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SAMMANFATTNING 
 
Allt fler patienter som drabbats av en obotlig sjukdom väljer att leva livet ut i sitt eget hem. 
Döende patienter är ofta i behov av god symtomlindring. När patienten väljer att dö i det egna 
hemmet ställer detta också krav på närstående som finns i patientens närhet. Dessa närstående 
är viktigt att sjuksköterskan också uppmärksammar. För att ge både patient och närstående en 
trygg och säker vård i livet slut, är det av vikt att det finns personal med kunskap i palliativ 
vård dygnets alla timmar.  
 
Syftet var att beskriva hur nattarbetande sjuksköterskor upplevde det medicinska stödet i 
omvårdnadsarbetet till patienter i behov av palliativ vård i hemmet. 
 
Metoden var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. En innehållsanalys genomfördes av 
det insamlade materialet. Sammanlagt genomfördes 11 intervjuer i två olika 
vårdorganisationer, specialiserat palliativt team dygnet runt och kommunal hemsjukvård i 
samverkan med specialiserat palliativt team. 
 
I resultatet framträdde fyra domäner i relation till sjuksköterskornas upplevelser av det 
medicinska stödet. De fyra domänen var läkarstöd, journal/planering, slutenvården och 
rapportering. Inom dessa domän framkom både positiva och negativa upplevelser. Inom 
läkarstödet beskrevs behov av möjlighet till kontakt med läkare med inriktning till palliativ 
vård. De eftersökte stöd i form av hembesök när detta behövdes. Hur tillgången till 
journal/planering var, såg väldigt olika ut beroende på vilken vårdorganisation som 
sjuksköterskan tillhörde. Det framkom negativa faktorer så som total avsaknad av tillgång till 
journal men också positiva upplevelser så som god tillgång och möjlighet att följa patientens 
planerade omvårdnadsvårdplanering. I fyra av enheterna fanns ingen tillgång till 
direktinläggning nattetid för de patienter som behövde. Slutenvården fyllde en så mycket 
större roll än bara sina slutenplatser. Sjuksköterskorna i hemmet uppskattade att kunna bolla 
idéer och rådfråga kollegor inom slutenvården, vilket minskade känslan av ensamhet. 
Rapporteringen till och från övriga kollegor var ett område som samtliga sjuksköterskor 
upplevde kunde förbättras. Övergripande kände sjuksköterskorna sig säkra i sin roll och 
upplevde sitt jobb givande men önskade överlag ett bättre medicinsk stöd i sitt arbete i 
patienternas hem. 
 
Slutsatsen är att sjuksköterskorna upplever en ökad trygghet när läkare med inriktning mot 
specialiserad palliativ vård fanns kontaktbar dygnet runt. Även tillgången till journaler var en 
avgörande faktor för att känna att förutsättningarna fanns för att kunna lösa situationer som 
kunde uppstå i patientens hem. Det finns ett övergripande behov av ökad kommunikation 
mellan vårdlag. Föreliggande studie visar på ett behov av att granska verksamheters sätt att 
inkludera sina nattarbetande sjuksköterskor i behandling- och omvårdnadsplaner. Denna 
information som dessa sjuksköterskor besitter kan vara till stor vikt för att öka livskvalitet för 
patienten och deras närstående. 
 
Nyckelord: Palliativ vård, hemsjukvård, nattarbetande sjuksköterskor, medicinskt stöd 
 



 

 

ABSTRACT 
 
An increasing number of patients suffering from incurable illness/disease choose to live the 
last days of their lives in their own homes. Terminally ill patients are often in need of good 
symptom management. When the patient chooses to spend the last days of his life in his or her 
own home it affects the closest family and imposes demands on them. Therefore it is 
important for the registered nurse (RN) to also support the closest family in order to create a 
safe and secure end-of-life care. It is important to have health professionals with expertise and 
knowledge in palliative care when giving support around the clock. 
 
The aim was to describe how RN´s who work night shifts experienced the medical support 
while providing nursing care for patients in need of palliative care at the patient's home. 
 
The method used was a qualitative semi-structured interview. A content analysis of the 
collected material was conducted. The total of eleven interviews were conducted in two 
different healthcare organizations, namely, in a hospital-based specialized palliative team 
working around the clock and a municipal home-care team that collaborates with the 
specialized palliative team. 
 
In the results, four domains appeared in relation to the nurses’ experiences of the medical 
assistance. These four domains are the support of physicians, medical records, inpatient care, 
and reporting. Within these four domains both positive and negative experiences were 
described by the nurses. The support of physicians was described as a possibility to contact a 
physician with knowledge of palliative medicine. Even the possibility of making a house call 
was expected. Access to patient's  medical record varied depending on the healthcare 
organization where the RN`s were working. There were negative experiences such as a total 
lack of access to medical records but also positive ones such as good access to medical 
records and the opportunity to follow patients care plan. Four of the units did not have the 
possibility of inpatient care when needed at nighttime. For the RN`s who were providing 
homecare, the access to inpatient care did not only mean to have access to a bed when needed, 
it also gave them the possibility to consult and discuss problems with their colleagues 
working at the inpatient care, so they did not feel left one on one with their problems. 
Reporting between colleagues was an area that all RN´s working night shifts described as 
being in need for improvement. Overall the RN´s felt secure in their role and found their work 
rewarding but desired a better medical support in their work in homecare. 
 
The conclusion of the study is that RN´s feel more secure when a physician specialised in 
palliative care is available around the clock. Furthermore, access to medical records was a 
crucial factor for RN`s to be able to resolve situations that could occur at the patient’s home. 
There was a significant need for an increase in communication between different care teams. 
The present study also shows a need to review how RN`s who work night shifts are included 
in the process of treatment and the creation of care plans for the patient. The information that 
RN`s working night shifts possess can be of great importance to increase the quality of life of 
patients and their families. 
 
Key word: Palliative care, community care; out of hours nurse, medical assistance 
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INLEDNING 
 
Vi vet alla att vi kommer att dö. Skillnaden är att patienter med palliativ diagnos dagligen blir 
påminda om att tiden är begränsad. För dessa människor är nuet av största vikt och att 
återstående tid får innehålla bästa möjliga kvalitet. Det spelar ingen roll om det är dag eller 
natt, att få hjälp dygnet runt kan vara en avgörande faktor för att skapa bästa möjliga 
livskvalitet. Faktorer som att få bli sedd som människa och de behov som man har, att få 
uppleva sina närstående sedda och att ha vårdprofessioner omkring sig som vet vad som är 
viktigt för just dessa personer, kan bidra till en ökad livskvalitet. 

 
Palliativ omvårdnad innebär att vårda patienter med inriktning på personcentrerad vård där 
helhetssynen är viktig. En helhetssyn i syfte att få en inblick i hela människan på fysisk, 
psykisk, social och existentiell nivå. Vårdfilosofin i palliativ vård är att lindra lidande samt 
öka livskvalitet, välbefinnande och värdighet hos patienter som drabbats av en obotlig 
sjukdom. Omvårdnadsarbetet mot ett helhetstänk runt patienten och dess närstående kan 
stödjas med samarbete genom god kommunikation inom och utanför vårdteamet. Ingen 
patient är den andra lik och att som sjuksköterska få följa patienter på deras resa mot livets 
slut är utmanande men också väldigt givande. 

BAKGRUND 

Historik 
Människors syn på döden och döendet har förändrats över tid. Längre tillbaka i tiden var 
döden en naturlig del av livet och människorna avled till stor del i sina egna hem. Under 
1800-talet växte sig den medicinska vetenskapen starkare och fann botande behandlingar för 
många sjukdomar. Det bidrog till att synen på döden ändrades, till att bli mer otäck och 
onaturlig. För medicinskt kunniga var döden ett nederlag när den inträffade. Under 1900-
talets början blev sjukhusen den naturliga dödsplatsen för människan, i skym undan från sina 
närstående (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Under 1960-talet slut började 
intresset för vården av döende öka, Dame Cicely Saunders ses som pionjär för detta. I detta 
samband började begreppet palliativ vård användas mer aktivt. Palliativ härstammar från det 
latinska ordet pallium och betyder mantel, beskrivningen av begreppet palliativ i litteratur är 
vården av en patient vars tillstånd inte går att bota (Johnston, 2005; Meghani, 2003). 
 

Sedan 1980-talet har den palliativa vårdens utveckling gått snabbt framåt. Största framstegen 
ses främst för patienter med cancer diagnoser. På senare tid har även medvetenheten och 
behovet av palliativ vård för andra diagnosgrupper än cancer uppmärksammats t.ex. hjärtsvikt 
och lungsjukdomar (Worldwide Palliative Care Alliance [WPCA], 2014). Behovet av vård till 
patienter med livshotande sjukdom fortsätter att öka i takt med att befolkningen blir allt äldre 
och vårdåtgärderna ökar och blir bättre (National Consensus Projekt for Quality Palliative 
Care, 2013; WPCA, 2014). 
 

Palliativ vård 
Palliativ vård är inte framtagen för någon enskild sjukdom utan ska erbjudas alla patienter 
från det att de erhåller diagnos av en långt framskriden sjukdom till avslutat sorgearbete hos 
närstående (Europarådet, 2003). Palliativ vård innefattar en vårdfilosofi där det är helheten 
kring patient och närstående som är viktigast (SOU 2001:6; Regionala cancercentrum, 2012). 



 

 2 

World Health Organization [WHO] (2004) beskiver följande definition av palliativ vård från 
2002: 
 

”… an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the 
problem associated with life-theatening illness, though the prevention and relief of suffering by 
meansof early identification and impreccable assessment and treatment of pain and other 
problems, physical, psuchosocial and spiritual” (WHO, 2004, p. 14)  

 

Kärnan i vårdfilosofin är att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
behov när botande behandling inte längre är ett alternativ (SOU 2001:6). Genom att lindra 
lidande hos patienter med en obotlig progressiv sjukdom är syftet att öka dennes livskvalitet. 
(SOU 2001:6; Socialstyrelsen, 2013; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; WHO, 
2004). Fokus skall vara på symtomtomhantering genom tidig identifiering (SOU 2001:6; 
WHO, 2004). I palliativ vård är det viktigt att patienten får bibehålla sitt hopp och att patient 
och närstående får möjlighet till anpassning i sin situation. För att det skall fungera är det 
viktigt att läkare och sjuksköterskor ger tydlig information. Lika viktigt är det att läkare och 
sjuksköterskor äger förmågan att förutse och uppmärksamma symtom. Symtom som inte 
behandlas och lindras hindrar patienten att återskapa hopp i sin situation (Duggleby & Wright, 
2004). Patienter som har en palliativ diagnos och deras närstående står inför en kris, där döden 
är den utlösande faktorn. Vården bär ansvar för att skapa trygghet. Det är bara när människan 
känner sig trygg som hon har förmågan att reflektera över det svåra (Sand & Strang, 2013). I 
palliativ vård ska döden åskådas som en normal process av livet, döden skall varken 
påskyndas eller förlängas (SOU 2001:6; WHO, 2002). 
 

Palliativa vårdens fyra hörnstenar 
Den palliativa vårdens fyra hörnstenar är framtaget för att tillgodose en värdig vård i livets 
slut. De finner sin grund i WHO:s definition av palliativ vård. De fyra hörnstenarna i palliativ 
vård är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till de närstående 
(Socialstyrelsen, 2013). 

 
Symtomlindring 

Symtomlindring innebär att patienten erhåller adekvat symtomlindring med ett helhetstänk 
som omfattar fysisk, psykisk, social och existentiell lindring av lidande. Patientens integritet 
och autonomi ska beaktas i behandlingsplanen (Socialstyrelsen, 2013). För att sjuksköterskor 
skall kunna ge trygg och säker vård i livet slut i hemmet, är det viktigt att sjuksköterskorna får 
förutsättningar att hantera olika situationer. En del i detta är att ansvarig läkare ger klara och 
tydliga riktlinjer samt ordinationer för att hantera symtom som kan uppstå för den aktuella 
patienten (Karlsson & Berggren, 2011). 
 

Samarbete 
Samarbete genomsyras av att team runt patienten och dess närstående innehåller olika 
professioner vilka samarbetar för att öka livskvalitet (Socialstyrelsen, 2013). Det är inte bara 
inom det närmsta teamet runt patienten som ett bra och välinformerat samarbete måste 
bibehållas utan även utanför teamet med andra specialiteter och professioner (Fergus, Chinn 
& Murray, 2010; Worth et al., 2006). 
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Kommunikation och relation 

För att förse patienten med adekvat vård krävs kommunikation och relation till patienten och 
närstående. Men även kommunikation mellan olika team runt patienten (Socialstyrelsen, 
2013). God kommunikation och god symtomlindring i livet slut skapar trygghet hos patient 
och närstående. Att kunna ge patienterna denna vård, kräver att sjuksköterskan besitter hög 
kompetens. Finns det brister i kompetensen ger det osäkerhet hos patienten och närstående 
(Lees, Mayland, West, & Germaine, 2014). 

 
Stöd till de närstående 

Den palliativa vårdfilosofin ser patienten som en helhet, där närstående är en del av helheten. 
Personer som står patienten nära ska erbjudas att välja sin grad av delaktighet i vården av sin 
närstående. Det är viktigt att stöd till de närstående finns under själva sjukdomsförloppet men 
även efter dödsfallet (Lindqvist et al., 2012; Socialstyrelsen, 2013). Studier visar att 
närstående har stor risk att visa tecken på lidande lång tid efter att dess närstående avlidit. 
Genom att se familjen som en helhet, samt uppmärksamma riskfaktorer hos närstående kan 
detta fenomen förebyggas (Guldin, Vedsted, Zachariae, Olesen & Bonde Jensen, 2012; 
Kristensen, Karstoft & Palic, 2013; Thomas, Hudson, Trauer, Remedios & Clarke, 2014). 

 

Specialiserad och Allmän palliativ vård 
Palliativ vård ska kunna ges till patienter och dess närstående oberoende inom vilken 
verksamhet patienten vårdas (WPCA, 2014). Palliativ vård kan bedrivas med allmän 
inriktning eller specialiserad inriktning. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att 
sprida kunskap om palliativ vård för att skapa förutsättningar för lika vård i hela landet 
oavsett vårdform. Det innebär att patienter ska erbjudas god palliativ vård av kvalificerad 
personal även i hemmet under dygnets alla timmar (Socialstyrelsen, 2013). En förutsättning 
för att ge palliativ vård är att tillgång till läkare finns dygnets alla timmar (Socialstyrelsen, 
2006). Allmän palliativ vård innebär att ge symtomlindring till patienter med icke komplexa 
symtom relaterat till diagnos (Socialstyrelsen, 2013).  Specialiserad palliativ vård riktar sig till 
patienter med komplexa symtom eller patienter med en livssituation som kräver ökade 
sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 2013; World Health Organization [WHO], 2004; WPCA, 
2014). 
 

