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Sammanfattning 

Bakgrund: Patienter som befinner sig i en sen palliativ fas och vårdas i hemsjukvård har behov av god planering och 

uppföljning av sin vård. I övergången från tidig till sen fas ska ansvarig läkare fatta beslut om 

behandlingsbegränsningar, detta görs ofta vid ett brytpunktssamtal. För att sjuksköterskor i hemsjukvården ska kunna 

agera och fatta rätt beslut vid försämrat tillstånd krävs att dokumentation och planering finns tillgänglig och är tydlig. 

Det skapar goda förutsättningar för sjuksköterskorna att använda sig av ett personcentrerat förhållningssätt.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomst och hantering av behandlingsbegränsningar för patienter som 

är i ett sent palliativt skede, i hemsjukvården. 

Metod: En kvantitativ enkätstudie gjordes med sexton slutna och en kvalitativ öppen fråga.  Beskrivande och analytisk 

statistik användes. Den kvalitativa frågan behandlades med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat: En femtedel av sjuksköterskorna uppgav att det alltid förekom behandlingsbegränsningar. Sjuksköterskor 

som var äldre, hade längre yrkeserfarenhet eller längre yrkesverksamhet inom hemsjukvård hade i en högre grad en 

mer positiv uppfattning om hantering av behandlingsbegränsningar. 

Slutsats: Det förekom att sjuksköterskorna saknade tillgängliga behandlingsbegränsningar. Rutiner kring beslut och 

dokumentation samt ökad kunskap efterfrågades av sjuksköterskorna. 

Nyckelord: Behandlingsbegränsningar, hemsjukvård, palliativ vård, sjuksköterska, personcentrerad omvårdnad, 

kvantitativ enkätundersökning. 

 
 
 
 
 
  



 

 

Summary 
 
Background: Patients who are in a late palliative phase and are being cared for in home health care need 

good planning and follow-up of their care. In the transition from early to late phase, the responsible 

physician must decide on end of life decisions, this is often done during a break point call. In order for 

nurses in home health care to be able to act and make the right decision in the event of a deteriorating 

condition, documentation and planning must be available and clear. It creates good conditions for the nurses 

to apply a person-centered approach. 

Aim: The aim of the study was to investigate the prevalence and management of end of life decisions for 

patients who are at a late palliative stage, in home health care. 

Method: A quantitative survey study was conducted with sixteen closed and one qualitative open-ended 

question. Descriptive and analytical statistics were used. The qualitative question was addressed using 

content analysis. 

Results: One fifth of the nurses stated that there were always end of life decisions. Nurses who were older, 

had longer work experience or longer professional work in home health care had a more positive view of 

managing end of life decisions. 

Conclusion: It appeared that the nurses lacked available end of life decisions. Procedures for decisions and 

documentation as well as increased knowledge were requested by the nurses. 

Keywords: End of life decisions, home care, palliative care, nurse, person-centered nursing, quantitative 

questionnaire. 
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Inledning 

I vården av patienter som befinner sig i ett sent palliativt skede ställs sjuksköterskan ibland inför oåterkalleliga beslut 

som kan vara livsavgörande för patienten. I dessa situationer är det viktigt att det finns en tydlig och lättillgänglig 

dokumentation så de eventuella beslut som finns kan följas och vägleda den fortsatta vården så att inga missförstånd 

sker (Brodtkorb, Skisland, Slettebö & Skaar 2017). För patienten handlar det om att få en kontinuerlig, trygg och säker 

vård (SOSFS 2011:7). Att patientens autonomi och livskvalitet är med i bedömningen även i de stunder patienten inte 

själv kan ge uttryck för dem (Svenska Läkaresällskapet & Svensk sjuksköterskeförening, 2018). För anhöriga kan det 

vara en trygghet att slippa ta svåra beslut i situationer som kan vara pressade, utan de får känna trygghet i att veta vad 

som är beslutat och hur det ska följas (Low, Finucane, Mason & Spiller, 2014). Sjuksköterskor inom hemsjukvården 

arbetar i patientens hem eller på särskilda boenden där inte tillgänglighet till läkare samt patientjournal alltid är 

självklar. När patienten är i ett sent palliativt skede ska en brytpunktsbedömning göras där beslut om 

behandlingsbegränsningar fattas samt vilken inriktning vården ska ha (SOSFS 2011:7). Otydlighet samt bristande 

tillgänglighet försvårar ett personcentrerat förhållningssätt och vården kan få fel innehåll och patienten minskat 

självbestämmande (Romøren, Pedersen & Førde 2016). 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 
När en kurativ vård inte längre är möjlig så övergår vården mot en symtomlindrande vård - en palliativ vård. Palliativ 

vård definieras av World Health Organization [WHO] (2002) som ett förhållningssätt som syftar till att lindra lidande 

samt att förbättra och/eller bevara patientens och närståendes upplevelse av livskvalitet (World Health Organization, 

2002). Den palliativa vården utgår från ett holistiskt synsätt som inkluderar kroppsliga, själsliga, andliga och sociala 

dimensioner som tillsammans skapar en helhetsbild av patienten. För att tillgodose behoven i dessa dimensioner byggs 

den palliativa vården på fyra hörnstenar som består av symtomkontroll, närståendestöd, teamsamverkan och 

kommunikation (Socialstyrelsen, 2013). Vården bör bedrivas i multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor 

och undersköterskor och ska förebygga, identifiera, och lindra patientens symtom men även inkludera närstående och 

utgöra ett stöd för dem i det dagliga livet (SOSFS 2011:7). Palliativ vård syftar inte till att påskynda eller att fördröja 

döden, utan döendet ses som en normal process som utgör en del av livet. Palliativ vård är en rättighet som ska var lika 

för alla och ska inte påverkas av var du bor, din ålder eller diagnos (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

  

Tidig och sen fas 
Palliativ vård indelas i en tidig och en sen fas och gränsen mellan de olika faserna kan vara flytande. Den tidiga fasen 

kan sträcka sig från månader till år medan den sena fasen vanligen fortgår under en kortare tid. I den tidiga fasen kan 

livsförlängande behandling vara aktuell om det förbättrar patientens livskvalitet. Detta innebär att behandling av 

sjukdom med dödlig utgång kan ske parallellt med den palliativa behandlingen (Socialstyrelsen, 2013; World Health 

Organization, 2002). I brytpunkten mellan tidig och sen fas ska en plan upprättas för planering av den fortsatta 

vården.  Palliativ vård i livets slutskede är den senare fasen där fokus för behandlingen fortfarande är att upprätthålla 

patientens livskvalitet men som nu inriktas mer mot stödjande och lindrande insatser för patienten och närstående 

(Socialstyrelsen, 2013). Att diskutera övergången till en senare fas med patienten är en fundamentalt viktig 

förberedelse för att vägen mot döendet ska bli så bra som möjligt för patienten. Val av tidpunkt för denna diskussion 

är viktigt för att patienten ska kunna tillgodogöra sig informationen (Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly & Grande, 

2015). 

 

Behandlingsbegränsningar 
Brytpunktssamtal är en definition på det samtal som ska ske när patienten övergår från tidig till sen fas. Det är den 

patientansvarige läkaren som tar beslut i detta samtal om övergången mellan de olika faserna. 

Behandlingsbegränsningar är ett beslut om att avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling. Det är även här en 
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läkare som ska ta detta beslut efter att ha rådgjort med annan legitimerad yrkesutövare om behandlingsbegränsningar 

(SOSFS, 2011:7). Vårdpersonal upplever det ibland svårt att samtala med patienten om behandlingsbegränsningar. 

När dessa samtal ändå förs har de en positiv inverkan på patientens sista tid i livet. Samtalen medför vanligen en lättnad 

för närstående och patient. Närstående får mer stöd och upplever trygghet i att veta vad som kan förväntas av dem. 

Närstående och patient får tillfälle att förbereda sig för framtiden och lättare prioritera vad som är viktigt den sista 

tiden tillsammans (Low, Finucane, Mason & Spiller, 2014; Griffiths et. al.2015; Romøren, Pedersen, Reidar, & Førde, 

2016). 

 

Beslutsgrunder för behandlingsbegränsningar 
När en patient får en livshotande diagnos så ska en ansvarig läkare utses som ska identifiera, planera, målsätta samt 

kontinuerligt aktualisera och följa upp en holistisk vård.  Vården som bedrivs ska vara evidensbaserad samt 

personcentrerad och baseras på trygghet, säkerhet och kontinuitet (SOSFS 2011:7). Patientens egna värderingar och 

önskemål ska finnas med i utformandet av vården (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] SFS,2017:30). När det inte längre 

är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att ge livsuppehållande behandling ska läkare tillsammans med en 

annan legitimerad yrkesutövare komma till ett ställningstagande kring fortsatt vård. Detta ska ske i samråd med 

patienten och ske med omtanke och respekt (Patientsäkerhetslag SFS, 2010:659). Om patienten förstår innebörden och 

konsekvenserna av olika behandlingsalternativ har patienten autonomi att själv ta beslut om att inte inleda eller att 

avbryta en kurativ eller symtomlindrande vård. Om patienten inte är kapabel att själv fatta beslut när så krävs så ska 

patientens tidigare önskemål respekteras och vägas in i beslut kring fortsatt vård (Svenska Läkaresällskapet & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2018). Om patienten tidigare fått beskriva sin syn på en god död kan mål upprättas för vården 

och patientens autonomi bibehållas. Många patienter är rädda för att bli ett vårdpaket och bli beroende av andra 

(Kastbom, Milberg & Karlsson 2016). Diskussioner gällande behandlingsbegränsningar kan upplevas som en lättnad 

och där patienten får utrymme att samtala om sin framtid och vad som är viktigt den sista tiden i livet (Low, Finucane, 

Mason & Spiller, 2014). I ens studie av Ang, Zhang & Lim (2016) framkommer det att många patienter önskar att 

deras närstående för deras talan om de förlorar förmågan att själva att fatta beslut om vårdens inriktning. 

