frågor med patienter 

och anhöriga i denna ålderskategori?  

Vad skulle kunna öka din trygghet för att kunna genomföra existentiella samtalet?  

Vad skulle kunna underlätta i ditt arbete med att vårda unga vuxna och medelålders 

patienter? 

Hur upplever du kontakten med de palliativa patienternas anhöriga? Berätta om känslan 

av att möta anhöriga. Beskriv gärna olika möten, både positiva och negativa? 

Hur tänker du kring dina kunskaper angående att föra det svåra samtalet/mötet med den 

yngre patienten i palliativ vård? 

Anser du att de palliativa patienterna du vårdar/vårdat får den bästa palliativa vården 

som finns att erbjuda?  

4.   

Uppföljningsfrågor:  

 Hur kände du då? 

Hur kändes det? 

Hur tänkte du då? 

Kan du berätta mer ? 

  



  
 

 

IV 

Bilaga D - Etisk egengranskning 
  

  Blankett för etisk 

egengranskning av 

studentprojekt, 

kliniskt 

forskningsprojekt  

eller motsvarande 

inför rådgivande etisk 

bedömning/granskning 

  

      

  3. Projekttitel: ” Det är 

ingen av oss som är 

superwoman” 

Sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda 

unga vuxna medelålders 

patienter i palliativ 

vård.- En intervjustudie 

  

      

  Projektledare: Janet Issal & 

Elin Backenius 
  

      

  Handledare: Kristina 

Schildmeijer 
      

      Ja Tveksamt Nej   

    
1 

Avser undersökningen att behandla 

känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen 

behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, eller 

medlemskap i fackförening eller att 

behandla personuppgifter som rör 

hälsa eller sexualliv). 

    X   

    
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

    X   

    
3 

Är syftet med undersökningen att 

fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. 

behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? 

(Se 4 § 2 punkten i 

Etikprövningslagen 2003:460) 

    X   

    
4 

Används biologiskt material som kan 

härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

    X   

   
5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. 

utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom 

personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter 

    X   



  
 

 

V 

eller studenter som är direkt 

beroende av försöksledaren)? 

  
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

  
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 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 (mörka 

inget men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall 

i allmänhet ha målsmans godkännande  
(t ex enkäter i skolklasser). 

X     

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

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. 

X     

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan 

kopplas till fysisk person) är anmält till 

registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

      

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för forskningspersonernas säkerhet är 

namngivna (prefekt, verksamhetschef eller 

motsvarande). 

X     

  

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

 

  

 

 

 