Socialstyrelsen har i sin termbank definierat specialiserad och allmän palliativ vård enligt 
följande. 

”Allmän palliativ vård, palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av 
personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.” (Socialstyrelsen, 2013, 
s.89) 

”Specialiserad palliativ vård, palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller 
vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med 
särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.” (Socialstyrelsen, 2013, s.89) 

 

När specialiserad palliativ vård är berättigad finns rekommendationer att det ska finnas 
tillgång till sjuksköterska och jourläkare dygnet runt. Om denna sjuksköterska och jourläkare 
inte tillhör det specialiserade palliativa teamet finns rekommendation att de ska ha möjlighet 
att kontakta personal från specialiserat palliativt team för konsultation dygnet runt (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013). Patienter som är anslutna till en 
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specialiserad palliativ enhet oberoende vårdform har färre vårddagar samt kortare 
vårdtillfällen på sjukhus, dessa patienter dör i större utsträckning i sitt hem (Riolfi et al., 
2014). 

 

Palliativ vård i hemmet 
Under senare år har en förskjutning skett på dödsplats för patienter, allt fler väljer att dö i 
hemmet (Anderssen, Devik, Hellzen & Enmarker, 2015; Gomes, Calanzani, Koffman & 
Higginson, 2015; Socialstyrelsen, 2006; SOU 2001:6) . Detta kan ses som en följd av 
minskade vårdplatser samt ökad tillgång till vård i hemmiljö (SOU 2001:6). I och med att allt 
fler vårdas i sina hem ökar det kraven på både närstående och vården ute i kommunerna 
(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Forskning styrker att det finns en önskan från 
patienter att få vårdas och dö i sina hem (Anderssen Devik, Hellzen & Enmarker, 2015; 
Gomes, Calanzani, Koffman & Higginson, 2015). Att vårda patienter i behov av palliativ vård 
i hemmet är för ansvarig vårdpersonal utmanade, krävande och det kan skapa känslor av 
frustration. Viktigt är att vårdpersonalen känner kontroll över situationen. En god relation till 
patient och närstående är betydelsefull för en god vård (Berterö, 2002). 

 
Patienter som vårdas i livets slut lider ofta av symtom som smärta och ångest. Patienter och 
dess närstående som får ta en vårdande roll erbjuds en trygghet genom att veta vart de ska 
vända sig för att erhålla hjälp vid akuta situationer utanför kontorstid (King, Bell & Thomas, 
2004). Vanliga orsaker till att behovet av kontakt med vårdpersonal uppstår kan vara smärta, 
illamående och andfåddhet. Det kan också vara behovet av tröst, information eller rådgivning. 
Blir symtomet okontrollerat finns risken för att det orsakar rädsla och ångest hos patient och 
dess närstående (Worth et al., 2006). 

 

Olika vårdorganisationer i specialiserad palliativ vård i hemmet 
Under de senaste åren har en utveckling inom specialiserad palliativ vård skett, men 
fortfarande avgör bostadsorten vilken specialiserad palliativ vård som erbjuds 
(Socialstyrelsen, 2013). Vårdorganisationerna för specialiserad palliativ vård i hemmet ser 
olika ut runt om i landet (Ornell, 2014). Det finns regionala verksamheter som erbjuder 
tillgång till sjuksköterska och jourläkare från specialiserat palliativt team dygnet runt och i 
andra delar av landet erbjuds specialiserad palliativ vård i samverkan med kommunal 
hemsjukvård och primärvård. I denna samverkan finns personal från det specialiserade 
palliativa teamet tillgänglig under kontorstid och övrig tid hänvisas frågor till primärvård eller 
ansvarig klinik (Ornell, 2014; SOU 2001:6). Socialstyrelsen (2013) lyfter att det finns flera 
former av vårdorganisationer utöver de beskrivna i Sverige. 
 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan möter ofta patienter som befinner sig i livets slutskede oavsett var i vården 
hon arbetar. Sjuksköterskor som möter patienter i behov av vård i livets slutskede har en 
ambition att förverkliga de önskningar som patienten och dess närstående har. Målet blir att se 
till att patienten har det så bra som möjligt med bästa möjliga livskvalitet (Barnard, 
Hollingum & Hartfiel, 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007). Det blir en viktig del av vården 
att göra patienten så självständig som möjligt och få patienten att känna en känsla av kontroll 
(Barnard, Hollingum & Hartfiel, 2006). I denna del av vården känner sjuksköterskan ett stort 
ansvar att patienten och dess närstående får den information som de behöver. Den 
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ansvarskänsla som sjuksköterskor känner i vården av svårt sjuka patienter upplevs mer hållbar 
om den kan delas med andra kollegor eller professioner (Barnard, Hollingum & Hartfiel, 
2006; Wallerstedt &Andershed, 2007). 

 
Att förse patienter med palliativ vård i hemmet kan skapa flera upplevelser och känslor för 
sjuksköterskor som utför vården. Att skapa en trygg och säker vård, vilken kan förse patienten 
med bästa möjliga symtomlindring, är något som ligger sjuksköterskorna varmt om hjärtat 
(Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005). Metoderna att symtomlindra har bjudit in medicinsk 
teknologi. Hur detta påverkar sjuksköterskor som vårdar patienter i hemmet har av denna 
anledning studerats i en studie gjord av Munk, Fridlund och Mårtensson (2011). 
Sjuksköterskorna uppgav att utvecklingen av medicinteknik har skapat ett behov av 
samarbete, att ha självtillit, att skapa ett säkert handhavande men att teknologin har bidragit 
till en ökad frihet för patienten. Sjuksköterskorna uppgav även att det hade skapat en sårbarhet 
för dem i hemmet, vilket kunde bidra till en känsla av brist på stöd (Munk, Fridlund & 
Mårtensson, 2011). Att sköta patienter med ett ökat vårdbehov kräver mer planering men 
också att personalen som skall hjälpa patienten i situationen erhåller utbildning . När 
sjuksköterskorna erhöll erfarenhet och utbildning i handhavandet av medicinsk teknik och 
deras självförtroende i arbetsuppgiften stärktes upplevdes arbetsuppgiften som stimulerande 
(Munk, Fridlund & Mårtensson, 2011). 

 
För att kunna skapa en bra relation och få en insikt i patientens behov och framtid upplever 
sjuksköterskor att det är värdefullt att få en kontakt med patienten i ett tidigt skede av 
sjukdomen. Det finns en tendens att kontakten kommer för sent och det kan bli svårt att ge 
patient och närstående den helhetsvård som den palliativa vården står för (Dunne, Sullivan, & 
Kernohan, 2005; Griffiths et al., 2007). Lyckas denna relation byggas upp och vården kan 
skapa livskvalitet för patienten och dess närstående, upplever de flesta sjuksköterskor som 
jobbar med palliativ vård i hemmet att det är ett mycket givande men krävande arbete (Burt, 
Shipman, Addington-Hall & White, 2008; Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005; Griffiths et al., 
2007).  

 

Nattarbetande sjuksköterskor i specialiserad palliativ vård i hemmet 
Vårdas patienten i sitt hem ställer det höga krav på att sjuksköterskan har tydlig planering för 
hur olika symtom skall lindras nattetid (Kelly, Berridge & Gould, 2009). Det är framförallt 
symtomhantering, rådgivning och behov av stöd vid försämrat tillstånd hos patienten som ger 
upphov till hembesök under nattetid (Milton, Grady & Cook, 2012). I forskning framgår att 
det finns risk att nattarbetande sjuksköterskor förlorar viktig information runt patienterna de 
vårdar, främst de sjuksköterskor som enbart jobbar natt (Kelly, Berridge & Gould, 2009). 
Sjuksköterskor som tjänstgör enbart nattetid uttrycker brist på kompetensutveckling i sin 
yrkesutveckling, relaterat till att ronder, undersökningar, utredningar och behandlingar oftast 
sker dagtid. Sjuksköterskor som roterar mellan dag-, kväll- och nattarbete uttrycker inte lika 
stor avsaknad av kompetensutveckling (Kelly, Berridge & Gould, 2009). 
 

Medicinskt stöd 
Det är av stor vikt att patienter som är i behov av specialiserad palliativ vård har en fast 
vårdkontakt. Vårdkontakten bör vara läkare som ansvarar för planering av att medicinskt stöd 
finns. Det innefattar medicinsk vård, behandlingsstrategier samt hur vården skall tillgodose 
patientens sociala, psykiska och existentiella behov (Socialstyrelsen, 2013). Planeringen är 
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viktig för att all personal som vårdar patienten under dygnets alla timmar skall kunna ge trygg 
och säker vård (Socialstyrelsen, 2013; Worth et al., 2006). Från patienten och dess närstående 
finns ett behov av tillgänglighet till ansvarig läkare, som kan göra både planerade och akuta 
hembesök under dygnets alla timmar. Patienten och närstående lägger stor vikt på medicinsk 
kompetens och samarbete med övriga professioner men även kontinuitet. Patienterna 
poängterade behovet att få kontakt med “sin” läkare, de uttryckte också en önskan om 
möjligheten att ta kontakt med läkare om något inträffade under kväll-, natt- eller helgtid 
(Borggsteed et al., 2006). 
 

Då patienter var anslutna till ett specialiserat palliativt team fanns ett uttryckt behov av att 
kunna kontakta teamet för rådfrågning. De timmar läkare från teamet inte var tillgänglig 
kunde innebära problem för sjuksköterskor och patienter i hemmet (Dunne, Sullivan & 
Kernohan, 2005). Det fanns tecken på att intresset för palliativ vård varierade hos de läkare 
som inte hade det som specialitet eller jobbade med det som inriktning. Vilket sjuksköterskor 
upplevede visade sig i att dessa läkare upplevdes osäkra och ibland även rädda i vården kring 
patienter i livets slut (Wallerstedt & Andershed, 2007). 
 

Problemformulering 
Palliativa vården har under de senaste årtiondena genomgått en snabb utveckling. Behovet av 
palliativ vård fortsätter att öka i och med att befolkningen blir äldre samt att vårdåtgärderna 
blir bättre. Kärnan i den palliativ vårdfilosofin är att tillgodose patientens fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella behov när botande behandling inte längre är ett alternativ. Palliativ 
vårdens fyra hörnstenar symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd 
till närstående är framtagna för att tillgodose dessa behov. Det är via studier bevisat att allt 
fler patienter som drabbats av en obotlig sjukdom väljer att avsluta sitt liv i det egna hemmet. 
Palliativ vård kan bedrivas antingen med allmän eller specialiserad inrikning där det är 
symtomen som avgör vårdnivån. Patienter i behov av specialiserad palliativ vård i hemmet 
erbjuds idag vård utifrån olika vårdorganisationer. I dag är det bostadsorten som avgör vilken 
typ av vårdorganisation som finns att tillgå. Den tid på dygnet där vårdorganisationerna skiljer 
sig åt, är främst nattetid. Vårdas patienten i sitt egna hem är det viktigt att ansvarig 
sjuksköterska får tillgång till en tydlig planering på hur symtom som uppstår skall behandlas. 
Planering bör omfatta medicinskt stöd så som medicinsk vård, tydliga behandlingsstrategier 
samt hur sociala, psykiska och existentiella behov skall tillgodoses. 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva hur nattarbetande sjuksköterskor upplevde det medicinska stödet i 
omvårdnadsarbetet till patienter i behov av palliativ vård i hemmet. 

METOD 
 

Ansats 
Föreliggande intervjustudie önskade fånga upplevelsen av hur sjuksköterskor upplevde det 
medicinska stödet i omvårdnadsarbetet till patienter i behov av palliativ vård nattetid i 
hemmet. Kvalitativ ansats lägger fokus på människans erfarenheter så som den upplevs (Polit 
& Beck, 2012; Patton, 2015). Därför blev informanternas berättelser det som fick ge svar till 
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studiens syfte genom en kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats syftar till att analysera och 
beskriva karaktärsdrag eller egenskaper ur berättande data gällande ett fenomen (Jakobsson, 
2011; Patton, 2015; Polit & Beck, 2012). Genom att låta informanterna berätta om sina 
erfarenheter och hur de upplevdes i relation till det medicinska stödet, ämnade författarna få 
en inblick i sjuksköterskans livsvärld. 

 

Design 
Författarna i föreliggande studie önskade hålla insamlingen av data inom ett visst 
fokusområde för att söka svar på syftet. Semistrukturerade intervjuer syftar till att ge 
möjligheter till att fokusera på ett specifikt område genom att ställa frågor i enlighet med en 
intervjuguide till informanten. Men problematiken ligger i att svaret inte kan förutses, vilket 
gör att intervjun ändå behöver ha en flexibilitet genom stödfrågor (Jakobsson, 2011; Kvale & 
Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2012). Denna flexibilitet kräver lyhördhet hos författarna i 
deras lyssnande och på det viset skapa en djupare förståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Genom att använda öppna frågor och lyhördhet i sitt lyssnande önskade författarna fånga 
denna djupare förståelse för hur sjuksköterskor nattetid upplever situationen kring medicinskt 
stöd i vården av patienter i behov av palliativ vård i patientens egna hem. 
 

Författarna i föreliggande studie valde en deskriptiv design varpå innehållsanalys valdes som 
metod att analysera det insamlade materialet. Genom innehållsanalys finns möjligheter för att 
mönster kan utvinnas ur insamlad data (Polit & Beck, 2012; Patton, 2015). Det berättade 
materialet utvanns genom att använda deskriptiva frågor där informanterna gavs möjlighet att 
beskriva sina upplevelser av att vårda palliativa patienter nattetid i patientens egna hem. Målet 
var att informanterna skulle beskriva sina erfarenheter så nyanserat och exakt som möjligt för 
att uppnå en kvalitativ mångfald i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014). Informanterna 
beskrev sina upplevelser genom att besvara frågor i enlighet med intervjuguiden (Bilaga 1). 
Polit och Beck (2012) problematiserar risken att använda deskriptiv design då resultatet kan få 
inslag av författarnas egna tolkning. 