 

Ställningstagandet kring att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling ska dokumenteras. Det ska framgå när och 

på vilka grunder beslutet fattades, samt vilka yrkesutövare som varit delaktiga i beslutet. Patientens delaktighet ska 

dokumenteras och saknas delaktighet ska det framgå varför. Information som delges patient och närstående 

dokumenteras i journalen tillsammans med de bedömningar, ställningstagande samt övervägande som ligger till grund 

för den fortsatta vårdens planering. För att säkerställa en god och säker vård ska den dokumenterade planen för vården 

följas upp kontinuerligt. Om patientens tillstånd förändras så kan vårdplanen behöva omprövas och uppdateras tätare 

(SOSFS 2011:7). Uppgifter i patientjournalen ska vara tydliga och finnas tillgängliga för behörig personal för att 

säkerställa en god och säker vård (Socialstyrelsen, 2016; Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). Uppgifter i patientjournalen ska vara tydliga och finnas tillgängliga för 

behörig personal för att säkerställa en god och säker vård (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) är det verksamhetschefens yttersta ansvar att säkerställa att det finns en etablerad och känd rutin 

gällande dokumentation kring beslut om till exempel hjärtlungräddning. Då det finns ett beslut att avstå från HLR 

gäller det endast vid det vårdtillfället och inom det verksamhetsområdet. Ställningstagandet kan enbart utgöra 

vägledning vid flytt av patient till annan verksamhet (Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska 

rådet för hjärt-lungräddning, 2013). Patientens roll ska tydliggöras och stärkas genom att främja autonomi, integritet 

samt delaktighet i vården (Patientlag SFS, 2014:821). Patienten ska erhålla den information och kunskap som krävs 

för att kunna ta beslut gällande sin vård och behandling. Om patienten ger sitt godkännande bör även de närstående få 

vara del i dessa samtal och erhålla individuellt anpassad information. Patientens inställning till 

behandlingsbegränsningar ska dokumenteras (Hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30, Patientdatalag SFS, 

2008:355).  Den som delger patienten informationen kring beslut om behandlingsbegränsningar ska enligt Patientlag 

(SFS, 2014:831) också försäkra sig om att patienten förstår innebörden av beslutet. Att förbereda sig för inför döden 

förutsätter att patienten är medveten om sin situation. Att samtala om behandlingsbegräsningar kan vara ett sätt för 

patienten förbereda sig för den nära förstående döden (Low, Finucane, Mason & Spiller, 2014: Griffiths et. al.2015). 
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Hemsjukvård 
Hemsjukvård kan bedrivas i ordinärt boende, som är en benämning för patientens egna hem, eller i särskilt boende. 

Särskilt boende innefattar flera olika boendeformer som är anpassade till patientens behov av särskilt stöd och eller 

omvårdnad (Socialtjänstlag, SFS, 2001:453). Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som bedrivs i den enskilde 

patientens hem, där behovet av vård sträcker sig över en längre sammanhållen tid och kan vara förlagd över dygnets 

alla timmar (Socialstyrelsen, 2008). Med hjälp av tröskelprincipen identifieras de individer som har rätt till 

hemsjukvård. De patienter som är behov av en längre tids sjukvårdande behandling ska självständigt kunna på ett 

tryggt och säkert sätt ta sig till en sjukvårdsinrättning med transporthjälpmedel. Om patienterna inte klarar detta så har 

de rätt enligt tröskelprincipen till hemsjukvård. Hemsjukvård omfattar allt ifrån preventivt hälsoarbete, rehabiliterande 

insatser till att lindra lidande och främja en fridfull död (SOU 2011:55).  

 

Sjuksköterskans arbete inom palliativ hemsjukvård 
Sjuksköterskan ska kunna identifiera och bedöma patientens aktuella hälsotillstånd och planera adekvat omvårdnad 

och behandling (Karlsson, Kasén, & Wärnå-Furu, 2017). I palliativ hemsjukvård är det viktigt att skapa en relation 

baserad på ömsesidighet, jämlikhet och tillit med patienten och dennes närstående (Offen 2015).  Sjuksköterskor inom 

hemsjukvården ställs inför olika utmaningar när de möter patienter i ett palliativt skede. De kan uppleva att det är 

oklart vad som ska göras, vad som är det rätta beslutet angående livsuppehållande behandlingar (Karlsson, Kasén, & 

Wärnå-Furu, 2017). Bristande tillgänglighet och kontinuitet i läkarkontakten leder enligt Brodtkorb, Skisland, Slettebö 

och Skaar (2017) till att sjuksköterskorna känner ökat ansvar över beslut och att det är utmanande att kommunicera, 

fatta beslut samt att dokumentera. Bristande framförhållning och planering kring beslut försämrar vårdens kvalitet för 

både patient och närstående. Detta kan undvikas om man för samtal och fattar beslut i samförstånd innan situationen 

uppstår. Tydlig dokumentation leder till ökad trygghet och säkerhet kring de beslut som fattas (Brumley, Fischer, 

Robinson, & Ashby, 2006). 

 

Personcentrerad omvårdnad 
För att stärka patientens ställning och delaktighet ska den palliativa vården bedrivas utifrån ett personcentrerat synsätt. 

Detta är ett etiskt synsätt som i praktiska handlingar sätter fokus på personen, med behov och styrkor, i stället för att 

fokusera på sjukdomen (Ekman et al., 2011). Ett personcentrerat förhållningssätt utgår från personens egna perspektiv 

på sitt liv och situation. Vården bygger på att patienten ses som en person, med mål i livet och en egen vilja, känslor 

och behov och som är en aktiv partner i sin egen vård (Ekman et al., 2011). En narrativ kommunikation innebär att 

erfarenheter delas och ett lärande från båda håll. Patienten berättar om sig själv och sin situation och vården utformas 

som ett jämlikt partnerskap vilket ökar förmågan för patienten att aktivt ta del av sin vård och vara med och hitta 

lösningar (Ekman et al., 2011; Buckley, McCormack, & Ryan, 2018).  Att dokumentera patientens berättelse och 

engagemang i beslut och behandling säkerställer den personcentrerade omvårdnaden, gör samspelet transparent och 

underlättar kontinuitet i vården. Denna dokumentation bör betraktas lika viktig som dokumentation av medicinskt 

värde (Ekman et al., 2011). 

 

Som stöd i att arbeta strukturerat med ett personcentrerat förhållningssätt vid palliativ vård har de 6 S:n utformats. Det 

är konkreta verktyg som underlättar för sjuksköterskor i mötet med patienter i ett palliativt skede att sätta personen i 

centrum. De utgår från patienten och stärker hens ställning i vården. De 6 S:n står för självbild, självbestämmande, 

sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier som utgör grunden för detta förhållningssätt 

(Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2017). Enligt Brännström och Boman (2014) kan personcentrerad 

omvårdnad i palliativ vård i hemmet i kombination med medicinska insatser förbättra livskvaliteten för patienter samt 

minska sjukhusinläggningar, minska symtombörda och ge ökad delaktighet. 

 

Ett partnerskap mellan sjuksköterska och patient främjar en god relation genom kommunikation, tillit och empati 

(Wolf, et. al. 2017).  Att engagera, informera och lyssna till patienten ger förståelse för patientens situation och 

patientens delaktighet i vården möjliggörs genom att patienten uppmuntras att delta i planeringen av vården (Wolf, et. 

al. 2017). En god relation skapar trygghet och möjliggör för sjuksköterskan att inleda samtal med patienten om livet 

och döden (Reed, Fitzgerald, Bish 2016).  I en studie av Low, Finucane, Mason & Spiller, 2014 framkommer det att 

en förutsättning för att samtala kring beslut om behandlingsbegräsningar med patienter är att det finns en etablerad 

relation sedan tidigare. Sjuksköterskor upplever det svårt att föra samtal kring behandlingsbegränsningar om inte en 



 

4 

 

etablerad relation med patienten sedan tidigare finns. När vården utgår från patientens berättelse och partnerskap kan 

individuella vårdplaner upprättas. Detta tillsammans med kontinuitet och tillgänglighet skapar en trygg och säker vård 

för patienten (Hansson, Carlström, Olsson, Nyman & Koinberg 2017). En studie av Ang, Zhang & Lim (2016) belyser 

hur olika uppfattningar patient, närstående och sjuksköterskor har kring vård i livets slutskede. Patienten känner sig 

trygg med att närstående tar beslut om fortsatt vård när de själva inte är kapabla till det och anhöriga känner sig 

bekväma med att göra detta. Dock framkommer det att patientens och dennes närståendes uppfattningar skiljer sig åt. 

Det är därför avgörande att beslut om behandlingsbegräsningar fattas på rätt grunder. En öppen dialog i ett tidigt skede 

mellan patient, närstående och vårdpersonal säkerställer patientens autonomi och att den fortsatta vården bygger på 

patientens egna önskemål och behov även när hen inte längre kan ge uttryck för den (Ang, Zhang & Lim 2016). 