 

Urval 
Urval av informanter gjordes med ett strategiskt urval. Sjuksköterskor som nattetid åkte hem 
till patienter och utförde palliativ vård blev författarnas val i föreliggande studie. Valet av 
informanter ansågs kunna berätta mest om forskningsfrågan (Forsberg & Wengström, 2013; 
Polit & Beck, 2012). 
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Figur 1 Schematisk bild över vilken vårdorganisation informanterna kom från. 

 
Informanterna var representerade från två olika vårdorganisationer (Figur 1). Den ena 
vårdorganisationen bedrev specialiserad palliativ vård dygnet runt. Från denna typ av 
vårdorganisation, intervjuades sjuksköterskor från två olika enheter. I den andra typen av 
vårdorganisation utfördes vården av kommunal hemsjukvård dygnet runt med landstingsstyrt 
specialiserat palliativt team tillgängliga mellan klockan 8-16 vardagar. Det specialiserade 
palliativa teamet har inget omvårdnadsansvar. Omvårdnadsansvaret till patienten och dess 
närstående låg på kommunal hemsjukvård. Författarna i föreliggande studie har intervjuat 5-6 
nattarbetande sjuksköterskor från respektive vårdorganisation. Samtliga informanter var 
kvinnor i åldrarna 34 till 63 år, flera av dem hade lång erfarenhet av palliativ vård, minst 1 år 
och som mest 26 år. Av de 11 kvinnorna hade tre av dem deltagit i vidareutbildning alternativt 
kurser för att bredda sin kunskap i palliativ vård och 4 av dem hade rotationstjänst (Tabell 1). 
 

 
 

 
 

 

Specialiserat palliativt 
team dygnet runt

En enhet - läkare 
specialiserad i 

palliativt team var 
tillgänglig fram till kl 
22, därefter togs vid 
behov kontakt med 
läkare med annan 

specialitet

Fyra informanter 

En enhet - läkare 
specialiserad i palliativt 

team var tillgänglig 
dygnet runt

Två informanter

Kommunal 
hemsjukvård i 

samverkan med 
specialiserat palliativt 

team

Tre enheter i 
kommunal 

hemsjukvård i vilken 
sjuksköterskan inte har 
kontaktmöjligheter till 

någon i det 
specialiserade 

palliativa teamet efter 
kl 16. Därefter fanns 

möjlighetet till kontakt 
med läkare inom 

primärvård

Fem informanter från 
tre olika enheter från 

kommunal 
hemsjukvård
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Tabell 1 Information om informanterna som deltog i studien (n=11) 

 Specialiserat palliativt team 
dygnet runt (n=6) 

Kommunal hemsjukvård i 
samverkan med specialiserat 
palliativt team (n=5) 

Ålder medel  
 

44 år 53 år 

Kön (%) 
 

Kvinnor (100) Kvinnor (100) 

Års erfarenhet av palliativ 
vård median (spridning)  
 

 
13 (6-21)år 

 
6 (1-26)år 

Vidareutbildning, Kurser 
antal (%) 
 
Rotationstjänst 

 
2(33) 
 
4(66) 

 
1(20) 
 
0 

   
 
Inklusionskriterium 

Informanten skulle ha nattarbete som en del av sitt arbetsuppdrag. En del av deras 
arbetsuppgift skulle vara att utföra specialiserad palliativ vård till patienter i dennes egna hem. 
Informanten skulle minst ha ett års erfarenhet av palliativ vård. 
 
Exklusionskriterium 
Informanten skulle inte arbeta i författarnas egna verksamhet. 

 

Genomförande 
Bilaga 2 skickades till sammanlagt sex berörda verksamhetschefer, samtliga godkände studien 
och skickade åter till författarna påskrivna dokument. På en av enheterna genomfördes enbart 
pilotintervjuer med anledning av att en av författarna i föreliggande studie jobbar i 
verksamheten. För att minska risken för bias uteslöts dessa intervjuer från resultatet. I 
samband med de tre pilotintervjuerna uppdagades att frågorna inte gav svar på syftet. 
Informanterna hade svårt att förstå frågorna och författarna såg risk i att upprepning och 
förklaring av frågorna kunde leda till ledande svar varför omarbetning av frågorna i 
intervjuguiden (Bilaga 1) gjordes vilket överensstämmer med Polit och Beck (2012) 
rekommendationer. Därefter gjordes ytterligare en pilotintervju, denna inkluderades sedan 
även i studieresultatet då informanten inte ingick i författarna till föreliggande studies 
verksamhet. 

 
Efter godkännande av verksamhetscheferna kontaktades enhetscheferna på respektive enhet. 
Enhetscheferna gav kontaktuppgifter till tänkbara informanter som sedan tillfrågades om 
deltagande i studien. Förfrågan skedde via mail. Tanken var från början att i varje enhet skulle 
10 nattarbetande sjuksköterskor tillfrågas, om det inte fanns 10 att tillfråga skulle alla få 
erbjudande att delta. De första två från varje verksamhet i södra Sverige som svarade skulle 
erbjudas tid för intervju, i mellersta Sverige var det de första tre. Intresset för deltagande i 
studien varierade mellan de olika enheterna, vilket resulterade i att grundtanken inte följdes 
fullt ut. Sammanlagt tillfrågades 34 sjuksköterskor. Två av de tillfrågade informanterna 
önskade inte delta i studien, 21 informanter lämnade aldrig svar. 
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I kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt teams ena enhet var det tre 
informanter som anmält intresse redan i samband med att godkännande från 
verksamhetschefen kom tillbaka. Dessa tre informanter erbjöds tid för intervju. Övriga 
informanter i denna vårdorganisation bokades som planerat efter svar via mail. 
 
I vårdorganisationen som erbjöd specialiserad palliativ vård dygnet runt fanns det ett stort 
intresse till deltagande i studien från en av de två enheterna. Utav de 10 mail som skickades ut 
svarade åtta, varav en tackade nej till deltagande. Eftersom intresset var stort för deltagande i 
studien togs ny kontakt med verksamhetschefen, för att få tillstånd att genomföra ytligare en 
intervju på respektive enhet, detta godkändes. Riktlinjen var att de tre första skulle erbjudas 
intervju, då två av informanterna inte uppfyllde inklusionskriterierna fick detta frångås. Från 
den andra enheten erbjöds de första två som svara på mailet tid för intervju. 
 

Samtliga informanter lämnade informerat samtycke innan intervju påbörjades vilket 
överensstämmer med Polit och Beck (2012) rekommendationer. Alla intervjuer genomfördes i 
anslutning till eller under informanternas arbetspass, på arbetsplatsen. Under intervjutillfället 
ställdes samma frågor till informanterna i enlighet med intervjuguiden (Bilaga 1). Författarna 
i föreliggande studie valde att inte ställa direkta frågor angående medicinskt stöd utan önskade 
utvinna denna information via berättelsen. För att skapa förtydligande och för att beröra alla 
områden som önskades med studien ställdes stödfrågor vilka skiljde sig något åt i de olika 
intervjuerna. Precis som Kvale och Brinkman (2014) poängterar var det viktigt att genomföra 
ett aktivt lyssnande för att hålla informantens berättelse inom syftets ramar. Här användes 
stödfrågor som ett viktigt redskap. Intervjun spelades in med hjälp av diktafon samt 
mobiltelefon, denna åtgärd togs för att säkra upp att information inte gick förlorad vid 
eventuell tekniskt haveri. Intervjuerna utfördes enskilt det vill säga en av författarna i 
föreliggande studie och en informant. Sammanlagt genomfördes 14 intervjuer, var av 11 
intervjuer är inkluderade i resultatet. 

 

Databearbetning 
Materialet som erhölls från de 11 intervjuerna transkriberades ordagrant, detta arbetsmoment 
är både kritiskt och tidskrävande (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna transkriberades av den 
författare som genomfört intervjun. I transkriptionen inkluderades skratt, suck och pauser, 
vilket bestämdes innan transkription påbörjades. 
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Figur 2 Flödesschema över innehållsanalysen för föreliggande studie i enlighet med Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012). 

 
Innehållsanalys gjordes därefter på informanternas berättelse för att fånga nyanser i 
upplevelserna (Polit & Beck, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014; Patton, 2015). 
Innehållsanalysen syftade till att göra datamaterialet hanterbart i enlighet med Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012). Medicinskt stöd identifierades som fyra domän, Läkarstöd, 
Journal/Planering, Slutenvården och Rapportering. De fyra domänen representerar det 
förväntade medicinska stödet till nattarbetande sjuksköterskor. Ovanstående domän 
markerades med olika highlightsfärger för att förtydliga meningsenheter ur analysenheten 
(Polit & Beck, 2012). Målet med detta moment var att lyfta ur sjuksköterskornas upplevelser i 
enlighet med syftet. Dessa meningsenheter kondenserades till kortare text, syftet var att 
behålla kärnan men göra texten mer lätthanterlig. Texten kodades därefter för att 
sammanföras till kategorier. Koden som utvanns från analysen fungerade som etikett till 
meningsenheten och skapade namn på dess innehåll, vilka genom sin innebörd fördes ihop till 
kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kategorierna gav sedan en djupare 
inblick i sjuksköterskornas upplevelser av domänerna och bildade underrubrikerna i resultatet. 
Polit och Beck (2012) lyfter problematiken kring kodarbetet och att det kan vara av värde att 
göra detta arbete tillsammans. Detta låg till grund för att författarna till föreliggande studie 
hjälptes åt att granska analysresultatet. Tabell 3 visar exempel på hur innehållsanalysen 
genomfördes. 
 

 
 

 

Intervjuer

•Insamling	av	intervjumaterial
•Lyssna	på	materialet

Överföra 
ljud till 

text

•Transkribering	av	intervjumaterial
•Läsa	materialet

1:a steg i 
innehålls-
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•Lyfta	fram	domän
•Färglägga	intevjumaterial	enligt	domänens	olika	färger
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Tabell 3 Exempel på analysarbetet 

Informant Domän Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

107 Läkarstöd Vi har ju ingen 
jourläkare på nattetid. 
Eller vi har XXXjouren 
men han känner ju inte 
till patienterna, det har 
hänt att jag ringt dit 
ibland och fått en 
ordination. 

Ingen jourläkare 
nattetid eller vi har 
XXXjouren, men 
den känner inte våra 
patienter 

Bristande stöd 
jourläkare 

Bristande 
läkarstöd 

106 Journal 
/Planering 

Ja det sägs dagtid, det 
finns läkare som kan sitta 
och säga vi provar att 
öka Lyrican om det inte 
hjälper provar vi de och 
de och de och de. Det vet 
dagpersonalen men i 
journal står bara ”doktor 
höjt Lyrica” eller doktor 
skriver själv ”höjt 
Lyrica” men vad är nästa 
steg, som kanske har 
nämnts det vet inte vi. 

Det sägs mycket 
information dagtid 
av läkaren, vi 
provar att höja 
Lyrican, om inte det 
fungerar provar vi 
de och de. I 
Journalen 
dokumenteras inte 
planen. 

All 
information 
skrivs inte i 
journalen 

Bristande 
journalförin
g 

102  Slutenvård
en 

Men det är ju det här 
akuta då som man måste 
lösa. Och någon gång 
händer det väl att man 
ringer in till en avdelning 
om den precis legat inne, 
att man ringer där om de 
kanske har något tips 
eller så ju, händer ju att 
man gör. 

…ringer in till en 
avdelning om 
patienten precis 
legat inne… de 
kanske har något 
tips… 

Kontakt med 
avdelning  

Resurs 
slutenvården 

105  Informatio
n/Rapport 

det tycker jag väl 
fungerar rätt bra, det man 
kan känna lite är ju att vi 
borde har bättre 
samarbete eller bättre 
kontakt med palliativa 
teamet. För oftast är det 
dagen och sen kan det ju 
missas att ges till oss och 
det är vi som är där 
kvällar och nätter, så det 
kan jag väl känna. 

fungerar rätt bra, 
borde har bättre 
samarbete eller 
bättre kontakt med 
palliativa 
teamet…för oftast 
är det dagen och sen 
kan det .. missas att 
ges till oss… 

Ökat 
samarbete, 
minskade 
informationsm
issar 

Bristande 
rapportering 

 

Forskningsetiska övervägande 
I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) och Polit och Beck (2012) söktes godkännande 
från varje enhets ansvarige verksamhetschef (bilaga 2). Innan intervjuerna började gavs både 
muntlig och skriftlig information till informanterna (bilaga 3). Då en av författarna till 
föreliggande studie inte medverkar vid intervjutillfället men kom att ta del av 
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intervjumaterialet förtydligades detta innan informanterna skrev under informerat samtycke. I 
samtycket förklarades klart och tydligt att deltagande i studien var frivillig och kunde avbrytas 
när som helst. 
 
Viktigt var att ge tydlig information om konfidentialitet och att avidentifiering tillämpades i 
studiens resultat. I studien fanns ingen möjlighet till fullständig anonymitet varav strikta 
konfidentialitetsåtgärder togs. Vilket innebar att åtgärder för att information som informanten 
delgav inte skulle kunna identifiera dem som person (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna 
till föreliggande studie delade inte informationsmaterialet med personer utanför studien. Som 
konfidentialitetsåtgärd sattes identifieringsnummer på materialet istället för identitetsdata. 
Ingen identifierbar data förekom i datafiler. Under intervjutillfället fanns en risk i att känsliga 
upplevelser kunde komma upp till ytan vilket kunde yttra sig på olika sätt hos informanten. 
Vilket eftersträvades av författarna i föreliggande studie att uppmärksamma. Vid sådana 
eventuella upplevelser antogs ambitionen att följa upp den genom att kontakta informanten 
några dagar efter intervjun, för att kontrollera att hon mådde väl. 

RESULTAT 
 
Ur det transkriberade materialet framträdde fyra domän, Läkarstöd, Journal/Planering, 
Slutenvården och Rapportering. Samtliga domän representerade de medicinska stöd som 
identifierades av nattarbetande sjuksköterskor som stöd i deras omvårdnadsarbete. Dessa 
domän upplevdes både stödjande och bristande beroende på vilken situation sjuksköterskan 
stod inför. Det medicinska stödet gav en känsla av uppbackning i omvårdnadsarbetet men det 
kunde även orsaka en känsla av brist på uppbackning och istället ge en känsla av utsatthet, 
ensamhet och otrygghet. Detta fick sjuksköterskorna lära sig hantera på olika sätt, 
ansträngningar gjordes för att känslorna inte skulle avspeglas till patienten och dess 
närstående. De byggde upp en trygghet i sig själva vilket bidrog till att våga ta egna beslut och 
hitta alternativa lösningar på de problem som de stod inför. 
 

Läkarstöd 
Beroende på vilken vårdorganisation som sjuksköterskorna tillhörde såg tillgången till läkare 
olika ut. I vårdorganisationen med specialiserat palliativt team dygnet runt behöll den ena 
enheten kompentens inom specialiserad palliativ vård även hos läkaren dygnets alla timmar. 
Den andra enheten hade tillgång till en specialiserad palliativ läkare fram till klockan 22 alla 
dagar, där efter tog annan läkare med annan specialitet över läkaransvaret. I kommunal 
hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team fanns specialistläkare i palliativ 
vård fram till klockan 16.00 alla vardagar. Under den tid av dygnet som enheterna inte hade 
tillgång till denna läkare, erbjöds läkarstöd via allmän medicin eller annan specialitet. 
 
Trygghet i det egna omvårdnadsarbetet, kommunal hemsjukvård i samverkan med 
specialiserat palliativt team 
I de flesta fall upplevde sjuksköterskorna en god tillgång till läkemedelslista och läkemedel. I 
många situationer uppgav sjuksköterskorna att de klarade sig bra på denna tillgång och kände 
sig trygga i omvårdnadsarbetet baserat på sin egen kunskap. De kände en trygghet i sig själva 
utan stöd från läkare. Men då problem uppstod nattetid gällande nytillkommen smärta, 
ändrade sociala förhållande eller tilltagande ångest, vilket kunde resultera i brist på 
ordinationer, upplevde samtliga sjuksköterskor en känsla av trygghet att ha en läkare att ringa 
till för att kunna ställa frågor. Bara vetskapen att det fanns en läkare tillgänglig motverkade 
känslan av ensamhet. Det som ibland kunde hota känslan av trygghet och gav utrymme för 



 

 14 

känsla av ensamhet var motståndet de upplevde hos läkarna att erbjuda hembesök under 
nattetid. När sjuksköterskor önskade ett gemensamt hembesök tillsammans med läkare fanns 
inte detta som alternativ utan rådgivning och beslut gavs många gånger via telefon. 
 

“Det är ju ett hjälpmedel man har att man har en jourläkare som man kan få tag på, de är väl oftast inte 
så angelägna om att komma, men man får råd på telefon.” (Sjuksköterska, 101) 

 
Resultatet kunde bli att sjuksköterskan fick skicka in patienten till slutenvården då hon ensam 
inte kunde lösa problemen i hemmet. Vid dessa tillfällen förstärktes känslan av otrygghet hos 
sjuksköterskan. Några av sjuksköterskorna uppgav att när känslan av otrygghet infann sig för 
att de upplevde otillräckligt stöd hos sin jourläkare valde man att ringa in till slutenvården och 
söka läkarstöd. Ibland kunde de på detta vis undvika inläggning för patienten. Möjligheten till 
denna alternativa kontakt tryckte undan känslan av utsatthet och främjade istället känslan av 
att lyckas i vården med patienten. 
 
Flertalet sjuksköterskor såg sig själva som ett viktigt stöd till patienten när patienten drabbades 
av ångest eller oro för själva döden. De önskade i dessa situationer att medarbetande kollegor 
hade möjligheten att låta dem erbjuda tid för att sitta hos patienten. I denna stund såg de 
behovet att få hjälpa patienten med en fysisk närhet, hålla handen, samtala erbjuda en kram 
eller klapp på ryggen som bevis på denna närhet. När denna situation uppstod hos patienten 
upplevde sjuksköterskorna inget behov av läkarstöd utan en tillgång till sin egna trygga 
profession. Denna trygghet såg de som ett resultat av en tids erfarenhet och de sökte många 
gånger stöd hos kollegor i efterhand för att samtala. Många av sjuksköterskorna lyfte sina 
kollegor som stöd i att hantera svåra patientuppgifter, de fungerade som varandras 
handledning. 
 
Trygghet i det egna omvårdnadsarbetet, specialiserat palliativt team dygnet runt 
Samtliga sjuksköterskor tog upp att när patienterna uttryckte ensamhet eller en rädsla för 
döden, var det inte läkemedelsåtgärder som var viktiga. Det viktigaste dessa tillfällen var att 
visa sin närvaro, lyssna och ge av sin tid. Tiden tog några upp som en bristvara relaterat till 
nedskärningar i personalstyrkan. I dessa fall var det viktigt att kunna ge en kram eller hålla 
patientens hand om patienten ville det. Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna ansåg sig 
behöva stöd av annan profession i dessa situationer. I dessa fall var det den egna professionen 
och de egna erfarenheterna som var viktiga. Några av sjuksköterskorna uttryckte också att 
patienter som uttryckte ensamhet var de svåraste, dels att lämna men också att de etsade sig 
fast hos sjuksköterskan. 
 

”Rädsla för döden…ja mmm ja det är att lyssna, att sitta ned och lyssna, för jag kan inte, vad den än 
säger kan jag kanske inte hjälpa den med lösningen på det. Man jag kan lyssna och återigen finnas där, 
krama om hålla en hand om den vill det…”(Sjuksköterska 109) 

 
Läkarens patientkännedom och kunskap, kommunal hemsjukvård i samverkan med 
specialiserat palliativt team 
Samtliga sjuksköterskor uppgav att dagtid fanns läkare och sjuksköterskor med god 
patientkännedom, detta stöd saknade sjuksköterskorna nattetid. För de patienter som var 
kopplade till ett specialiserat palliativt team saknades personalen med patientkännedom under 
jourtid. Detta påverkade sjuksköterskans omvårdnadsarbete när problem uppstod i patientens 
hem och sjuksköterskan behövde kontakta sin jourläkare. Jourläkaren var i de flesta fall inte 
insatt i patientfallet och hade ingen insikt i patientens behandlingsplan. Samtliga 
sjuksköterskor uppgav att detta gav en känsla av utsatthet. De upplevde att de hade en bredare 
kunskap än vad jourläkaren hade i palliativ vård och att detta många gånger yttrade sig i att 
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läkaren frågade vad sjuksköterskan tyckte att de skulle göra, vilka läkemedel och doser hon 
föreslog. 
 

“Jag tycker de inte har kunskaper om palliativa patienter, det är ju nästan vi som lägger fram, det som 
de ska ordinera i sådana fall.” (Sjuksköterska, 105) 

 
Sjuksköterskorna hade en stark önskan om att läkare från palliativa teamet skulle ha en 
rullande jour, vilket skulle bidra till en ökad känsla av trygghet i omvårdnadsarbetet. Att 
kunna ringa till en läkare med god kännedom om behandlingsplanen kring patienten sågs som 
en berikande tillgång. Vid vissa patientfall hade sjuksköterskorna som jobbade natt fått 
personligt telefonnummer till läkare i palliativt team för att öka tryggheten, vilket hade 
resulterat i en minskad känsla av otillräcklighet och tyckte att det blev en bättre omvårdnad för 
patienten. Detta tillhörde dock undantagsfall och sjuksköterskorna hade full förståelse för att 
det inte kunde fungera på detta vis jämt. Men de uttalade det som en önskad förändring i 
framtiden. 
 

“vi har ju men det är ju så här extremfall så kan man ju ha, vi har ju palliativa, en palliativ medicinsk 
enhet där att den läkare ger ens telefonnummer så att man får ringa där dygnet runt då på natten men de 
har ju inte jour eller så, men ibland känner ju även de att här måste vi ju liksom ha ett större stöd runt en 
patient och då kan vi ringa dem på natten också. Det har fungerat bra, faktiskt när vi har haft och kunnat 
få tag i dem, ibland känner man sig ju otillräcklig när man inte får tag på dem.” (Sjuksköterska, 104) 

 
Läkarens patientkännedom och kunskap, specialiserad palliativ vård dygnet runt 
Samtliga sjuksköterskor i mellersta Sverige tog upp att det var viktigt att jourläkaren hade 
kunskap inom palliativ vård nattetid. De sjuksköterskor som jobbade i den verksamhet där det 
inte fanns tillgång till läkare med specialiserad palliativ kompetens nattetid, uttryckte en stor 
oro för kunskapsbristen och brister i patientkännedomen hos jourhavande läkare. De valde 
oftast att inte kontakta sin jourläkare trots att de ansåg att de behövde läkarstöd i sina 
bedömningar. Några av sjuksköterskorna uttryckte att de ibland inte fick hjälp även om de 
ringde jourläkaren, vilket gjorde att de avstod från att ringa när behov uppstod. Vid riktigt 
svåra patientfall tog några sjuksköterskor upp att de hade en trygghet i att ringa sin överläkare 
på verksamheten nattetid, detta gjorde de i yttersta nödfall. 
 

“...jouren som vi har ringer jag inte till i första hand, för det känner ju inte våra patienter…” 
(Sjuksköterska 109) 
 

Sjuksköterskorna som jobbade i den verksamhet där tillgång till läkare med palliativ 
kompetens fanns tillgänglig dygnet runt uttryckte trygghet i sitt omvårdnadsarbete nattetid. 
Samt att det alltid fanns tillgång till läkaren som följde med hem på hembesök dygnets alla 
timmar. 
 
Sjuksköterskorna som jobbade i den verksamhet där tillgång till läkare med palliativ 
kompetens fanns dygnet runt upplevde inga brister i läkemedelsordinationerna. Hamnade de i 
en situation där inte läkemedel fanns ordinerade tog de alltid kontakt med jourläkaren som gav 
tillfredsställande läkemedelsordinationer. Samtliga sjuksköterskor som jobbade i den 
verksamhet som inte hade tillgång till en läkare med palliativ kompetens dygnet runt uttryckte 
brister i patientens vid behovsordinationer. De uttryckte en avsaknad av möjligheten till 
tillfredsställande vid behovsordinationer. Även den generella läkemedelslistan var 
otillfredsställande på det sättet att när en injektion behövde ges akut, var ofta patienten i behov 
av en högre dos än vad som den generella ordinationen tillät. Sjuksköterskorna såg inget stöd i 
jourläkaren när det gällde att ordinera rätt doser av t.ex. smärtlindring i förhållande till 
patientens behov. 
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“Vi har generella ordinationer, men dom är kanske inte så kraft full som en del skulle behöva, sen 
saknar jag en del läkemedel på den listan också…” (Sjuksköterska 109) 

 

Journal/planering 
För de intervjuade sjuksköterskorna skiljde sig tillgången till journalanteckningar. I 
kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team hade sjuksköterskorna 
inte tillgång till journalsystemet som slutenvården använde. Som stöd hänvisades de till 
Nationell Patient Översikt (NPÖ). Medan i specialiserat palliativt team dygnet runt som bar 
sjuksköterskorna omvårdnadsansvaret och de hade full tillgång till alla journalanteckningar. 
 
Journalsystem, kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team 
Det framgick tydligt att sjuksköterskorna upplevde journalerna otillräckliga för att hitta den 
information som de behövde för att kunna utföra en säker vård. Detta skapade en känsla av 
otrygghet och upplevelsen att i bland jobba i blindo. Det som stod i deras journal var den 
information som dagarbetande sjuksköterskan skrev in, all övrigt informationsbehov 
hänvisades till NPÖ. Men sjuksköterskorna påpekade att NPÖ var svår att komma in på under 
natten. De trodde själva att detta berodde på uppdatering nattetid, men var inte säkra. 
Kvällstid brukade det fungerar bättre med inloggningen, men nattetid upplevde de svårighet 
att logga in och därmed komma åt informationen. Det blev som mest påtagligt när de fick 
telefonsamtal med patienten, närstående eller från sjukvårdsrådgivningen som innebar att de 
behövde göra ett hembesök. I samband med detta så fick de ofta åka till patienten utan 
information om patienten, vilket medförde att patienten eller närstående fick berätta för dem, 
och sedan agera på det aktuella problem som uppstått. Detta gav en känsla av utsatthet hos 
sjuksköterskorna. De påtalade vikten av att ge ett lugn och inte föra över någon otrygghet på 
patienten. 
 

“Men man måste liksom lösa det för patienten man få liksom inte gör dem oroliga genom att säga att jag 
vet ingenting om dig och jag känner inte till. Man måste liksom på något sätt skapa trygghet, så att man 
liksom inte tappar det på dem.” (Sjuksköterska, 104) 
 

Sjuksköterskorna påtalade brister i det egna journalsystemet, till exempel påtalade de att 
ordinationer och läkemedelslistan inte är överförd i deras journalsystem. Denna information 
får sjuksköterskorna inhämta när de kommer till patienten, men de upplever inte det som så 
stort hinder, de påtalar att det fungerar bra med uppdaterade läkemedelslistor och att det för 
det mesta fanns läkemedel hos patienten. 
 
Journalsystem, specialiserat palliativt team dygnet runt 
Både jourläkare och ansvarig sjuksköterska hade tillgång till patientens journal. Samtliga 
sjuksköterskor som tog upp journalen under intervjun, upplevde att de hade tillgång till 
patientens journal. Några tog upp att dokumentationen hade brister och hade behov av att 
utvecklas. Några av sjuksköterskorna tog även upp att journalen inte var tydlig på det sätt som 
önskades, det var svårt att utläsa planering efter utförd åtgärd. Några av sjuksköterskorna som 
hade en roterande tjänst såg brister i att diskussioner som fördes dagtid i olika sammanhang 
inte dokumenterades i patientens journal. 
 

“Dokumentation är inte så tydlig … nattpersonalen är väldigt beroende av… dokumentation…och det är 
det som vi gnäller på många olika möten, att det är dåligt dokumenterat. Det pratas väldigt mycket i 
gruppen men det är inte alltid 100% att det skrivs ned, så en del av informationen försvinner.” 
(Sjuksköterska 106) 
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Planering, kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team 
Sjuksköterskorna upplevde att de stod utanför all planering med patienten och närstående. All 
planering gjordes på dagen, vilket ibland gjorde att de fick en dålig inblick i patientens 
behandlingsplan. Ofta fick de försöka läsa sig till informationen via ett bristfälligt 
journalsystem, vilket gav en känsla av otrygghet och ibland kunde leda till stress. 
 