När olika vårdinstanser har olika beslut rörande samma patient leder detta till osäkerhet hos sjuksköterskor (Karlsson, 

Roxberg, da Silva & Berggren, 2010) och det blir svårt att ha ett personcentrerat förhållningssätt. Brist på tydliga och 

tillgängliga beslut ökar osäkerheten hos vårdpersonal och kan även leda till konflikter mellan närstående. Detta är 

situationer som är onödiga och krävande och kan även leda till att behandlingar sätts in som aldrig borde påbörjats 

(Romøren, Pedersen & Førde 2016). Att inte ta beslut om behandlingsbegränsningar hos en patient som närmar sig 

livets slut kan innebära att vården får fel innehåll med risk för ökat lidande och utebliven symtomlindring som följd. 

Patientens rätt till självbestämmande begränsas genom utebliven möjlighet att påverka och förbereda sig för livets slut 

(Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly & Grande, 2015). 
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Syfte 

Att undersöka förekomst och hantering av behandlingsbegränsningar för patienter som vårdas i hemsjukvård och 

befinner sig i ett sent palliativt skede.  

  

Examensarbetet avgränsas till att besvara följande frågor: 

 

• Hur är förekomsten av behandlingsbegränsningar för patienter i sent palliativt skede? 

• Vilken är sjuksköterskornas uppfattning om hantering av behandlingsbegränsningar.? 

• Går det att identifiera skillnader i hur sjuksköterskor uppfattar hantering av behandlingsbegräsningar? 

• Hur beskriver sjuksköterskorna förekomst och hantering av behandlingsbegränsningar med egna ord? 

 

Material och metod 

Metod och design 

En kvantitativ tvärsnittsstudie gjordes i form av en enkätstudie. Kvantitativ metod är ett lämpligt sätt att undersöka ett 

fenomens förekomst (Polit & Beck, 2017). En tvärsnittsstudie innebär att data samlas in vid en bestämd tidpunkt och 

undersöker de gällande förhållanden vid den tidpunkten (Creswell, 2014). Då det inte fanns tillgängliga färdiga enkäter 

med den valda frågeställningen konstruerades en enkät. Frågorna i enkäten utformades för att svara på syftet i studien. 

Det resulterade i en strukturerad enkät med 16 frågor med svarsalternativ samt en avslutande öppen fråga (Bilaga 1). 

Den avslutande öppna frågan analyserades sedan kvalitativt (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Enkäten  

Enkäten inleddes med sju bakgrundsfrågor för att kunna utforska eventuella mönster i hur olika grupper svarar (Polit 

& Beck, 2017). Efter de sju bakgrundssfrågorna följde nio frågor som svarade på frågeställningarna. Fråga åtta svarade 

på frågeställningen om förekomst av behandlingsbegränsningar och resterande frågor svarade på frågeställningen hur 

behandlingsbegränsningar hanterades. Den avslutande frågan var en öppen fråga där respondenterna fick fritt framföra 

sina synpunkter om behandlingsbegränsningar (Bilaga 1). En pilotstudie utfördes som inkluderade fem sjuksköterskor 

som ansågs ha relevant kunskap i ämnet genom sitt arbete eller tidigare arbete med patienter i ett palliativt skede. Syftet 

med pilotstudien var att hitta eventuella felformuleringar i enkäten och därmed undvika bias samt för att få synpunkter 

på frågeställningarna och svarsalternativen (Polit & Beck, 2017). Respondenterna i pilotstudien var inte anställda i den 

kommun där studien utfördes men bedömdes som representativa för populationen relaterat till deras erfarenhet av 

palliativa vård. Tillstånd till pilotstudien erhölls av berörda enhetschefer via mejl eller telefonsamtal. Med pilotstudien 

skickades ett informationsbrev ut som beskrev syftet med studien samt syftet med pilotstudien. Respondenterna 

ombads att lämna synpunkter på frågorna i enkäten. Pilotstudien innefattade 16 frågor med en kommentarruta under 

respektive fråga där den svarande kunde lämna synpunkter. Samtliga fem sjuksköterskor svarade på pilotstudien. Data 

från pilotstudie inkluderades inte i studien. Respondenterna i pilotstudien lämnade inga synpunkter på innehållet eller 

utformandet av enkäten. Tillstånd till undersökningen erhölls skriftligt av verksamhetschef för Hälso- och 

sjukvårdsfunktionen i den aktuella kommunen, efter det att vederbörande erhållit ett informationsbrev där syftet med 

studien beskrevs samt information om hur enkäten var utformad (Bilaga 2). Då det under den aktuella perioden pågick 

flera undersökningar och vårdtyngdsmätningar i verksamheten erhölls tillstånd att distribuera enkäten tidigast 190927 

och skicka ut en påminnelse. 
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Urval 

Enkäten skickades ut under oktober 2019 till alla (n=263) tillsvidareanställda sjuksköterskor i en kommun i södra 

Sverige, vilket innebar ett styrt urval av en totalundersökning (Polit & Beck, 2017). Samtliga mailadresser erhölls av 

funktionschef i den valda kommunen. Inklusionskriterierna var att respondenterna var tillsvidareanställda och arbetade 

i hemsjukvården. Att inkludera samtliga sjuksköterskor och inte enbart distriktssköterskor gjordes för att få ett större 

antal respondenter och passade bra då båda grupperna arbetade på samma arbetsplats, med samma arbetsuppgifter och 

mötte patienter i ett palliativt skede. Via bakgrundsvariablerna i enkäten var det möjligt att senare jämföra de olika 

gruppernas svar. Då det inte gick att i förväg veta vilka som aldrig mötte patienter i ett palliativt skede var första frågan 

formulerad för att kunna exkludera dessa respondenter. Valdes svarsalternativet ”aldrig” avslutades enkäten där och 

de exkluderades från studien. 

 

Datainsamling 

Enkäten var webbaserad och utformad i mjukvaruprogrammet esMakerNX3 som är ett molnbaserat verktyg för enkäter 

(Entergate, u.å.). Den skickades till respondenternas arbetsmail. Att distribuera enkäter via mail är kostnadseffektivt, 

tidsbesparande och möjliggör fler antal respondenter i ett större geografiskt område. Tillförlitligheten i en enkätstudie 

kan styrkas genom att data kan samlas in från fler antal respondenter (Polit & Beck, 2017). Med utskicket av enkäten 

skickades ett informationsbrev där studiens syfte och metod beskrevs (Bilaga 3). Det framgick tydligt att det var 

frivilligt att delta och att alla svar behandlades konfidentiellt, det vill säga författarna såg vem som svarat vad men 

detta gick ej att tyda i resultatet. Efter 14 dagar hade 31 stycken (11,7%) svar inkommit. En påminnelse skickades då 

ut till de som ej svarat och efter ytterligare 14 dagar hade totalt 81 stycken (30,7%) svar erhållits. Verksamhetschef 

gav ej tillstånd till fler påminnelser. Samtal fördes med kunniga inom området kring den låga svarsfrekvensen då detta 

skulle komma att påverka resultatet avsevärt. Då ej andra åtgärder fanns tillgängliga fortsattes arbetet efter dessa 

förutsättningar. 

 

Dataanalys 

Svaren från esMakerNX3 laddades över till ett Excel-ark och svarsalternativen kodades så att ett negativt svar fick 

lägre värde och ett mer positivt svar fick högre poäng. All data matades därefter in i statistikprogrammet SPSS, version 

25 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Då svarsalternativen kunde rangordnas men avstånden mellan skalstegen inte var 

lika var datan på ordinalskalenivå (Polit & Beck, 2017). Fördelningen av data redovisades i den beskrivande statistiken 

som antal (n), procent (%).  Svarsalternativet “vet ej” redovisades i den beskrivande statistiken men vid den analytiska 

statistiken har alternativet tagits bort då svarsalternativet “vet ej” inte svarade på examensarbetets syfte och inte 

stämmer med ordinalskalans steg. Vid den analytiska statistikens gruppjämförelser användes svaren på frågorna 1, 2, 

3, 4 och 6 som oberoende variabler. Dessa dikotomiserades (Polit & Beck, 2017) enligt tabell 1. Fråga 5 och 7 gick ej 

att gruppindela ytterligare varvid dessa inte kunde dikotomiseras.  
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TABELL 1 BESKRIVNING AV HUR FRÅGORNA 1-4 & 6 DIKOTOMISERADES 

F= FRÅGA  SVARSALTERNATIV                        GRUPPINDELNING  
 

 

F 1 HUR OFTA                              DAGLIGEN + VARJE VECKA → OFTA 

  VARJE MÅNAD + MER SÄLLAN→ SÄLLAN 

 

F 2 ÅLDER  20- <30 + 30- <40  → 20- <40 

  40- <50 + 50 - <60 + >60 → 40–60+ 

 

F 3 ÅR I YRKET  0- <3 + 3- <5 + 5- <10       → 0– <10 

  10 - <15 + >15  → 10–15+ 

 

F 4 ÅR I HEMSJUKVÅRD 0- <3 + 3- <5   →  0– <5 

  5 - <10 + 10- <15 + >15 →  5–15  

 

F 6 SPECIALISTUTB. INGEN  → NEJ 

  SPECIALISTUTBILDNING → JA  

 

De dikotomiserade oberoende variablerna testades mot frågorna 8-16 med Mann-Whitney U-test (Polit & Beck, 2017). 

Syftet med detta test var att studera om det fanns några eventuella skillnader mellan gruppernas svar på fråga 8 som 

beskrev förekomst samt frågorna 9–16 som beskrev hantering av behandlingsbegränsningar. Vid gruppjämförelserna 

sattes signifikansnivån till p <0,05. Där signifikans påvisades redovisades detta i löpande text i resultatredovisningen.  