“sedera med midazolam i porta cath, och sedan läser man då var femte minut eller någonting sådant där. 
Och detta läser du dig till vilket känns inte, det är inte det optimala att förmedla det, så det är ju många 
sjuksköterskor som kan bli osäkra om man inte har varit haft det här tidigare, fått information tidigare 
eller  man har varit med om det tidigare.” (Sjuksköterska, 103) 

 
Sjuksköterskorna påtalade upplevelsen av att planeringen för hur vården skulle utföras nattetid 
inte kändes så viktig. Bristfällig vårdplanering och patienter som kom hem efter inläggning 
där behandlingar nattetid bara skulle lösa sig. De fick en upplevelse av att denna del av dygnet 
glömdes bort i planeringen. De fick information om att patienten skulle ha dropp av olika slag, 
mediciner som skall ges, men att det gick så fort när patienten skulle hem att planeringen för 
hur det skulle fungera nattetid inte existerade. De hade en upplevelse av att det glömdes bort 
att planera för vem nattpersonalen skulle vända sig till om problem uppstod, vilka åtgärder 
skulle tas och hur mycket åtgärder ska göras. Detta gjorde att de fick göra så gott de kunde 
med de resurser de hade, men det gav ingen bra känsla. 
 
Planering, specialiserat palliativt team dygnet runt 
Om patienten hade en vårdplan tyckte alla som berörde området att vårdplanen var bra, att den 
tog upp klara och tydliga riktlinjer som skulle följas. Däremot var det inte alla patienter som 
hade en vårdplan, och när den saknades var planeringen ofta otydlig för nattsköterskan att få 
fram. 
 

 “Det är inte alla patienter som har en vårdplaner Eeehhh vi strävar ju efter att det skall finnas en 
vårdplan hos alla patienter förstås. Men det är inte alltid att det finns det på grund av tidsbrist och 
sköterskebrist, personalbrist” (Sjuksköterska 107) 

 

Slutenvården 
Samarbetet mellan hemsjukvård och slutenvård skiljer sig beroende på var i landet 
sjuksköterskorna jobbade. I kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt 
team användes hjälp från slutenvården som ett komplement medan i specialiserat palliativt 
team dygnet runt ingick slutenvården som en del i kedjan. Det skiljde sig även på tillgången 
till direktinläggning beroende på vilken ort sjuksköterskan jobbade. På tre av enheterna fanns 
tillgång till direktinläggningar och på två av enheterna fanns det inte tillgängligt nattetid. 
 
Kollegialt stöd, kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team 
Genom att ringa in till kollegor inom slutenvården hade sjuksköterskorna hittat ett sätt att 
inhämta information när inte tillräcklig information fanns i det egna journalsystemet. Att prata 
med en kollega som hade tillgång till välbehövlig information gav en trygghetskänsla när 
beslut skulle tas hemma hos patienterna. Denna tillgång fungerade även som ett bollplank när 
osäkerhet uppstod kring hur mycket läkemedel och hur ofta läkemedlet kunde ges. Det 
handlade ibland om att få en inblick i en patient som nyligen varit inneliggande och 
sjuksköterskan behövde information om hur denna tid varit för att kunna ta reda på om det 
aktuella problemet var nytillkommet eller känt sedan tidigare. Om problemet var känt sedan 
tidigare använde man det kollegiala stödet för att ta reda på vad som hade fungerat på 
avdelningen för att på det sättet kunna lösa problemet i hemmet. 
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“Men det är ju det här akuta då som man måste lösa. Och någon gång händer det väl att man ringer in 
till en avdelning om den precis legat inne, att man ringer där om de kanske har något tips eller så ju, 
händer ju att man gör.” (Sjuksköterska, 102) 

 
Men det framkom även svårigheter att få information från sina kollegor inom slutenvården. 
Sjuksköterskan inom slutenvården påtalade ibland att de inte hade tillåtelse att lämna ut 
information till sjuksköterskan i hemmet. Men flera sjuksköterskor påtalar trygghet i att få 
prata med en kollega om problem som uppstod, vilket minskade känslan av ensamhet. 
Flertalet sjuksköterskor berättar att detta stöd var av stort värde. 
 
Kollegialt stöd, specialiserat palliativt team dygnet runt 
Några av sjuksköterskorna tog upp att de kände sig ensamma nattetid, då de inte hade någon 
mer sjuksköterska med sig på hembesök, därmed fann de ett stort stöd i sin kollega som 
bemannade avdelningen och som var kopplad till verksamheten. När problem uppstod ringde 
de gärna till avdelningen för att diskutera med ansvarig sjuksköterska. 
 

“...det är ofta vi ringer till varandra, vi är bara två sjuksköterskor som jobbar natt…eftersom det är brist, 
en som jobbar ute och en som är inne…”(Sjuksköterska 106) 

 
Direktinläggning, kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team 
Några sjuksköterskor påtalade behov av direktinläggning även nattetid, de ansåg att detta 
borde prioriteras. Patienter och närstående uppvisade en stor frustration över att behöva gå via 
akuten trots att det dagtid kunde erbjudas direktinläggning. Denna frustration från patienter 
och närstående skapade en känsla av maktlöshet hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan visste 
och förstod varför det inte fungerade med direktinläggning på natten. De kunde inte förstå 
varför ledningen ansåg behovet som mindre på natten än på dagen av. 
 

“Ja sedan upplever jag det här också när, när patienten, när man, man kommer till det stadiet att man 
ändå måste skicka in dem till lasarettet då har jag ju upplevt hos många en väldig frustration att de inte 
kan nattetid då få komma direkt till en avdelning.” (Sjuksköterska, 102) 

 
Direktinläggning, specialiserat palliativt team dygnet runt 
Alla sjuksköterskor nämnde att de hade en avdelning kopplad till sin verksamhet. Vilket några 
av sjuksköterskorna uttryckte var en stor trygghet, att det alltid kunde ordna en plats 
inneliggande om det inte fungera i hemmet. Det var ovanligt att lägga in patienter nattetid men 
det hände då och då. 
 

“Sen har ju vi möjligheten vi har ju X platser på XXXX enheten som vi har till förfogande, det kan ju 
vara någon som är verkligen är i slutskeendet som helt plötsligt ångrar sig, jag står inte ut med att vara 
hemma, då har vi möjligheten att de får komma in på XXXX enheten då” (Sjuksköterska 107) 

 

Rapportering 
Att erhålla information och hur denna rapportering skedde skiljde sig något beroende på 
vilken vårdorganisation som sjuksköterskorna tillhörde. I specialiserat palliativt team dygnet 
runt erhöll sjuksköterskorna muntlig och läsande rapport vid varje arbetspass från den 
avlösande sjuksköterskan. Sjuksköterskorna i kommunal hemsjukvård i samverkan med 
specialiserat palliativt team hade läsande rapport. När det har varit något särskilt med någon 
patient hade dagarbetande sjuksköterska ansvaret att delge rapporten de fått av ansvarig 
sjuksköterska inom det specialiserade palliativa teamet, och att se till att kväll och 
nattpersonalen erhöll denna information. 
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Rapportering, kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team 
Sjuksköterskorna upplever för många led för att få information om en patient. Alla dessa led 
sågs som ett riskmoment för att information kunde gå förlorad och inte kommer fram till 
sjuksköterskorna som jobbade natt. Svårast upplever de att det var när patienten var kopplad 
till specialiserat palliativt team. Sjuksköterskorna som jobbar nattetid upplevde i dessa fall att 
det var oklart vem som bar ansvaret för att information kommer fram till dem. 
Sjuksköterskorna uttrycker önskan om att denna information skall kunna komma till dem som 
en direktrapportering från ansvarig sjuksköterska. Detta skulle innebära att ansvarig 
sjuksköterska i det palliativa teamet rapporterar direkt till kvällssköterskan för att också ge 
möjlighet för nattarbetande sjuksköterska att i samband med informationstillfället även ställa 
frågor. 
 
Rapportering till palliativa teamet för rapport om hur kvällen och natten varit upplevdes också 
svår. Teamet började inte förrän nattsköterskan gått hem och rapportering görs till 
dagarbetande sjuksköterska i kommunen. Sjuksköterskorna fick en upplevelse av att 
informationen som de hade att bidra med inte kändes så viktig trots att de vårdade patienten 
större delen av dygnet. 
 

“...det man kan känna lite är ju att vi på borde har bättre samarbete eller bättre kontakt med palliativa 
teamet. För oftast är det ju dagen och sen kan det ju missas att ges till oss och det är ju vi som är där 
kvällar och nätter, så det kan jag väl känna.” (Sjuksköterska, 105) 

 
Rapportering, specialiserat palliativt team dygnet runt 
Rapportering var en viktig del för sjuksköterskorna, de uppskattade att få en muntlig rapport 
om det som hänt under föregående pass, samt att få information muntligt om de patienter som 
kunde förväntas larma under natten. Efter den muntliga rapporten kompletterade de sin 
information genom att läsa i aktuella patienters journal. Några tog upp att de upplevde brister 
i rapporteringen men framför allt i den information som fördes vidare vid avrapportering efter 
deras arbetspass. En avsaknad av uppföljning uttrycktes. 
 

“Det jag kan sakna ibland när det är natt är att VI sen inte har någon mer utvärdering, den sker ju 
sedan när det är dag via bokat telefonsamtal eller om det har bokat besök på förmiddagen där 
man utvärderar hur det blev med den här smärtlindringen då da”. (Sjuksköterska 107) 

 
Något som också efterfrågades var tydligare planering. 
 

“… man är utsatt på väldigt mycket, både att inte information kommer fram. När man skickar 
vidare information är man beroende av sina kollegor att det tas på allvar och kommer fram, i 
vissa fall kanske vi har observerat något nattetid och det är först om 2-3 dagar det 
uppmärksammas av en ansvarig läkare…” (Sjuksköterska 106) 

 

DISKUSSION 
 
Under hela studiens process har problematik uppmärksammats i hur begreppen allmän och 
specialiserad palliativ vård används och uppfattas. Det finns en oklarhet runt begreppen som 
är svårt att beskriva, vilket också genomsyrar texten i studien. Författarna i föreliggande 
studie har i första hand använt sig av begreppet palliativ vård. Vid vissa tillfällen har 
specialiserad palliativ vård används för att ge tydlighet i studien. Socialstyrelsen (2013) har 
definierat allmän och specialiserad palliativ vård även dessa definitioner speglar en oklarhet 
över begreppen. Intressant skulle vara att fördjupa sig mer i dessa begrepp i en annan studie. 
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Metoddiskussion 
 
Metodval 
I föreliggande studie önskade författarna att fånga nattarbetande sjuksköterskors upplevelser 
av hur olika medicinska stöd påverkar deras omvårdnadsarbete för patienter i behov av 
palliativ vård i hemmet. För att på bästa sätt fånga detta fenomen valdes en kvalitativ ansats 
med semistrukturerad intervju som metod. Valet av en kvalitativ metod togs då osäkerhet 
fanns angående vilka medicinska stöd som sjuksköterskorna ansåg sig ha som präglar deras 
omvårdnadsarbete. Då informanterna även kom från olika vårdorganisationer och antagande 
kunde tas att det medicinska stödet kunde se olika ut beroende på vilken verksamhet som 
sjuksköterskan tillhörde togs beslutet att intervjun hade en bredare möjlighet. Genom 
intervjun kunde informanten själv få berätta om vilka medicinska stöd som påverkade just 
hennes omvårdnadsarbete, vilket gav ett rikare och ärligare material. En kvantitativ ansats 
skulle kunna innebära att flera verksamheter skulle kunna inkluderas men med den tidsgräns 
som fanns sågs en risk att det skulle bli för stort åtagande och därför kunde kvalitativ ansats 
vara att föredra. 
 
Intervjun som metod gav informanterna en möjlighet att via tal dela med sig av sina 
upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter i behov av både specialiserad och allmän 
palliativ vård nattetid. Genomförd metod uppfyllde syftet att hitta svar på det fenomen som 
författarna i föreliggande studie valt att undersöka. I processen mot denna metod övervägdes 
även att informanterna skulle föra dagbok under ett visst antal arbetspass. Det skulle kunna 
erbjuda ett mer sanningsenligt material om sjuksköterskan skrev direkt efter arbetspasset, 
intryck och upplevelse skulle då fortfarande vara färskt hos sjuksköterskan. Här sågs en risk i 
intervjun, att sjuksköterskan kanske glömde delar som skulle kunna vara berikande till 
arbetet. Men med risk för tidsbrist om informanterna dröjde med inlämning av dagböckerna 
samt att identifiering av risk för missförstånd i tolkning av de skrivna orden valdes 
semistrukturerad intervju istället. Med semistrukturerad intervju fanns möjligheten att be 
sjuksköterskan förtydliga när frågor uppstod, vilket ses som en förutsättning för 
trovärdigheten i studien. 
 
Syfte och problemformulering 
Under projektplanens utformning framkom att syftet var för brett, det skulle bli svårt att fånga 
kärnan av det som önskades undersökas. Med anledning till detta skrevs syftet om men i 
denna process följde inte problemformuleringen med. Den förblev lika bred som föregående 
syfte. Efter denna insikt skrevs problemformuleringen om för att stämma överens med övriga 
delar i arbetet. Denna insikt kom inte förrän i ett sent skede i arbetet varför 
problemformuleringen inte överensstämmer med den formulerade i Bilaga 2 som skickades 
till verksamhetscheferna. Detta anser författarna i föreliggande studie inte skulle påverka 
verksamhetschefernas beslut om studien, då föregående problemformulering var bredare och 
den nyare smalnade bara av ämnet. Efter vidare granskning av arbetet uppmärksammades att 
den relationsberoende beskrivning som syftet efterfrågade inte beskrevs till fullo i resultatet 
vilket ledde till att denna faktor togs bort. Syftet justerades för att beskriva sjuksköterskors 
upplevelse, vilket stämmer bra överens med vad författarna i föreliggande studie eftersträvade 
från början. Denna omformulering anser inte heller författarna skulle påverkat 
verksamheternas beslut om att få godkännande för att genomföra intervjuerna. 
 
En annan möjlig metod var intervjuer i fokusgrupper, detta valdes bort då det fanns risk att 
informanterna i en fokusgrupp kanske skulle bli hämmade att delge sina tankar och 
upplevelser i samråd med andra, samt att det kunde uppstå geografiska problem med att samla 
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informanterna på en enad plats. Risk med denna metod var även att alla informanter kanske 
inte skulle komma till tals och att materialet av den anledningen skulle bli mer begränsat än 
med vald metod. 
 
Urval 
Intervjuer gjordes på informanter i två olika vårdorganisationer, varav den ena bedrev 
specialiserad palliativ vård dygnet runt. Den andra bedrev kommunal hemsjukvård i 
samverkan med specialiserat palliativt team. Valet att ha två vårdorganisationer i studien 
grunda sig i vilka verksamheter som fanns i författarnas närhet. Under studiens gång har detta 
visat sig vara ett intressant inslag. 
 
Sammanlagt 11 sjuksköterskor deltog i studiens resultat, alla informanter var kvinnor, 
intressant skulle ha varit att ha med män också för att se om upplevelserna skiljer sig. Sex av 
sjuksköterskorna kom från vårdorganisationer som bedrev specialiserad palliativ vård dygnet 
runt och fem representerade kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt 
team. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att antal intervjuer för en studie varierar beroende 
på studiens syfte samt vilka tidsramar som finns. En uppsatt riktlinje är någonstans mellan 10-
15 genomförda intervjuer. Författarna till föreliggande studie anser sig ha fått ett bra 
studiematerial genom de 11 (14) genomförda intervjuerna, för att svara upp till studiens syfte. 
Att informanter inte fick komma från författarna i föreliggande studies egna verksamheter bör 
ses som en styrka för studien. Detta ansåg kunna ge studien ett felaktigt resultat, relaterat till 
att kunde bli svårt för författarna att lägga sin förförståelse åt sidan vid analysarbetet. 
 
Datainsamling 
Informanterna skulle ha erfarenheter av att vårda patienter i behov av palliativ vård i minst ett 
år i patientens egna hem, samt ha nattarbete som ett av sina arbetsuppdrag. Många av 
informanterna hade från tidigare arbetsplatser erfarenhet av att vårda patienter i behov av 
allmän palliativ vård, endast en av informanterna hade tidigare erfarenheter av att vårda 
patienter i behov av specialiserad palliativ vård. Inklusionskriterierna visade sig fungera bra 
för att svara upp till studien syfte, informanterna delade med sig av sina erfarenheter och 
upplevelser på ett tillfredsställande sätt. Informanterna som bidrog till studiens resultat 
kommer inte från någon av författarnas egna verksamheter. Däremot genomfördes pilotstudier 
inom en av författarnas verksamhet. Detta för att spara tid, då det drog ut på tiden att få tag i 
informanter som var intresserade att delta samt geografiska omständigheter. För att minska 
risken för bias uteslöts dessa pilotstudier från resultatet. Dessa intervjuer skulle kunna orsaka 
ökat emotionellt engagemang och missgynna distans till intervjun, vilket skulle kunna ligga 
till grund för bias (Patton, 2015). 
 
Sammanlagt genomfördes fyra pilotstudier, var av tre uteslöts från resultatet. Detta på grund 
av omarbetningar i intervjuguiden (bilaga 1), samt att två av intervjuerna genomfördes i en av 
författarnas egen verksamhet. Att utforma intervjufrågor upplevdes svårt, första utkast av 
intervjuguiden visade sig var svårtolkat för informanterna. Skulle dessa frågor ha används i 
studien skulle troligen en förförståelse av författarnas egna erfarenheter infunnit sig i 
resultatet. En hel omarbetning av intervjuguiden gjordes efter pilotintervju tre, även om 
frågorna förtydligades inför pilotintervju tre, var frågorna fortfarande svårförstådda. Frågorna 
förtydligades och ställdes i ett enklare språk vilket också Kvale och Brinkmann (2014) 
rekommenderar. I samband med pilotintervju tre gavs även frågorna på papper i början av 
intervjun. Upplevelsen av det var att informanten fokuserade mer på att läsa frågorna än att 
svar på dem, så detta uteslöts helt i kommande intervjuer. I samband med pilotstudie fyra 
provades de omarbetade frågorna, vilket gav positivt resultat, denna intervju inkluderades i 



 

 22 

resultatet. Författarna är inte fullt ut nöjda med intervjuguiden, frågorna hade tendens att var 
lite för öppna och gav utrymme för informanten att flyta iväg i sina svar. Intervjuerna gav 
därför mycket material som i sig var väldigt intressant men inte svarade upp till studiens syfte 
och uteslöts därför från resultatet. Författarna i föreliggande studie fick lägga stor vikt vid att 
söka efter specifika områden i intervjutexten för att identifiera studiens frågeställning. Detta 
är en normal företeelse enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 
 
Genomförande 
Eftersom författarna i föreliggande studie inte bor i närheten av varandra föll det sig naturligt 
att intervjuerna genomfördes enskilt. Förberedelserna inför intervjuerna genomfördes 
gemensamt och resulterade i intervjuguiden (bilaga 1). Godkännande och efterfrågan av 
informanter skötte författarna var för sig från respektive bostadsort. 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats i samband med ett arbetspass 
eller under ett arbetspass. Bäst var att genomföra intervjuerna med god marginal innan 
arbetspassets början, intervjuerna som genomfördes under arbetspasset kändes ofta stressande, 
för att informanternas arbetssituation var belastad. Dessa intervjuer var ofta stressade till en 
början, medan i slutet infall sig en lugnare samtalston. I enlighet med Price (2002) är det 
vanligt att informanten antar en stelare roll för att sedan slappna av en tid in i intervjun. Alla 
informanter hade själva valt när och var intervjun skall genomföras. Detta är en av 
rekommendationerna som Polit och Beck (2012) framför för att skapa en trygg miljö för 
informanten. Författarna i föreliggande studie upplevde informanterna positiva till detta. 
 
Alla informanter fick samma grundfrågor och under intervjuernas gång ställdes stödfrågor 
beroende på hur samtalet utvecklade sig. Stödfrågorna användes även för att i intervjuerna 
föra samtalet tillbaka mot studiens syfte, när författarna upplevde att fokus flyttat sig samt för 
att få informanten att utveckla sina svar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en kvalitativ 
forskningsintervju fokuserade på ett bestämt syfte. Det är under intervjuns gång forskarens 
uppgift att hålla samtalet inom detta syfte, det är däremot viktigt att inte forskaren har en 
bestämd uppfattning om syftet. Det var aldrig författarnas mening att ställa ledande frågor, i 
visa fall kan detta ha förekommit. Detta har troligen sin orsak i att de var första gången 
författarna genomförde en intervjustudie. Intervju som metod har varit väldigt intressant. 
Båda författarna i föreliggande studie har erfarenheter av att vårda patienter i behov av 
specialiserad palliativ vård dag och kvällstid. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att en vis 
förförståelse för det studerade ämnet är bra att intervjuaren besitter. Det är viktigt för att äga 
förmågan att fånga djupare nyanser i ämnet. 
 
Databearbetning 
I enlighet med Polit och Beck (2012) transkriberades intervjuerna ordagrant. I 
transkriberingen togs skratt, suck och pauser med. Detta togs sedan bort i analysen, då det var 
sjuksköterskornas berättelse som gav tyngd för att fånga nyanser och att svara upp mot syftet. 
Författarna genomförde transkriberingen av sina egna intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) är transkriberingen en svår del av arbetets process. Att överföra talspråk till skrift är 
både praktiskt svårt och många principiella frågor kommer ofta fram. Vilket också författarna 
i föreliggande studie upplevde. Det var en svår balansgång att inte lägga in sina egna 
tolkningar av texten. Säkerligen kom den mänskliga faktorn in med en och annan tolkning 
från författarna själva. Att transkribera sina egna intervjuer var givande och en lärorik 
process. Genom att lyssna på sina egna intervjuer bidrog de med lärande och utveckling i 
rollen som intervjuare. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att genom att transkribera sina 
egna intervjuer utvecklar intervjupersonen mycket i sin intervjustil, de tar även upp att 
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analysen börjar redan vid transkriberingen, om den genomförs av författaren själv. Detta 
faktum kan författarna i föreliggande studie instämma i och upplever att så skedde i 
föreliggande studie. Under transkriberingen belystes också svårigheten i hur punkter och 
komman skulle användas i texten för att inte meningen skulle få en annan innebörd än vad 
informanten menade vilket också Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som en av 
svårigheterna i samband med transkribering. 
 
Polit och Beck (2012) poängterar att det kan vara av värde att som forskare inte göra 
analysarbetet ensam. Författarna i föreliggande studie genomförde analysarbetet tillsammans, 
det vill säga granskade texterna tillsammans för att minska risken för felkodning. När sedan 
resultatet skulle sammanställas kunde ett mönster ses, svaren som informanterna hade gett 
hade många likheter men de skilde sig även åt i många avseenden. Diskussion fördes mellan 
författarna hur resultatet på bästa sätt skulle beskrivas. Svaret kom att bli att resultatet från 
varje intervju kom att redovisas varför sig beroende på vilken vårdorganisation som 
informanten jobbade, specialiserad palliativt team dygnet runt eller kommunal hemsjukvård i 
samverkan med specialiserat palliativt team. Resultaten sammanfördes sedan i diskussionen 
där författarna fritt kunde diskutera fynden. 
 
Trovärdighet 
I enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) så syftar all forskning till att 
förmedla ny kunskap. Precis som de sedan påpekar så finns det sällan en sanning utan också 
flera alternativa tolkningar. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att det är viktigt 
för trovärdigheten att klargöra hur mycket författarnas förförståelse satt sin prägel på 
analysen. Författarna i föreliggande studie hade precis som påpekats i ett flertal ställen en viss 
förförståelse till hur det är att jobba ensam nattetid med patienter i behov av specialiserad 
palliativ vård i patientens egna hem. Detta har författarna hela tiden tagit hänsyn till och 
diskuterat med varandra, övervägande har tagits om det är den intervjuade sjuksköterskan som 
faktiskt påtalar eller om det ligger en tolkning i analysen. 
 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver hur kvalitativ innehållsanalys syftar till 
att beskriva variationer. Ansträngningar har gjorts i föreliggande studie för att uppnå denna 
variation genom att intervjua informanter från flera olika vårdorganisationer. Detta i syfte att 
fånga upp variationen av medicinskt stöd och dess påverkan för sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete, vilket stärka resultatets giltighet i enlighet med Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012). 
 
Intervjuerna utfördes med en av författarna i föreliggande studier, vilket innebar att 
informanterna kan fått en viss skillnad i följdfrågorna. Detta kan dock innebära att en större 
möjlighet att fånga upp variationer i medicinska stöd och dess påverkan i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete. Detta faktum kan förstärka tillförlitligheten av resultatet i enlighet med 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Lika så att författarna i föreliggande studier sedan 
läste varandras transkription och genomförde analysen tillsammans stärker resultatets 
tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Palliativ vård utförs inom de flesta medicinska specialiteter. Att kunskap om palliativ vård 
och dess värdegrund sprids och kommer allt fler patienter till gagn är viktigt. Det som 
föreliggande studiers resultat visar anser författarna i föreliggande studier vara överförbart till 
andra grupper eller situationer. Det är dock precis som Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) påpekar upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till dennes verksamhet 
eller situation. 
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Resultatdiskussion 
Intressant är att informanterna i studien som representerar samma vårdorganisation beskriver 
likande upplevelser trots att de kommer från olika enheter. Däremot skiljer sig problematiken 
runt omvårdnadsarbetet beroende på vilken vårdorganisation informanterna tillhör. Enligt 
Socialstyrelsen (2013) ska alla patienter ha samma rättigheter till specialiserad palliativ vård, 
oberoende bostadsort. Hur detta stöd ges och vilken vårdorganisation som ansvarar för att ge 
vården ser olika ut i landet. Trots detta beslut om lika vård i landet så visar studien att 
sjuksköterskorna hade olika förutsättningar att tillgodose patienterna med specialiserad 
palliativ vård, beroende i vilken vårdorganisation de jobbade. 
 
Författarna i föreliggande studie valde att redovisa resultatet uppdelat mellan specialiserat 
palliativt team dygnet runt och kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat 
palliativt team för att kunna påvisa hur informanterna svarade i de olika vårdorganisationerna.  
 
Läkarstöd i omvårdnadsarbetet 
Det framkommer tydligt i resultatet att en del problematik och styrkor är de samma med olika 
intensitet, även att de skiljer sig på vissa plan. Genom sjuksköterskornas berättelser 
framkommer likheter i läkarstödet men även hur problematiken i detta område skiljer sig 
beroende på vilken vårdorganisation sjuksköterskan jobbar inom. I enlighet med Ornell 
(2014) så ska vården kunna bedrivas på olika sätt men ändå erbjuda vård på lika villkor.  
 
I enlighet med Socialstyrelsen (2013) ska en patient kunna erbjudas palliativ vård under 
dygnets alla timmar. Då måste förutsättningar för detta ges till samtlig vårdpersonal. En av 
förutsättningarna som Socialstyrelsen (2006) poängterar är att en läkare skall finnas 
tillgänglig under dygnets alla timmar. Detta framkommer från samtliga sjuksköterskor att 
detta krav uppfylls. Deras berättelser förmedlar om ett bristande medicinskt stöd. Faktorer 
som upplevdes bristfälliga var patientkännedom, kunskap inom palliativa läkemedel, men 
även svårigheter till hembesök var en del som kom fram under intervjuerna. Worth et al. 
(2006) lyfter patientkännedom som ett viktigt område för att skapa förtroende för en 
jourhavande läkare. Wallerstedt och Andershed (2007) belyser också sjuksköterskors 
upplevelse av läkare med varierat intresse och även en upplevelse av rädsla hos vissa läkare. 
Att då inte heller känna patienten är inget som kan underlätta i den situationen. I detta läge 
blir samarbetet mellan professionerna viktigt. Dock uttalade ett flertal sjuksköterskor att de 
trots det kände trygghet i att har någon läkare tillgänglig via telefon för att ställa frågor. Vid 
tillfällen när dessa frågor förblev obesvarade försökte sjuksköterskorna hitta en alternativ 
källa för att lösa problemet för stunden. Regionala cancercentrum i samverkan (2012) och 
Socialstyrelsen (2013) och Dunne, Sullivan och Kernohan, (2005) presenterar 
rekommendationer om att det bör finnas möjligheter att kontakta personal från specialiserat 
palliativt team för konsultation under dygnets alla timmar. Vilket också sjuksköterskorna 
efterfrågade som förbättringsförslag för att förbättra förutsättningarna att kunna erbjuda 
palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskorna uttalade att de ibland kunde känna sig utanför 
behandlingsplanen runt patienten. Regionala cancercentrum i samverkan (2012) och 
Socialstyrelsen (2013) har teamarbete som en viktig byggsten i arbetet runt patienter med en 
palliativ diagnos. I teamet har även nattarbetande sjuksköterskor en viktig roll för att påverka 
omvårdnaden för patienten under nattetid. 
 