 

Frågorna 9 till 16 fångade olika aspekter av ett och samma fenomen ”sjuksköterskor i hemsjukvårdens hantering av 

behandlingsbegränsningar”. Då de tillfrågade sjuksköterskornas svar på enkäten översattes till siffror mellan 1 och 4 

poäng kunde en totalsumma beräknas. Totalsumman kunde variera mellan 8 (1 poäng x 8 frågor) till 32 (4 poäng x 8 

frågor). Svarsalternativet sällan/ aldrig fick 1 poäng, ibland fick 2 poäng, ofta fick 3 poäng och alltid fick 4 poäng. Då 

frågorna 11 och 14 hade en negativ riktning fick svarsalternativen den omvända ordningen vid den statistiska 

beräkningen. En hög totalsumma innebar att sjuksköterskan hade en positiv uppfattning om ”hanteringen av rutinerna” 

medan en låg totalsumma innebar en negativ uppfattning. För att studera om det fanns några eventuella skillnader 

mellan grupperna avseende totalsumman användes Mann-Whitney U test för oberoende grupper (Polit & Beck, 2017). 

Vid gruppjämförelserna användes svaren på frågorna 1, 2, 3, 4 och 6 som oberoende variabler. Data från fråga 5 och 

7 var på nominalskala och gick därav ej att gruppindela vidare varvid dessa inte kunde analyseras ytterligare. Svaren 

från frågorna 9–16 användes som beroende variabler.  De åtta frågornas inbördes homogenitet testades med 

Cronbach`s alpha (Polit & Beck, 2017) som visade 0,678. Vid gruppjämförelserna sattes signifikansnivån till p <0,05. 

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna fick utrymme att fritt skriva synpunkter i ämnet, svaren 

sammanställdes med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Då ett fenomen undersöks förutsättningslöst 

och utan ett förutbestämt antagande är det en induktiv ansats (Polit & Beck, 2017).  De svar som erhölls i den öppna 

frågan analyserades med konventionell innehållsanalys vilket lämpar sig bra då det finns begränsat med forskning 

inom ett fenomen och är en passande metod inom omvårdnadsforskning (Hsieh & Shannon, 2005; Kondracki, 

Wellman, & Amundson, 2002). Konventionell innehållsanalys är en induktiv metod då den inte utgår från en 

förutbestämd teori utan beskriver ett fenomen (Hsieh & Shannon, 2005). Totalt erhölls 20 skriftliga kommentarer varav 

en inte ingick i innehållsanalysen då kommentaren inte svarade på syftet. Analysen följde olika steg där texten först 

bearbetades av båda författarna genom att läsas upprepade gånger för att få en fördjupad förståelse för innehållet. 
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Därefter lyftes meningsbärande enheter ut som svarade på syftet. De meningsbärande enheterna lästes upprepade 

gånger och kunde därefter delas in fem olika kategorier (Mayring, 2000). Inga subkategorier kunde tas fram. 

 

Etiska överväganden 

För att värna om människors grundläggande värde och rättigheter har flera etiska koder utvecklats. 

En av dem är Belmontrapporten (1978) som består av tre etiska principer; skyldighet att göra gott, 

rättvis behandling och respekt för individen. En forskningsetisk medvetenhet stärker allmänhetens 

tilltro till forskning. Högskolestudier på grundnivå eller avancerad nivå kräver ingen etisk prövning 

(Kjellström, 2017). Enligt vetenskapsrådet (2002) har fyra forskningsetiska principer utvecklats i 

syfte att skydda den enskilde individen som deltar i forskning. De fyra etiska principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna via informationsbrevet erhöll information om 

studiens syfte, frivillighet att deltaga samt rätten att när som helt avbryta sitt deltagande i studien. 

Frivillighet att deltaga samt att deltagandet i studien när som helst kunde avslutas utan att lämna 

någon anledning samt utan påföljder levde upp till det samtyckeskrav som ställs enligt dessa 

principer. Enkäten skickades ut tillsammans med informationsbrevet (Bilaga 3) och samtycke 

upprättades genom att deltagarna fyllde i enkäten och skickade tillbaka den. . Enkäten innehöll inga 

känsliga personuppgifter och det gick ej att identifiera deltagarna i studien. Enkäten skickades ut 

till deltagarnas arbetsmail för att värna om deras integritet, svaren behandlades konfidentiellt, dvs 

vem som sagt vad gick ej att härleda. Därmed ansågs konfidentialitetskravet uppfyllt. Genom att 

enkäten enbart användes i det syfte som angavs uppfylldes nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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Resultat 

Undersökningsgruppen 

 Enkäten besvarades av 81 (31%) av de totalt 263 sjuksköterskor som enkäten skickades ut till. Av dessa 81 

sjuksköterskor svarade 3 (4%) att de aldrig mötte patienter i ett sent palliativt skede och dessa sjuksköterskor 

exkluderades från studien.  På frågan hur ofta sjuksköterskorna i hemsjukvården mötte patienter i ett sent palliativt 

skede så var det vanligaste svaret varje månad vilket 34 (42%) av sjuksköterskorna svarade. Varje vecka eller dagligen 

mötte 30 (37%) av sjuksköterskorna dessa patienter i sitt arbete (Figur 1). 

  

Figur 1 Hur ofta ssk möter palliativa patienter i ett sent skede (n=81) 

Åldern på sjuksköterskorna i gruppen sträckte sig mellan 20 år och över 60 år. Den åldersgrupp som de flesta 

sjuksköterskorna placerade sig i var 30 – 40 år som 27 (35%) svarade (Figur 2). 

 

Figur 2 Åldersfördelning (n=78) 

Av de 77 sjuksköterskor var det 53 (69 %) som varit yrkesverksamma i fem år eller mer (Figur 3). Fyrtiotvå (54%) 

hade arbetat i fem år eller mindre inom hemsjukvården (Figur 3).  Inom enbart ordinärt boende arbetade 30 (38%) och 

inom enbart särskilt boende arbetade 27 (35%) av sjuksköterskorna i gruppen. Av de 78 sjuksköterskorna arbetade 21 

(27%) inom både ordinärt och särskilt boende. 

Aldrig
4%

Mer sällan
17%

Varje månad
42%

Varje vecka
20%

Dagligen
17%

Aldrig Mer sällan Varje månad Varje vecka Dagligen

20-30 år 16 st
21%

30-40 år 27 st
35%

40-50 år 14 st
18%

50-60 år 15 st
19%

60 + år 5st
7%

20-30 år 16 st 30-40 år 27 st 40-50 år 14 st 50-60 år 15 st 60 + år 5st
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Figur 3 Antal år som yrkesverksam ssk samt erfarenhet i antal år hemsjukvård. 

  
Flertalet av sjuksköterskorna 45 (58%) hade inte någon specialistutbildning. Någon form av specialistutbildning hade 

33 (42%) av sjuksköterskorna och distriktssköterska som specialistutbildning utgjorde 27 (35%) av dem (Figur 4) 

 
Figur 4 Specialistutbildning (n=78) 

Merparten hade sin huvudsakliga arbetstid förlagd både till dag och kväll (n=59, 76%). Enbart dagtid arbetade 18 

(10%) av sjuksköterskorna och 1 (1%) av de svarande sjuksköterskorna svarade annat på frågan om arbetstider. 

 

Förekomst av behandlingsbegränsningar 

 De flesta (n=62, 79%) sjuksköterskorna uppgav att det alltid (n=16, 21%) eller ofta (n=46 59%) fanns 

behandlingsbegränsningar för patienter i ett sent palliativt skede. En sjuksköterska (1%) visste inte om det fanns några 

behandlingsbegränsningar. Av resterande sjuksköterskor uppgav 13 (17%) att det förekom ibland och 2 (3%) uppgav 

att det sällan eller aldrig gjorde det. 

 

Hantering av behandlingsbegränsningar  
Dokumentationen av behandlingsbegränsningar uppfattades av 15 (19%) sjuksköterskor alltid vara lätta att hitta medan 

48 (62%) uppfattade att de ofta var det. Att dokumentationen var tydlig och lätt att hitta Ibland eller sällan/aldrig 
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uppfattade 14 (18%) av sjuksköterskorna. De dokumenterade behandlingsbegränsningarna var ofta tydligt formulerade 

enligt 44 (56%) av sjuksköterskorna medan 18 (23%) uppfattade att de ibland eller sällan/aldrig var det (Tabell 2). 

Sällan eller aldrig hade 37 (49%) av sjuksköterskorna ställts inför situationer där bristande tillgänglighet av 

behandlingsbegränsningar påverkat deras agerande. Nästan lika många sjuksköterskor hade ibland eller ofta varit med 

om dessa situationer (Tabell 2). En majoritet av sjuksköterskorna (n=73, 94%) uppfattade att patienterna ofta eller 

alltid hade haft eller blivit erbjudna brytpunktsamtal med ansvarig läkare. De närstående hade alltid eller ofta (n= 62, 

82%) blivit erbjudna eller erhållit brytpunktssamtal (Tabell 2). 

  

Avsaknad av behandlingsbegränsningar där sjuksköterskorna ansåg att det borde ha funnits för patienter i ett sent 

palliativt skede förekom ibland enligt 40 (51%) sjuksköterskorna (Tabell 2). Att behandlingsbegränsningar följde 

patienter mellan vårdinstanser ibland och sällan/aldrig ansåg 42 (55%) av sjuksköterskorna (Tabell 2). En alltid 

fungerande rutin på arbetsplatsen var behandlingsbegränsningarna skulle dokumenteras hade 31 (40%) av 

sjuksköterskorna.  En femtedel av gruppen uppgav att de hade Ibland eller sällan/aldrig 17 (22%) en fungerande rutin 

för detta (Tabell 2). 