I samband med de 11 intervjuerna framkom att de sjuksköterskor som arbetade i 
verksamheten där teamet var intakt dygnets alla timmar, bidrog till trygghet i 
omvårdnadsarbetet. De ansåg sig ha goda förutsättningar att ge patienterna palliativ vård 
oavsett omständigheter. Verksamheter där någon del av teamet togs bort och ersattes från 
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annan enhet främst nattetid, uttryckte sjuksköterskorna att det kunde uppstå svårigheter i 
omvårdnadsarbetet beroende på situation. Socialstyrelsen (2013) tar upp vikten att patienter 
som är i behov av specialiserad palliativ vård ska ha en fast vårdkontakt. Rekommenderat är 
att patienten har en som bär ansvar för planering av medicinskt stöd, vilket innefattar 
medicinsk vård, behandlingsstrategier samt att sociala, psykiska och existentiella behov 
tillgodoses. Resultatet i studien visar att om teamet inte är intakt försämras möjligheter att 
tillgodose dessa behov. 
 
I en studie gjord av Wowchuk et al. (2009) undersöktes behovet av en akut trygghetsbox med 
diverse läkemedel som kunde tänkas komma till användning för patienter i akuta lägen. 
Denna box placerades i hemmet och fick brytas då behov fanns efter kontakt med läkare med 
inriktning palliativ vård. Studien visar att patienter kunde i större utsträckning klara sig längre 
hemma och slapp akuta besök inom slutenvården. Men även denna studie visar vikten att det 
finns tillgänglighet till professioner som kan ta medicinska beslut. Informanterna i 
föreliggande studie berättar att de har läkemedel för det mesta tillgängligt men behöver stöd 
med ordinationer och bedömningar. Det finns mycket som en sjuksköterska kan göra för en 
patient som lider vilket informanterna också poängterar, därtill finns också områden där 
sjuksköterskan måste känna sina begränsningar. 
 
Det finns en problematik kring att sjuksköterskor får vända sig till andra enheter än den 
ansvariga för att erhålla stöd i vården kring patienten. Om läkare ordinerar läkemedel till en 
patient i hemmet är kravet sådant att läkaren får ge en muntlig ordination om patienten är i 
behov av omedelbar behandling. Läkaren måste i efterhand dokumentera i patientens 
ordinationshandling och bekräfta med sitt signum. Men ordination via telefon skall endast 
användas om den som ordinerar läkemedlet inte kan komma till patient. Vid dessa tillfällen 
skall sjuksköterskan ta emot, dokumentera och signera i ordinationshandling. Namnet på 
ordinerat läkemedel och tidpunkten för ordinationen ska vara tydligt inskrivet. Den som 
ordinerat läkemedlet skall sedan i efterhand bekräfta ordinationen med sitt signum om inga 
synnerliga hinder finns (SOSFS 2000:1). Ovanstående förskrivningsregler förmedlar att 
läkare som ska ordinera läkemedel har en skyldighet att om möjligt utföra hembesök till 
patienten för att göra en bedömning tillsammans med sjuksköterskan. Sjuksköterskorna i 
föreliggande studie tog upp svårigheter att få hembesök av läkare nattetid, vilket gör det svårt 
att leva upp till ovanstående bestämmelse. 
 
I enlighet med forskningen så ökar tendensen till att vilja vårdas och dö hemma (Anderssen 
Devik, Hellzen & Enmarker, 2015; Gomes, Calanzani, Koffman & Higginson, 2015; 
Socialstyrelsen, 2006; SOU 2001:6). Vilket ställer krav att få vården runt patienten att fungera 
även i hemmet. Det måste undvikas att vården bestämmer var patientens skall vårdas, 
patienten ska själv få möjligheten att göra detta. Då är det viktigt att förse sjuksköterskorna 
med möjligheten att känna kontroll över den situation som de hamnar i, vilket bekräftas i en 
studie gjord av Berterö (2002). 
 
Journal/Planering 
Tillgången till journalen skiljer sig kraftigt beroende på vilken vårdorganisation som 
sjuksköterskan tillhör. Samtliga sjuksköterskor i specialiserat palliativt team dygnet runt hade 
tillgång till sina patienters journal, vilket skiljer sig från kommunal hemsjukvård i samverkan 
med specialiserat palliativt team. Av denna anledning framstår tydliga skillnader i det 
medicinska stödet i journalen. De sjuksköterskor som jobbade i specialiserat palliativt team 
dygnet runt hade inga som helst svårigheter att se patientens behandlingsplan eller 
sjukdomshistorik, medan detta var ett faktum för sjuksköterskorna i kommunal hemsjukvård i 
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samverkan med specialiserat palliativt team. Det som sjuksköterskorna i specialiserat 
palliativt team dygnet runt upplevde påverkade deras omvårdnadsarbete var svårigheterna att 
hitta vad personalen på dagen hade utformat för planer runt patientens vård. Sjuksköterskor i 
kommunal hemsjukvård med samverkan av specialiserat palliativt team fick förlita sig på 
NPÖ om de ville komma åt den behandlingsplan som skrevs in av medicinskt ansvarig läkare. 
Det blir av denna anledning viktigt för dem att patienten har en läkemedelslista i hemmet, då 
denna inte kan ses i deras egna journalsystem.  
 
Fouche Kenealy, Mace och Shaw (2014) beskrev i deras studie några faktorer för att stärka 
teamet runt patienten. Två av dessa faktorer var att vistas i samma lokal och att ha ett 
gemensamt journalsystem. Några faktorer som sjuksköterskorna i kommunal hemsjukvård i 
samverkan med specialiserat palliativt team hade total avsaknad av. Samtliga sjuksköterskor 
påtalar journalen som ett viktigt redskap för att skapa möjligheter till en god och säker 
omvårdnad i hemmet nattetid. Vilket också finns med som punkt i sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning att sjuksköterskan ska kunna ta del av relevanta journalhandlingar 
(Socialstyrelsen, 2005). Studier av Wallerstedt och Andershed (2007) och Barnard, 
Hollingum och Hartfiel (2006) visar att sjuksköterskor som vårdar svårt sjuka patienter har 
som ambition av förverkliga önskningar som patient och närstående har. Denna ambition kan 
bli svår att leva upp till när redskapen för att få en insikt i planen runt patient och närstående 
är bristfällig. Dunne, Sullivan och Kernohan (2005) visar på att sjuksköterskor som jobbar 
med svårt sjuka patienter eftersträvar att kunna erbjuda patienterna och dess närstående en 
trygg och säker vård, vilket också blir svårt att göra utan insikt i patientens diagnos eller 
ställningstagande som framkommit under förekommande vård. Detta kan ha stor betydelse för 
de sjuksköterskor som får lösa situationer utan optimala förutsättningar. Det kan också 
innebära att sjuksköterskan som jobbar under dessa förutsättningar får ta onödiga risker, som 
skulle kunna undvikas med bättre förutsättningar. 
 
Sjuksköterskor har på sitt ansvar att kunna samtala med patienter och närstående 
(Socialstyrelsen, 2005). Resultatet visar att kommunikation till patient och närstående var 
genomgående sjuksköterskorna trygga med. De uppgav att det som ett av de redskap som de 
såg som viktigt, just att kunna ge tid och närhet till patient och närstående i samtalet. Det var 
ett av de områden där de inte kände sig beroende av någon annan mer än sina kollegor. De 
påtalade vikten av att ges tid att kunna sitta hos patienten när detta behövdes. 
Kommunikationen till övriga teammedlemmar var i vissa fall problematiska. Ibland påtalades 
svårigheter att veta vem rapporten skulle gå till. Detta gällde framförallt sjuksköterskor i 
kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team. 
 
Slutenvården 
De sjuksköterskor som saknade stora delar av information i det egna journalsystemet 
samarbetade med slutenvården som ett bollplank. Telefonsamtal för att utvinna information 
för att kunna ge omvårdnad på bästa möjliga sätt till patienten. Medan de sjuksköterskor som 
hade god tillgång till bra dokumentation blev sjuksköterskan på avdelningen en kollega att 
hitta stöd i när ensamhetskänslan uppkom hemma hos patienten. En person att kunna rådfråga 
och dubbelkolla för att känna att det blev ett patientsäkert arbete. Sjuksköterskornas uttalande 
pekar på vikten av samarbete, framförallt i ett ensamt arbete som det kan vara att stå ensam 
hemma hos en patient och som sjuksköterska inte riktigt veta om hon tänker rätt. Detta lyfter 
också Socialstyrelsen (2013) i de fyra hörnstenarna, där det poängteras vikten av 
kommunikation och relation i syfte att tillsammans skapa livskvalitet för patienten. 
Tillgången till direktinläggning tog ett flertal sjuksköterskor upp som en trygghet, att veta att 
de kan erbjuda en plats om förhållandena inte var hållbara i hemmet. I fyra av de intervjuade 
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enheterna fanns inte tillgång till direktinläggning vilket också påtalades under intervjuerna. 
Sjuksköterskor hade upplevt detta som ett orosmoment både för dem själva men också för 
patienten och dess närstående. Sjuksköterskorna fick motta frustration från patient och 
närstående då de skulle behöva besöka akutmottagning när behov uppstod. Detta påverkade 
sjuksköterskans omvårdnad då de ibland hade svårt att få patienten att söka slutenvårdshjälp 
trots att behovet och var bedömt av en läkare. Detta skulle kunna utgöra ett hot för att 
patienten ska få en känsla av kontroll, vilket är en viktig komponent (Barnard, Hollingum & 
Hartfiel, 2006). 
 
Information/rapportering 
I de verksamheter som hade direktrapportering uttalade sjuksköterskorna uppskattning av 
detta. Detta var något som sjuksköterskorna som inte hade direktrapportering saknade. De 
uttryckte att det kunde vara svårt att få fram all information när det inte skedde en 
direktrapportering. Worth et al. (2006) påvisade i sin studie precis som ovanstående att 
kommunikationen mellan vårdpersonalen och överförandet av viktig information är viktig för 
att kunna förse patient och närstående med en god omvårdnad. De menar att detta är en 
kommunikation som måste fungera. Sjuksköterskorna i föreliggande studie saknade 
möjligheten att erbjuda sina egna reflektioner efter den gångna natten. De hade svårt att följa 
upp vad som hänt med deras information. 
 
För att kunna leva upp till den palliativa vårdens fyra hörnstenar är rapportering och 
tillgången till information en förutsättning. Det menar också en del av sjuksköterskorna som 
påtalar att de är beroende av sjuksköterskor på dagen för att det ska hända något runt 
patientens vårdplan. Om kollegan på dagen inte tar informationen på allvar kommer 
informationen inte fram till ansvarig läkare och det nattliga lidandet kan bli förlängt för 
patienten. Detta visar också på vikten av att samarbetet fungerar mellan dag- och nattpersonal 
för att öka livskvaliteten för patienten och dess närstående. Det understryker också vikten av 
kommunikation, att som vårdpersonal får lära sig kommunicera viktig information till 
varandra. Ovanstående beskrivna faktorer som påverkar omvårdnaden till patienten och dess 
närstående beskrivs också av Worth et al. (2006). Om detta inte blir bra kan det leda till 
försämrad livskvalitet inte bara för patienten utan också för dess närstående. Det underminerar 
nattarbetande sjuksköterskors möjlighet att påverka vården runt patienten. Men det kan även 
påverka patientens och närståendes förtroende för den sjuksköterska som de söker hjälp hos, 
vilket kan påverka sjuksköterskans nästkommande omvårdnadsarbete hos patienten. Att 
rapporteringen och kommunikationen mellan vårdpersonalen fungerar är en förutsättning för 
att planeringen runt patienten ska kunna bli så optimal som möjlig. Socialstyrelsen (2013) och 
Worth et al. (2006) påtalar hur viktig planeringen är för att kunna erbjuda en trygg och säker 
vård under dygnets alla timmar. 
 
Palliativ vård dygnet runt i samråd med de fyra hörnstenarna 
I enlighet med de fyra palliativ hörnstenarna så bör patienten erhålla en god symtomlindring 
och ett helhetstänk skall eftersträvas och omfatta fysisk, psykisk, social och existentiell 
lindring (Socialstyrelesn, 2013). Under intervjuerna framkom att vad gäller social och 
existentiell lindring av lidande upplever sjuksköterskorna sig inte vara beroende av sina läkare 
i dessa områden utan ser sig själva som viktiga redskap för patientens lindring.  Genom fysisk 
närvaro och samtal kunna lindra patientens lidande. Många av de intervjuade upplever sig 
trygga i denna situation och uttalar behov av stöd efteråt, i from av handledarträffar, vilket 
också Regional cancercentrum i samverkan (2012) rekommenderar till. I enlighet med 
hörnstenen symtomlindring ska patientens integritet och autonomi bejakas (Socialstyrelsen, 
2013), vilket kan vara svårt att leva upp till som läkare om det råder bristande 
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patientkännedom och kunskap inom palliativ vård. Har inte heller sjuksköterskan någon 
patientkännedom blir det verkligen svårt att leva upp till denna punkt. 
 
I den palliativa vårdens fyra hörnstenar påtalas vikten av symtomlindring med helhetstänk 
(Socialstyrelsen, 2013), vilket kan vara svårt framför allt för de sjuksköterskor som 
intervjuades i kommunal hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team, baserat 
på deras bristande tillgång till patientens journaler från slutenvården. En patient som vårdas 
inom slutenvården av ett specialiserat palliativt team men sjuksköterskan i kommunal 
hemsjukvård inte får tillgång till denna journal kan antas stundom behöva jobba i blindo. 
Detta är ett faktum som också sjuksköterskorna bekräftade under intervjun. Medan i 
specialiserat palliativt team dygnet runt byggde problematiken mer på tillgången till 
omvårdnadsplaneringen. Det är inte lätt som sjuksköterska att ta beslut och ta ställning eller 
stödja patient och närstående i samtalet när inblicken i planeringen runt patienten saknas. Här 
finns en risk att patient och närstående kan får olika besked beroende på när på dygnet de har 
samtal med vårdpersonal. Detta visar på att det finns en hel del att jobba på för att uppnå 
målet med ett enhetligt team runt patienten, vilka tillsammans kan arbeta för att öka 
livskvaliteten för både patient och dess närstående. Detta visar att samarbetet behöver 
förbättras så att även nattarbetande sjuksköterskor kan inkluderas. Barnard, Hollingum & 
Hartfiel (2006) beskriver hur samarbete i teamet mot ett gemensamt mål för att skapa 
livskvalitet för patienten och dess närstående är viktigt. De belyser också i studien att varje 
teammedlems roll är viktig för att skapa framgång i vården till patienten och dess närstående. 
 
Den andra hörnstenen som är samarbete, blir också svår att leva upp till om det börjar plockas 
bort delar av teamet och ersättas med andra utanför. Sjuksköterskorna uttalar på ett flertal 
punkter att det samarbete som råder mellan jourläkaren och dem själva inte är optimalt. Det 
råder en medvetenhet om detta och önskemål om förbättring framförs i intervjuerna med syfte 
att förbättra palliativ omvårdnad i hemmet. Enligt Socialstyrelsen (2013) är samordning en 
förutsättning för att erbjuda patienter med en obotlig diagnos ett gott omhändertagande sista 
delen av dennes liv. Rekommenderat är att det är fast läkarkontakt som har det övergripande 
ansvaret, vilket också bekräftas av informanterna i studien att det underlättar för både 
sjuksköterskor och patienter att det finns tillgång till tydlig planering från ansvarig läkare. Det 
blev tydligt att det inte var en fast läkare som var det viktiga nattetid, utan tillgång till läkare 
med kompetens inom palliativ vård dygnets alla timmar, vilket skapade trygghet. 
Informanterna i studien som inte upplevde sig ha tillgång till patientens planering via 
journalen, gavs inte samma förutsättningar att ge palliativ vård i enlighet med de fyra 
hörnstenarna. 
 
Sjuksköterskorna i studien lyfte inga bekymmer i kommunikationen och relationen mellan sig 
själva, patient och närstående. Här berättade sjuksköterskor att de verkligen kunde använda 
sin kompetens med att lyssna, prata och försöka förstå patienten och närståendes situation. 
Detta stämmer bra överens med vad som framkom i studien gjord av Lundqvist et al. (2012), 
där sjuksköterskor beskriver konsten att lyssna, utföra verbal kommunikation och skapa en 
förståelse för var patienten befinner sig och vad hon behöver. Denna hörnsten innefattar så 
mycket mer. Sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård i samarbete med specialiserat palliativt 
team påtalade ett behov av ökad kommunikation mellan olika arbetslag. Denna brist 
påverkade i sin tur deras relation till patient och närstående då de var osäkra på om de gav 
samma besked som övriga vårdlag. Detta tyder på kommunikationsbrist mellan arbetslagen 
men också en brist på tillgång till viktig data angående behandlings- och omvårdnadsplan, 
vilket berättelserna från sjuksköterskorna bekräftar. Informanterna från både kommunal 
hemsjukvård i samverkan med specialiserat palliativt team och specialiserat palliativt team 
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dygnet runt tar också upp brister i kommunikationen, men då inom arbetslaget. Ibland 
upplevdes det kommunikationsbrist mellan dag/kvälls och nattpass. 
 
I studien framgår att nattetid finns det många brister som kan påverka omvårdnadsarbetet för 
patienter i behov av specialiserad palliativ vård. Finns inte ett fungerande samarbete mellan 
vårdpersonal, läkarkompetens i symtomlindring eller patientkännedom och bristande 
kommunikation mellan vårdpersonal kan palliativ vård inte ges i enlighet med den palliativa 
vårdens fyra hörnstenar.  Däremot påverkades hörnstenen stöd till närstående inte lika mycket 
nattetid, ingen av informanterna tog upp svårigheter i bemötandet. Det går dock inte att 
utesluta att det finns brister nattetid även för denna hörnsten, då ingen av informanterna 
berörde ämnet nämnvärt. 
 

Slutsats 
Slutsatsen är att sjuksköterskorna upplever en ökad trygghet när läkare med inriktning mot 
specialiserad palliativ vård fanns kontaktbar dygnet runt. Även tillgången till journaler var en 
avgörande faktor för att känna att förutsättningarna fanns för att kunna lösa situationer som 
kunde uppstå i patientens hem. Det finns ett övergripande behov av ökad kommunikation 
mellan vårdlag. Föreliggande studie visar på ett behov av att granska verksamheters sätt att 
inkludera sina nattarbetande sjuksköterskor i behandling- och omvårdnadsplaner. Denna 
information som dessa sjuksköterskor besitter kan vara till stor vikt för att öka livskvalitet för 
patienten och deras närstående. 

Klinisk tillämpning 
 
Under studiens gång har nya frågeställningar kommit upp hos författarna. Det skulle vara 
intressant att föra denna studie vidare genom att studera samma fenomen men utgå ifrån 
patienters synvinkel alternativt ansvarig jourläkares synvinkel, med jourläkare tänker 
författarna på dem som inte har specialiserad palliativ vård som inriktning. Den 17 februari 
2015 tog socialstyrelsen beslut på att palliativ medicin skulle bli en tilläggsspecialitet för 
läkare. Det kan tänkas att det kommer att ta en tid innan det uppstår en balans i efterfrågan 
och den faktiska tillgängligheten på läkare med palliativ medicin som specialitet (SOSFS 
2015:8).  
 
Båda författarna har erfarenheter av att vårda patienter i behov av specialiserad palliativ vård 
dygnet runt. Det medför att en viss förförståelse funnits för den nattarbetande sjuksköterskans 
utsatthet. Under intervjuerna framkom mycket information som bör tas upp i klinisk 
verksamhet för att förbättra för ansvarig nattsjuksköterska. Arbetet kan även ligga till grund 
på att påtala nattarbetande sjuksköterskors utsatthet i arbetet med patienter i behov av 
specialiserad palliativ vård nattetid till ledningen i olika vårdorganisationer, förhoppningsvis 
leder det till att bättre rutiner arbetas fram. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
 

Allmänna frågor 
 

Hur gammal är du och hur länge har du jobbat i denna verksamhet? 
Hur många års erfarenhet har du av palliativ vård? 

Har ser du någon vidareutbildning i palliativ vård, i sådana fall vilken/vilka? 
Hur ser din tjänst ut, har du en roterande tjänst eller enbart en nattjänst? 

 
Huvudfrågor 

 
Hur upplever du möjligheten till att ge palliativ vård nattetid? 

 
Kan du beskriva hur du som sjuksköterska hjälper en patient som uttrycker symtomen… 

o smärta 
o ångest 
o ensamhet 
o rädsla för döden 

 
Har du några förbättringsförslag som du skulle vilja delge? 

 
Stödfrågor 

 
Är det något utöver ovanstående som du vill tillägga? 

Vill du beskriva mer ingående om...? 
Har jag förstått dig rätt om jag säger...? 

Är det något annat som du skulle vilja tillägga eller undrar över? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 

Till verksamhetschef 
XXXX XXXX, 

XXXXkliniken, XXXXsjukhuset 
 
Vi heter Ann Hellqvist och Karin Petersson och är legitimerade sjuksköterskor som arbetar i 
specialiserade palliativa team inom två olika vårdorganisationer i landet. Vi studerar 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot palliativ vård vid Sophiahemmet 
högskola. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 högskolepoäng, har vi valt att studera:  

Hur nattarbetande sjuksköterskor upplever det medicinska stödet till patienter i behov av 
specialiserad palliativ vård i hemmet. 

Vi hoppas därför på ditt medgivande att få genomföra intervjuer med nattarbetande 
sjuksköterskor från din vårdorganisation, vilket kan ge berikande information till vår studie.  

Om ni ger medgivande till att intervjuerna genomförs vid er klinik, är vi tacksamma för er 
underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om ni har förbehåll 
vill vi gärna att ni anger detta. Har ni frågor rörande själva undersökningen är ni välkommen 
att kontakta någon av oss eller vår handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet via DIVA 
som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 
Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 
(inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar våra resultat för Dig och/eller på 
arbetsplatsen om Du så önskar. 

XXXX/Stockholm 201X-XX-XX 
Med vänlig hälsning  

 
 

 
 

 
 

Student: 
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Ann Hellqvist 
Tel: 010-1042551 

e-post: ann.hellqvist@regionostergotland.se 
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………………………………………. 
Karin Petersson 
Tel: 0455-737731 

e-post: karin-a.petersson@ltblekinge.se 
 



 

 

Studiens preliminära titel: Kan tillgången till medicinskt stöd det påverka nattarbetande 
sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i behov av specialiserad palliativ vård i 
hemmet? 

Syftet: Syftet är att beskriva hur tillgången till medicinskt stöd påverkar nattarbetande 
sjuksköterskors palliativa omvårdnadsarbete i hemmet. 

Problem: I Sverige idag är det bostadsorten som avgör vilken specialiserad palliativ vård som 
erbjuds i hemmet. Skillnaden i vårdorganisationerna är främst tillgängligheten till läkare med 
kompetens inom specialiserad palliativ vård. Hur informationsutbyte och tillgång till 
professioner inom det specialiserade palliativa teamet förses till nattarbetande sjuksköterska 
är olika beroende på vårdorganisation. Medför detta att omvårdnadsarbetet för nattarbetande 
sjuksköterskor ser olika ut beroende på vilken vårdorganisation och det medicinska stöd som 
erbjuds? Forskningen i detta område är inte så omfattande. Utifrån det faktum att vården inte 
erbjuds på lika sätt i hela landet idag, kan det påverka sjuksköterskors som arbetar under de 
timmar på dygnet som vårdorganisationerna skiljer sig åt? Finns det skillnader i upplevelsen 
av medicinskt stöd hos sjuksköterskor som jobbar med patienter i behov av specialiserad 
palliativ vård nattetid i hemmet? Det är viktigt att tydliga riktlinjer finns från ansvarig läkare 
för patienter i behov av specialiserad palliativ vård. Denna planering bör omfatta medicinsk 
vård, behandlingsstrategier samt hur sociala, psykiska och existentiella behov skall 
tillgodoses. Detta skapar förutsättningar för en trygg och säker vård under dygnets tjugofyra 
timmar. Hur upplever nattarbetande sjuksköterskor idag tillgången till denna planering? 
Intentionen är att utvinna ny kunskap om hur nattarbetande sjuksköterskor upplevelser det 
medicinska stödet nattetid. Med nyfunnen kunskapen i området önskas optimerar 
nattarbetande sjuksköterskors möjlighet att utföra trygg och säker omvårdnad för patienter i 
behov av specialiserad palliativ vård i hemmet. 
Metoden för att få svar på syftet planerar vi att intervjua nattarbetande sjuksköterskor som 
vårdar patienter i behov av specialiserad palliativ vård i hemmet. 
 
Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar kunna intervjua 2-3 nattarbetande sjuksköterskor 
från er enhet. Intervjuerna beräknas ta 20-40 minuter och önskas genomföras i lokaler på er 
klinik i anslutning till de intervjuades arbetspass. Om det finns utrymme kan även intervjun 
ske under arbetstid. Intervjuerna kommer att spelas. Planen är att genomföra intervjuerna 
under januari 2016. Alla informanter som ska intervjuas kommer att erhålla skriftlig och 
muntlig information om studie, deltagandet kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska 
principer kommer att följas. Vid ert samtycke av denna studie önskar vi få kontaktuppgifter 
till enhetschef för nattarbetande sjuksköterskor som vårdar patienter i behov av specialiserad 
palliativ vård i hemmet, för att få ut information till informanterna aktuella för studien. 
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  Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till nattarbetande sjuksköterska med erfarenhet av specialiserad 
palliativ vård  

- Förfrågan om att delta i en intervjustudie. 
Det finns en tendens idag att allt fler patienter önskar att vårdas i hemmet. När patienter 
vårdas i hemmet är det viktigt att all personal känner förutsättningar för att ge patienten och 
dess närstående en trygg och säker vård. När sjuksköterskor ges möjlighet att skapa närhet, 
trygghet, och får möjlighet att förmedla sin kunskap via information till patient och 
närstående, bli arbetet ett givande moment i vardagen. Det ska inte avgöra när på dygnet 
sjuksköterskan jobbar för att få denna upplevelse. Det blir därför viktigt att få en inblick i hur 
nattarbetande sjuksköterskor upplever detta.  

 
Vi som är intresserade av att ta del av dina erfarenheter och upplevelser heter Ann Hellqvist 
och Karin Petersson, vi är legitimerade sjuksköterskor som arbetar i specialiserade palliativa 
team inom två olika vårdorganisationer i landet. Vi studerar 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot palliativ vård vid Sophiahemmet 
högskola och genomför nu vårt självständiga arbete. Vi har därför varit i kontakt med din 
verksamhetschef och enhetschef och fått ett godkännande att informera dig om studien. Efter 
denna skriftliga information har du möjlighet att ta kontakt med xxxx för att tacka ja eller nej 
angående ditt deltagande i studien. Väljer du att delta i studien kommer en tid att bokas 
tillsammans med xxxx. Denna träff kan äga rum på din arbetsplats i samband med ditt 
arbetspass. Önskar du att träffas utanför arbetstid kommer ingen ekonomisk ersättning kunna 
ges, intervjun kan genomföras på annat ställe än din arbetsplats om du önskar. Om du väljer 
att delta i studien kommer dina upplevelser att ligga till grund för förbättringsarbete och 
presenteras muntligt och skriftligt i vetenskapliga sammanhang. 

Vi vill uppmärksamma dig på att vi kommer att var två författare till studien men du kommer 
bara att träffa XXXX. Detta på grund av logistiska skäl, Ann kommer att intervjua på 
verksamheter i mellersta Sverige och Karin i södra Sverige. Detta för att vi önskar få 
erfarenheter från nattarbetande sjuksköterskor inom olika vårdorganisationer. Intervjuerna 
kommer att spelas in på diktafon och mobiltelefon, relaterat till säkerhet att ingen information 
går förlorad. Vi kommer att lyssna på varandras intervjuer och analysera materialet ihop. 
Ingen annan kommer ha tillgång till intervjuerna. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras 
och banden kommer att markeras med identifieringsnummer istället för identitetsnummer. All 
information i resultatredovisningen kommer på alla sätt och vis att avidentifieras så att 
informationen inte kan härledas till individ eller klinik. Viktigt för dig är att veta att du när 
som helst kan avsluta ditt deltagande fram tills dess att studien är publicerad. Om du har 
frågor eller önskar avsluta ditt deltagande kontaktar du antingen Ann eller Karin, 
kontaktuppgifter finns nedan.  Du får gärna hör av dig om du skulle ha åsikter eller tankar om 
studien som du känner att du vill förmedla. Hör i sådana fall av dig till antingen Ann, Karin 
eller Lise-Lotte (handledare till författarna). Efter att studien är genomförd och godkänd, 
kommer den att publiceras på internet i DIVA som är en gemensam portal för publicering av 
forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, 
vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara 
avidentifierade. Finns intresse av att få tillgång till resultatet i studien kan ett exemplar 
skickas till dig, vid intresse meddela då Ann eller Karin. 
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