Tabell 2 Fördelning av svaren på frågorna 9-16 

 Notera; Samtliga frågor var frivilliga och några frågor har inte alla besvarat. 

Fråga   n=(%) Alltid Ofta Ibland Sällan/Aldrig Vet ej 

9 Dokumenteras behandlingsbegränsningar på ett sätt 
som gör det tydligt och lätt för dig som ssk att hitta 
dem? 

n=78 
  

15 
(19,2) 

48 
(61,5) 

11 
(14,1) 

3 
(3,8) 

1 
(1,3) 

10 Är behandlingsbegränsningarna tydligt 
formulerade? 

n=78 
  

15 
(19,2) 

44 
(56,4) 

14 
(18) 

4 
(5,1) 

1 
(1,3) 

11 Förekommer det att du ställts inför en situation där 
bristande tillgänglighet av 
behandlingsbegränsningar har påverkat ditt 
agerande? 

n=76 
  

0 
(0) 

3 
(3.9) 
  

32 
(42,1) 

37 
(48,7) 

4 
(5,2) 

12 Förekommer det att patienter haft eller blivit 
erbjudna brytpunktsamtal med ansvarig läkare? 

n=78 
  

24 
(30,8) 

49 
(62,8) 

4 
(5,1) 

1 
(1,3) 

0 
(0) 

13 Förekommer det att närstående haft eller blivit 
erbjudna brytpunktsamtal med ansvarig läkare? 

n=76 
  

17 
(22,3) 

45 
(59,2) 

7 
(9,2) 

1 
(1,3) 

6 
(7,9) 

14 Förekommer det att du möter patienter i ett sent 
palliativt skede som saknar 
behandlingsbegränsningar men där du anser att det 
borde funnits? 

n=78 
  

1 
(1,2) 

4 
(5,1) 

40 
(51,3) 

32 
(41) 

1 
(1,2) 

15 Följer behandlingsbegränsningarna med patienten 
mellan olika vårdinstanser? 

n=77 
  

6 
(7,8) 

22 
(28,6) 

27 
(35) 

15 
(19,5) 

7 
(9,1) 

16 Anser du att det på din arbetsplats finns en väl 
fungerande rutin för var behandlingsbegränsningar 
dokumenteras? 

n=78 
  

31 
(39,7) 

28 
(35,9) 

13 
(16,7) 

4 
(5,1) 

2 
(2,6) 
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Skillnader mellan olika grupper. 
Det var fler sjuksköterskor i gruppen äldre som ansåg att närstående blivit erbjudna brytpunktssamtal med ansvarig 

läkare jämfört med gruppen yngre sjuksköterskor (p = 0,044). Äldre sjuksköterskor ansåg också att de hade väl 

fungerande rutiner för var behandlingsbegränsningar dokumenterades jämfört med yngre (p = 0,044). Sjuksköterskor 

med lång yrkeserfarenhet ansåg att deras rutiner för dokumentation av behandlingsbegränsningar fungerade väl jämfört 

med sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet (p = 0,042). För gruppen sjuksköterskor med längre erfarenhet inom 

hemsjukvård rapporterades att fler patienter blivit erbjudna brytpunktsamtal av ansvarig läkare jämfört med gruppen 

sjuksköterskor med kortare erfarenhet (p = 0,035).  

 

Då svaren på fråga 9–16 sammanslogs till en totalsumma framkom det att sjuksköterskor i gruppen äldre uppvisade en 

signifikant mer positiv inställning till hantering av behandlingsbegränsningar jämfört med yngre sjuksköterskor. En 

tendens fanns att fler år som sjuksköterska och fler år i hemsjukvården också hade en positiv inverkan. 

Specialistutbildning uppvisade ingen signifikant skillnad (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Sjuksköterskornas ålder, antal yrkesverksamma år, år i hemsjukvården och genomgången 

specialistutbildning (oberoende variabler) och den totala summan ”hantering av 

behandlingsbegränsningar” (beroende variabel). 

  GRUPP   GRUPP  P* (<0,05) 

ÅLDER  20–40 (N=43)  >40 (N=34) 

MD (Q1-Q3)  25 (22–27)  27,5 (24–29.25) 0,027 

 

ÅR SOM SSK 0–10 (N=37)  >10 (N=39) 

MD (Q1-Q3)  25 (22.5–27.0)  25 (22.5–27.0)  0,082 

 

ÅR I HEMSJUKVÅRD 0–10 (N=42)  >10 (N =35)  

MD (Q1-Q3)  25 (21–27)  26 (24–29)  0,060 

 

SPECIALISTUTB.              NEJ (N=45)                         JA (N=33) 

MD (Q1-Q3)   25 (21–27)                         26 (23-27)                              0.140 

 

Md = Median, Q1 = första kvartilen, Q3 = tredje kvartilen, n = antal, * = Mann-Whitney U test 
p= signifikansnivå, ssk = sjuksköterska 
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Sjuksköterskornas beskrivning av behandlingsbegränsningar 
Vid analys av de synpunkter i fri text som framkom gällande förekomst och hantering av behandlingsbegränsningar 

kunde fem kategorier urskiljas (Figur 5).  

 
Figur 5. Sjuksköterskornas uppfattning om hantering av behandlingsbegränsningar indelade i fem 

kategorier. 

 
Den första kategorin var Direktiven om behandlingsbegränsningar måste tydliggöras. Här framkom det att sjuksköterskorna fick påminna läkarna 

om att fatta beslut kring behandlingsbegränsningar och att de i och med detta fick ta ett extra ansvar. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna föll 

mellan stolarna när både vårdcentral och sjukhus hade en pågående vårdkontakt. Läkarna uppfattades vara för försiktiga och vänta för länge med att 

ta dessa beslut. 

 

“Tycker att sjuksköterskor får ta extra ansvar över läkaren ibland, dubbelkolla så att allt finns och att det blir gjort.” 

 

“...ingen blir ansvarig för att ta tag i detta, sjukhuset vågar inte avsluta och primärvården vill inte trampa dem på 

tårna”. 

 

Den andra kategorin var Juridiken måste tydliggöras där det uttrycktes en okunskap om vad lagar och förordningar 

säger om behandlingsbegränsningar.  

 

“...något vi har stora problem med, ...det är högst oklart om det är så att beslutet ska följa patienten eller om nytt 

ställningstagande ska tas…” 

 

“upplever att vårdcentralerna inte är insatta i detta”. 

  

I den tredje kategorin, Tydligare rutiner för dokumentation, påvisades otydligheter kring var beslut om 

behandlingsbegränsningar skulle dokumenteras, det förekom flera olika sätt och olika ställen att dokumentera på. Vissa 

dokumenterade endast i en digital journal som fanns tillgänglig på kontoren men inte hemma hos patienten. 

 

“...känns som alla gör olika”. 

 

“vi har funderat om vi skulle ha information i vårdpärmen hos pat, men just nu står det endast i journalen och 

kommuniceras även muntligt mellan oss i sjuksköterskegruppen.” 

 

Ökad tillgänglighet.

Direktiven om 
behandlingsbegränsningar 

måste tydliggöras.
Juridiken måste tydliggöras. Tydligare rutiner för 

dokumentation.

Behandlingsbegränsningar 
måste följa patienten.
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Vetskapen om att det hängde på att rätt papper satt på rätt ställe orsakade osäkerhet hos sjuksköterskorna. Alla följde 

inte heller gällande rutiner och det upplevdes oklart med behandlingsbegränsningar, vilket ledde till merarbete då 

kollegor fick “jaga” information och tydlighet. Det efterfrågades noggrant utarbetade rutiner som alla kunde följa och 

att det skulle vara lätt och gå snabbt att hitta de dokumenterade behandlingsbegränsningarna. Det fanns även behov av 

mer utbildning så att sjuksköterskorna kunde känna sig trygga och förmögna att möta närståendes frågor. 

Behandlingsbegränsningar måste följa patienten vare den fjärde kategorin där det ansågs utgöra problem att besluten 

som var tagna på sjukhuset inte gällde när patienten kom hem eller till kommunalt boende. Den femte och sista 

kategorin var Ökad tillgänglighet, där det uttrycktes att kommun och region inte hade samma journalsystem och att 

det var begränsad tillgänglighet att ta del av varandras anteckningar. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Att göra en tvärsnittsstudie är lämpligt för syftet att undersöka ett fenomens förekomst och för att studera hur fenomenet 

hanteras. Vid en tvärsnittsstudie kan en bild skapas av hur fenomenet ser ut just i den tiden då studien utförs. Det var 

det som denna studie ville uppnå och det kan anses som en naturlig koppling mellan syfte och metod. Fördelen med 

en tvärsnittsstudie är att den tar mindre tid i anspråk än en longitudinell och är kostnadseffektiv (Polit & Beck, 2017). 

Nackdelen är dock att mätningen gjorts enbart vid ett tillfälle och därmed begränsas vilka slutsatser som kan dras kring 

orsaken till skillnader i grupperna. En kvalitativ studie kunde gett mer information om vad skillnaderna mellan 

grupperna hade för betydelse. Att konstruera en egen enkät är avancerat och kräver ett omfattande arbete. Om en 

validerad redan konstruerad enkät använts hade detta ökat validiteten och reliabiliteten. Ett instrument med god 

validitet mäter det den är konstruerad för och har den också god reliabilitet erhålls samma resultat vid upprepade 

mätningar (Polit & Beck, 2017). Enkäten är inte reliabilitetstestad då den tidigare inte har använts dock stärks 

reliabiliteten då en pilotstudie utfördes. Vid konstruktionen av enkäten i detta arbete fördes upprepade diskussioner 

med handledare och studenter i handledningsgrupp kring formulering av frågor och svarsalternativ vilket styrker 

facevaliditeten. Facevaliditet granskar frågorna och hur de är ställda, det är en ytligare form av granskning än 

innehållsvaliditet (Polit & Beck, 2017). För att stärka innehållsvaliditeten i enkäten valdes sakkunniga inom området 

palliativ vård som deltagare till pilotstudien. I pilotstudien fanns det utrymme efter varje fråga att kommentera 

formulering och relevans samt om ytterligare frågor behövdes. Crohnbach`s alpha-test (Polit & Beck, 2017) där 

homogenitet påvisades styrker enkätens reliabilitet. Alfa-värdet är ett sammanfattande korrelationsmått mellan 

samtliga items (frågor) och rekommenderas ligga mellan 0,6 och 0,95 (Kristensson, 2014). För lågt värde tyder på att 

enkätfrågorna inte hänger samman med risk för att det inte blir mätsäkert. Höga värden tyder på att flera frågor mäter 

exakt samma sak. Alfa-värdet för de åtta frågorna gällande hantering visade 0,678 och låg då mycket nära 0,7 och 

därmed måste homogeniteten bedömas vara acceptabel. 

 

Målet med urvalet var att få en samlad bild av hur sjuksköterskor inom hemsjukvård i den valda kommunen uppfattade 

förekomst och hantering av behandlingsbegränsningar. Den låga svarsfrekvensen begränsar studiens generaliserbarhet 

samt externa validitet. Extern validitet är ett mått på en studies generaliserbarhet och därmed hur väl resultaten i en 

studie kan överföras till den undersökta populationen (Polit & Beck, 2017). Då det inte fanns möjlighet att skicka ut 

ytterligare påminnelser ansågs det inte finnas några ytterligare åtgärder för att öka svarsfrekvensen.  Om det 

geografiska området hade vidgats hade fler svar troligen erhållits men då hade resultatet gällt för flera kommuner. Det 

kan ändå ses som att det är av värde att välja en kommun, då olika kommuner har olika arbetsrutiner. Den valda 

kommunen är indelad i ett flertal team, med olika geografiska områden. Många rutiner är gemensamma men varje 

team kan också utveckla lokala rutiner och det finns även olika kulturer i hur man bedriver arbetet. På kvällar, nätter 

och helger arbetar olika team tillsammans och då händer det att sjuksköterskor möter patienter från ett annat team. Att 

inkludera både sjuksköterskor och distriktssköterskor gjordes för att få så många deltagare som möjligt och för att öka 

överförbarheten av studien och trovärdigheten i urvalet. I hemsjukvården arbetar dessa båda yrkeskategorier på samma 

sätt och de möter samma patienter, mycket få arbetsuppgifter skiljer dem åt. Det är ändå intressant att titta på skillnader 

dem emellan vad gäller svaren på denna enkät, vilket var möjligt att göra. Tyvärr inkom inga svar från sjuksköterskor 

som hade nattjänstgöring. Det hade varit av värde för studien då dess sjuksköterskor i stor utsträckning möter patienter 

som de inte känner så väl och de är mer beroende av att det finns väl utarbetade rutiner så att de hittar beslut om 

behandlingsbegränsningar. Andra exklusionskriterier än de som aldrig mötte patienter i ett palliativt skede kan inte ses 

som passande, då syftet var att mäta fenomenet oavsett hur ofta sjuksköterskan mötte dessa patienter.  

 

Undersökningen erhöll inte tillstånd att påbörjas enligt tidsplanen, då det pågick flera olika enkätundersökningar och 

även en omfattande och tidskrävande vårdtyngdsmätning i den aktuella kommunen. Detta kan ha varit en av orsakerna 

till det stora bortfallet. Sjuksköterskorna kan ha upplevt det påfrestande att svara på ytterligare en undersökning. 

Vårdtyngdsmätningen visade även på hur mycket tid som läggs på administrativa och icke patientnära arbetsuppgifter, 

detta kan öka motviljan att deltaga i undersökningar. Dessa yttre omständigheter kan ha påverkat de slutsatser som 

drogs i studien och på så sätt försvagat den interna validiteten. Intern validitet avser hur de slutsatser som dragits i den 

aktuella studien är trovärdiga eller inte. Genom att minska externa faktorer ökar den interna validiteten (Polit & Beck, 

2017) Deltagarna i studien kunde svara på enkäten när de själva ville, . Då svarsfrekvensen var låg försökte författarna 

få tillåtelse att skicka ut en andra påminnelse. Enligt Billhult (2017) behövs ofta två påminnelser skickas ut för att 

uppnå 70–75 procents svarsfrekvens. Ansvarig verksamhetschef nekade till detta med motivering att verksamheten 
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och dess medarbetare redan var belastade med icke patientnära arbetsuppgifter. Detta kan vara en viktig orsak till den 

låga svarsfrekvensen. Kanske hade dessa typer av studier bäst lämpat sig vid en annan tidpunkt på året då hösten är en 

tid för uppstart efter sommarledighet då mycket nya projekt och rutiner introduceras i verksamheten. I studien nämns 

begreppet sent palliativt skede. Detta kan eventuellt trots förtydligande i informationsbrevet upplevts otydligt och kan 

ha påverkat deltagandet i studien negativt.  Med tanke på den låga svarsfrekvensen kan resultatet inte anses 

generaliserbart till hela gruppen sjuksköterskor i den undersökta kommunen. Däremot kan resultatet utgöra viktig 

kunskap för att starta ett förbättringsarbete- 

 

Tidsbristen orsakad av försening med utskick av enkät ledde till en tidspressad analys. Det fanns ett stort behov av 

handledning under hela analysprocessen vilket författarna inte hade full insikt om vid arbetets planering. Det stora 

bortfallet i studien orsakade begränsningar i hur analysen kunde utföras men erhölls då oberoende variabler 

dikotomiserades för att kunna se eventuella skillnader vid gruppjämförelser. Författarna har erfarenhet av att möta 

patienter i ett sent palliativt skede vilket skulle kunna påverka innehållsanalysen av den kvalitativa undersökningen. 

Dock ansågs förförståelsens betydelse här som ringa, då frågan formulerades neutralt, inte vinklad till att belysa 

problem. Ursprungligen formulerades frågan för att fånga in problem och svårigheter men ändrades sen till att öppet 

fråga efter synpunkter. Syftet med den var att fånga in perspektiv på ämnet som eventuellt ej framkom i de övriga 

frågorna.  De svar som kom in var fylliga och tillförde flertal synpunkter. Det framkom på ett tydligt sätt vilka 

kategorier som skulle formuleras och det rådde samstämmighet mellan författarna i detta. Enligt Toye, Williamson, 

Williams, Fairbank, och Lamb (2016) kan kvalitativ forskning tillföra andra perspektiv på en studie och utgöra ett 

värdefullt komplement till kvantitativa data. Det framkom inte några svårigheter under arbetet att ha ett etiskt 

förhållningssätt. Frivillighet att delta i studien var av stor vikt och då det inte gavs tillstånd att skicka ut mer än en 

påminnelse minskade risken att det skulle uppfattas kravfyllt att delta. Vid formuleringen av informationsbrevet till 

respondenterna fördes en diskussion mellan författarna. Det ansågs av värde att betona och stryka under hur angeläget 

deltagandet var, detta skulle vägas mot hur tvingande det kunde uppfattas. Det ansågs vara balanserat, då syftet med 

studien klargjordes, vilket förhoppningsvis gav deltagarna motivering att delta. Fler påminnelser och annorlunda 

formulering hade kanske ökat deltagandet men samtidigt riskerat att frivilligheten inte framkom lika tydligt. 

Konfidentialitet uppnåddes då det inte framkommer i examensarbetet vem som deltagit eller vem som svarat vad. I 

esMakerNX3 kan författarna se vem som svarat och vad de svarat men dessa uppgifter tar ingen annan del av och 

författarna är medvetna om vikten av detta förtroende. En kvalitativ intervjustudie hade kunnat utföras i stället för att 

få en djupare bild av hur rutiner kring behandlingsbegränsningar upplevs av sjuksköterskor i hemsjukvården, men 

resultatet av denna studie skulle kunna ligga till grund för vidare studier inom ämnet. Den avlutande frågan i denna 

studies enkät tillförde mycket, vilket styrker att vidare studier inom ämnet är viktigt.  

 

Resultatdiskussion 
Endast en femtedel (21%) av sjuksköterskorna i denna studie uppgav att det alltid fanns behandlingsbegränsningar för 

patienter som de mötte i ett sent palliativt skede. Likväl var det 78% av sjuksköterskorna som uppgav att de ändå mötte 

dessa patienter åtminstone så ofta som varje månad i sitt arbete. Patienternas och närståendes delaktighet kan brista 

när så få sjuksköterskor uppgav att det fanns behandlingsbegränsningar för patienter i sent palliativt skede. Samtal om 

behandlingsbegränsningar kan upplevas svåra att inleda och kräver inte sällan att man har en etablerad relation till 

patienten och dennes närstående (Gjerberg, Lillemoen, Forde & Pedersen, 2015). I en studie av Cox, Almack, Pollock, 

Seymour och Moghaddam (2011) framkom att dessa samtal fördes men att de inte alltid dokumenterades i patientens 

journal. Bond et al., (2018) visade på att när samtal med patienten ändå fördes kring patientens mål samt önskad 

inriktning av vården så förbättrades dokumentationen och patienten kunde i större utsträckning får vara kvar i hemmet. 

Patientens inställning till beslut om livsuppehållande behandlingar dokumenteras också i journalen i högre utsträckning 

(Bond et al., 2018). Dessa diskussioner med patienten bör individanpassas och ske över tid med hänsyn till patientens 

förmåga samt vilja att deltaga (Gjerberg, Lillemoen, Forde & Pedersen, 2015). En god död är en individuell 

föreställning som berör flera aspekter av en individ (Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2017) och flera studier (Low, 

Finucane, Mason & Spiller 2014; Gjerberg, Lillemoen, Forde & Pedersen, 2015; Reed, Fitzgerald, Bish 2018; Wolf. 

et.al 2017), visar att en god relation mellan patient och sjuksköterska utgör viktig del för att inleda och föra samtal om 

döden och döendet. Att patienten får vara delaktig i vården skapar möjligheter att bibehålla sin självbild och sitt 

självbestämmande långt in i sin sjukdom (Kastbom, Milberg, & Karlsson 2017). Att veta vad man har att förhålla sig 

till och vad som komma skall ger patienten och dess närstående möjlighet att skapa strategier för att hantera sin 

situation (Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly & Grande, 2015). Personcentrerad omvårdnad har gynnsamma effekter 
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på vården då den gör patienten delaktig och ger sjuksköterskan en ram att arbeta efter med patientens önskemål och 

behov i fokus (Ulin, Olsson, Wolf, & Ekman, 2016). 

 

I ett sent palliativt skede är döden nära förestående och ett ställningstagande till behandlingsbegränsningar och fortsatt 

vård ger sjuksköterskan möjlighet att kunna ha en handlingsberedskap (Brodtkorb, Skisland, Slettebö & Skaar 

2017).  Att veta att patienten är döende inom en snar framtid men att det inte finns ett dokumenterat ställningstagande 

till behandlingsbegränsningar kan leda till osäkerhet kring sjuksköterskans beslut samt onödigt lidande för patienten. 

Över hälften av sjuksköterskorna (58%) i denna studie uppgav att de ibland eller oftare mötte patienter i ett sent 

palliativt skede som de ansåg borde haft behandlingsbegränsningar. Nästan hälften (46%) uppgav att de någon gång 

hade ställts inför en situation där deras agerande hade påverkats av att de inte hade tillgängliga beslut om 

behandlingsbegränsningar. Att inte veta detta vid akuta försämringar kan leda till en konflikt och etiska dilemman. 

Vad är rätt och vad är fel, och för vem? Detta bekräftas i en studie av Hov, Athlin och Hedelin (2008) där det framkom 

att sent fattade beslut av behandlingsbegränsningar och brist på tydliga mål i vården orsakade osäkerhet hos 

sjuksköterskorna. De kunde till och med känna sig pressade att själva fatta beslut trots att det var läkarens ansvar att 

göra det. I denna studie saknas tyvärr nattsjuksköterskornas perspektiv då inga svar inkom från denna grupp 

sjuksköterskor. Deras svar hade varit av värde då de oftare arbetar i utsatta situationer, där de inte känner patienten 

men ändå ska fatta snabba beslut. 

 

Mer än hälften av sjuksköterskorna (58%) i studien ansåg att de inte alltid hade en fungerande rutin för var 

behandlingsbegränsningarna dokumenterades. Det efterfrågades enhetliga rutiner och förtydligande av vilka juridiska 

grunder dessa beslut baseras på. De regelverk som styr hur beslut ska fattas och hur detta ska dokumenteras är inte 

alltid lätt att förstå.  I en studie av Shepherd, Waller, Sanson-Fisher, Clark, och Ball (2018) framkom det att 

sjuksköterskor hade bristfällig kunskap om de regelverk som styr beslut om vårdens mål och inriktning. De 

sjuksköterskor som hade god kunskap om regelverken var mer benägna att föra dessa samtal och denna grupp bestod 

i större utsträckning av äldre sjuksköterskor. Det stämmer väl överens med det resultat som framkom i detta 

examensarbete där högre ålder visade sig vara en faktor som hade ett samband med en mer positiv inställning till 

hantering av behandlingsbegränsningar. Äldre sjuksköterskor samt de sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet 

uppgav i högre utsträckning ha fungerande dokumentations rutiner kring behandlingsbegränsningar. Även att 

närstående blivit erbjudna brytpunktsamtal var mer förekommande bland de äldre sjuksköterskorna. En studie av de 

Veer, Franke och Pootvliet (2008) visar att sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet och större erfarenhet av att möta 

patienter i ett palliativt skede oftare förde samtal med patienter och dess närstående om behandlingsbegränsningar. 

Resultatet visade även att sjuksköterskor med längre erfarenhet inom hemsjukvården uppgav att patienter blivit 

erbjudna brytpunktsamtal i högre utsträckning. I en studie av Griffiths, Ewing, Wilson, Connolly & Grande (2015) 

framkom att sjuksköterskor genom erfarenhet fick lära sig att samtala med patient och närstående om den nära 

förestående döden. Sjuksköterskorna efterfrågade träning i kommunikation för att kunna föra dessa samtal (Griffiths, 

Ewing, Wilson, Connolly & Grande, 2015). Kan det vara så att äldre mer erfarna sjuksköterskor inte bara har mer 

kunskap om regelverk utan även med tiden skapar egna rutiner. Att de med hjälp av erfarenhet ser när det är dags att 

ta upp dessa diskussioner. De äldre sjuksköterskorna skulle kunna utgöra en kunskapskälla i utformandet av enhetliga 

rutiner kring behandlingsbegränsningar. Sjuksköterskorna i denna studie beskrev att olika journalsystem utgjorde ett 

hinder i överföringen av information om patienten. Beslut som var tagna på en vårdinstans följde inte patienten vid 

flytt till annan vilket utgjorde ett problem. Enligt en studie (Cox, Almack, Pollock, Seymour, & Moghaddam, 2011) 

krävs ett förbättrat samarbete mellan olika vårdinstanser för att patientens sista tid i livet ska bli så bra som möjligt 

utefter patientens preferenser. Sjuksköterskorna förlitade sig mer på att verbalt kommunicera information om patienter 

till kollegor än att förlita sig på journalanteckningar. Det ansågs vara en nödvändig praktisk lösning då det var svårt 

att till fullo dokumentera diskussioner och beslut. Personcentrerad vård innebär att patienten sätts i fokus och studier 

visar att personcentrerad vård förbättrar patientens livskvalitet den sista tiden i livet (Brännström och Boman 2014; 

Hansson, Carlström, Olsson, Nyman & Koinberg 2017). Idag bygger olika vårdinstanser sina rutiner med 

organisationen i centrum och patientens perspektiv går lätt förlorat. Dessa barriärer behöver överbryggas för att en 

personcentrerad vård ska vara möjlig. Olika vårdinstanser behöver bli mer kompatibla och samverka vad gäller 

informationsutbyte samt ha enhetliga rutiner kring beslut och dokumentation. 
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Slutsatser 

Resultatet visade att de äldre sjuksköterskorna hade en mer positiv uppfattning om hur behandlingsbegränsningarna 

hanterades jämfört med de yngre. Att det alltid förekom behandlingsbegräsningar hos patienter i ett sent palliativt 

skede uppgav en femtedel av sjuksköterskorna. Nästan hälften av sjuksköterskorna uppgav att de någon gång hamnat 

i en situation där deras agerande påverkats av att de inte haft tillgång till beslut om behandlingsbegränsningar. Mindre 

än hälften av sjuksköterskorna uppgav att de alltid hade en fungerande rutin för var behandlingsbegränsningar skulle 

dokumenteras. De efterfrågade tydligare rutiner för dokumentation och ökad tillgänglighet av 

behandlingsbegränsningar. Sjuksköterskorna efterfrågade även mer kunskap om vad lagar och förordningar säger 

gällande behandlingsbegränsningar. Tidigare studier visar att en god relation mellan sjuksköterska, patient och 

närstående behöver etableras och grundas på tillit, kommunikation och empati (Wolf et. al. 2017). En god relation är 

en förutsättning för att kunna föra dessa samtal och dessa samtal kan utgöra en viktig del i förberedelsen inför döendet 

(Low, Finucane, Mason & Spiller 2014; Gjerberg, Lillemoen, Forde & Pedersen, 2015; Reed, Fitzgerald, Bish 2018; 

Wolf. et.al 2017) 

Kliniska implikationer 

När palliativ vård bedrivs med ett personcentrerat förhållningssätt krävs att planering och dokumentation är tydlig, 

kontinuerligt utvärderad samt tillgänglig. Detta för att patienten ska vara delaktig i beslut samt i utformandet av vården. 

När så sker har patienten bättre möjligheter att skapa strategier att förhålla sig till den nära förestående döden. En väl 

inarbetad rutin för när, hur och var beslut om behandlingsbegränsningar fattas och dokumenteras skapar goda 

förutsättningar för sjuksköterskorna. Skulle äldre sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet kunna utgöra en 

kunskapskälla för utformning av sådana rutiner i verksamheten? Då blir sjuksköterskor bättre rustade att möta patienter 

och närstående och vet på vilka grunder hen ska agera. Behovet av detta styrks av att det på flera ställen pågår 

förbättringsarbeten just kring rutiner för behandlingsbegränsningar. Fortsatta studier behövs inom ämnet för att 

utarbeta rutiner och för att belysa vikten av att behandlingsbegränsningar finns tydliga och tillgängliga. Vården behöver 

bli mer enad så att inte olika verksamheters olika rutiner gör att patienten hamnar mellan stolarna och skapar osäkerhet 

i hur vården ska bedrivas.  
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Bilaga 1:1 

 

 

 

 
 

 

1. Hur ofta möter du patienter i ett sent palliativt skede? (Blir 

svaret aldrig avslutas enkäten här.) 

 Dagligen  

 Varje vecka  

 Varje månad  

 Mer sällan  

 Aldrig  

 Vet ej  

 

2. Hur gammal är du? 

 20-<30 år  

 30-<40 år  

 40-<50 år  

 50- <60år  

 60 år eller mer  

 

3. Hur många år har du varit yrkesverksam som sjuksköterska? 

 0-<3 år  

 3-<5 år  

 5-<10 år  

 10-<15 år  

 15 år eller mer  

 

4. Hur många år har du arbetat som sjuksköterska inom hemsjukvård? 

 0-<3 år  

 3-<5 år  

 5-<10 år  

 10-<15 år  

 15 år eller mer  

 



Bilaga 1:2 

 

 

 

5. Arbetar du huvudsakligen inom ordinärt eller särskilt boende? 

 Enbart ordinärt boende  

 Enbart särskilt boende  

 Både ordinärt boende och särskilt boende  

 Annat, beskriv nedan  

 
 

 
 

 

  



Bilaga 1:3 

 

 

 

6. Har du någon specialistutbildning, i så fall vilken? 

 Ingen specialistutbildning  

 Distriktssköterska  

 Vård av äldre  

 Specialistutbildning inom palliativ vård  

 Annan, beskriv nedan  

 
 

 
 

 

7. Vilka är dina huvudsakliga arbetstider? 

 Dagtid  

 Dag- och kvällstid  

 Natt  

 Annat, beskriv nedan  

 
 

 
 

 

  



Bilaga 1:4 

 

 

 

8. Har de patienter du möter i ett sent palliativt skede 

behandlingsbegränsningar? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan/ aldrig  

 Vet ej  

 

9. Dokumenteras behandlingsbegränsningarna på ett sätt som gör det tydligt och 

lätt för dig som sjuksköterska att hitta dem? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan/ aldrig  

 Vet ej  

 

10. Är behandlingsbegränsningarna tydligt formulerade? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan/ aldrig  

 Vet ej  

 

11. Förekommer det att du ställs inför en situation där bristande tillgänglighet av 

behandlingsbegränsningar har påverkat ditt agerande? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan/ aldrig  

 Vet ej  

 

12. Förekommer det att patienterna haft eller blivit erbjudna brytpunktssamtal 

med ansvarig läkare? 



Bilaga 1:5 

 

 

 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan/ aldrig  

 Vet ej  

 

  



Bilaga 1:6 

 

 

 

13. Förekommer det att närstående haft eller blivit erbjudna brytpunktssamtal 

med ansvarig läkare? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan/ aldrig  

 Vet ej  

 

14. Förekommer det att du möter patienter i ett sent palliativt skede som saknar 

behandlingsbegränsningar men där du anser att det borde ha funnits? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan/ aldrig  

 Vet ej  

 

15. Följer behandlingsbegränsningarna med patienten mellan olika 

vårdinstanser? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan/ aldrig  

 Vet ej  

 

16. Anser du att det på din arbetsplats finns en väl fungerande rutin för var 

behandlingsbegränsningar dokumenteras? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan/ aldrig  

 Vet ej  

 



Bilaga 1:7 

 

 

 

17. Har du synpunkter gällande förekomst och hantering av 

behandlingsbegränsningar på din arbetsplats, beskriv i så fall här i fri text. 

 

 

 



  Bilaga 2 

 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor, vi går nu sista terminen och ska 

skriva en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att undersöka hur behandlingsbegränsningar 

hanteras av sjuksköterskor i hemsjukvården när de vårdar patienter i sent palliativt skede. 

Dokumenteras behandlingsbegränsningarna, och förvaras på ett sätt som gör det lätt åtkomligt? 

Studien kommer utformas som en enkätstudie. 

  

Vi planerar nu att genomföra en pilotstudie och önskar tillstånd att skicka den till tre 

sjuksköterskor som arbetar i er verksamhet. Syftet med en pilotstudie är att undersöka frågornas 

och svarsalternativens formulering. Enkäten består av 16 slutna frågor med svarsalternativ och 

en öppen fråga och tar ca 5-10 minuter att genomföra. 

  

Att deltaga i studien är frivilligt och alla svar behandlas konfidentiellt, dvs enbart författarna 

ser vem som svarat och vad de svarat. Detta kommer inte framgå resultatet.  

 

Vid frågor mejla gärna eller kontakta mig på telefonnummer xxxxx 

  

  

  

Carina Rydberg  

Sjuksköterska 

 



  Bilaga 3 

 

 

Hej! 

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor, vi går nu sista terminen och ska 

skriva en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att undersöka hur behandlingsbegränsningar 

hanteras av distriktssköterskor i hemsjukvården när de vårdar patienter i sent palliativt skede. 

Dokumenteras behandlingsbegränsningarna, och förvaras på ett sätt som gör det lätt åtkomligt? 

  

Vi planerar att genomföra en enkätstudie och enkäten kommer skickas till alla sjuksköterskor 

som arbetar inom hemsjukvården i xxx kommun. 

  

För att validera enkäten planerar vi att genomföra en pilotstudie och vi önskar ditt deltagande i 

denna. Vi har valt ut deltagare till pilotstudien som inte kommer inkluderas senare i studien och 

även om du inte arbetar inom hemsjukvård så uppskattar vi ditt deltagande. På en vårdavdelning 

vårdas många palliativa patienter och du kanske har ställt inför liknande situationer som man 

kan göra ute i kommunen. Det kan vara tex att besluta på jourtid hur en hastig försämring hos 

en patient i sent palliativt skede ska hanteras, behandla eller enbart symtomlindra?  

  

Syftet med en pilotstudie är även att få input om hur frågor och svarsalternativ är formulerade. 

Det finns därför en ruta efter varje fråga där vi uppskattar att du kommenterar just detta. Denna 

kommentarsruta kommer förstås inte vara med senare i själva studien. 

  

Alla svar i både pilotstudien och den riktiga studien kommer att behandlas konfidentiellt. Det 

innebär att vi som gör studien ser vem som svarat vad men det kommer inte framgå i något 

resultat. Ditt deltagande är frivilligt och vi respekterar ditt beslut att delta eller inte. 

  

Tillstånd för pilotstudien har erhållits muntligt eller via e-mejl från din enhetschef. 

 

Tveka inte att höra av dig till oss om det är något som är oklart! 

  

Du kommer till den genom att klicka på följande länk: xxxxx  

Tack för din medverkan! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Carina Rydberg tel.nr xxxx 

Hanna Ekberg tel.nr xxxx 

 



  Bilaga 4 

 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor, vi går nu sista terminen 

och ska skriva en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att undersöka hur 

behandlingsbegränsningar hanteras av distriktssköterskor i hemsjukvården när de vårdar 

patienter i sent palliativt skede. Dokumenteras behandlingsbegränsningarna, och 

förvaras på ett sätt som gör det lätt åtkomligt? 

  

Vi planerar att genomföra en enkätstudie och önskar nu tillstånd att skicka den till alla 

sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården i xxx kommun. 

  

Att deltaga i studien är frivilligt och alla svar behandlas konfidentiellt, dvs enbart 

författarna ser vem som svarat och vad de svarat. Detta kommer inte framgå resultatet.  

  

Undertecknad funktionschef godkänner att datainsamling med hjälp av enkät till 

sjuksköterskor i Hälso- och sjukvårdsfunktionen genomförs enligt beskrivning ovan 

  

  

Carina Rydberg 

Sjuksköterska 



  Bilaga 5 

 

 

Hej ! 

Informationsbrev till deltagare i undersökningen.  

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor, vi går nu sista terminen och ska 

skriva en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att undersöka förekomst och hantering av 

behandlingsbegränsningar för patienter som vårdas av hemsjukvården i ett sent palliativt 

skede. Dokumenteras behandlingsbegränsningarna och förvaras på ett sätt som gör det lätt 

åtkomligt? Det finns ingen tydlig och exakt definition av när vården av en patient går in ett 

sent palliativt skede men enligt socialstyrelsen kan det förklaras som att patienten befinner sig 

i livets slutskede och döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. Det huvudsakliga 

målet med vården ändras därmed från att vara livsförlängande till att vara lindrande. 

 Vi planerar att genomföra en enkätstudie och enkäten kommer skickas till alla sjuksköterskor 

som arbetar inom hemsjukvården i Jönköpings kommun. Enkäten är webbaserad och 

innehåller 17 frågor och tar cirka 5-10 minuter att genomföra. Det som framkommer i enkäten 

kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas på ett sätt där inga enskilda deltagare kan 

identifieras. I slutet av enkäten kan du som deltagare välja att få en svarsjournal utskickad. 

Det innebär att du får dina svar i enkäten skickade till dig via mail. Deltagandet är frivilligt 

och du kan avbryta enkäten om du inte önskar fortsätta. 

 Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap inom området omvårdnad av 

patienter som är i ett sent palliativt skede. 

 Tillstånd att genomföra enkätstudien har inhämtats från funktionschef för hälso- sjukvård 

inom socialförvaltningen i xxx kommun. 

 Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss, var god se nedan. 

 Varmt tack för ditt deltagande! 

  

Hanna Ekberg, telefonnummer xxxx 

Carina Rydberg, telefonnummer xxxx 

  

Du kommer till den genom att klicka på följande länk: ……. 

Tack för din medverkan! 


