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Sammanfattning 
Bakgrund: Det är cirka 70 000 personer som årligen är i behov av palliativ vård i Sverige. Den 
palliativa vården bedrivs inte som det önskas och vårdpersonalen har stora svårigheter att förstå 
vad palliativ vård är och vad denna typ av vård innebär. Palliativ vård utgår från de fyra 
hörnstenarna symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. 
Den allmänna vården som bedrivs idag av hemsjukvårdens olika yrkesgrupper utförs mer i 
hemmet och detta gäller även vårdandet hos de patienter som har behov av palliativ vård.   
Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av palliativ vård i hemsjukvården.  
Metod: Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på vetenskapliga artiklar.  
Resultat: Resultat visade följande huvudteman: Man har olika syn, Man inser svårigheterna och 
Man är beroende av varandra. 
Slutsats: Patient och närstående får ofta möta vården själva när ingen vårdpersonal vill ta ansvar 
för dem i deras utsatta situation. Vårdpersonalen har olika syn på vad palliativ vård innebär. 
Vårdpersonalen kan inte själva utföra vården utan måste ske inom team annars brister vården 
enligt den palliativa vårdfilosofin brister.  
 
Nyckelord: vårdpersonal, hemsjukvård, palliativ vård, erfarenhet, svårighet 
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Inledning  

I Sverige beräknas det finnas runt 70 000 patienter som årligen är i behov av palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2016). Bristerna i utförandet av palliativ vård var känt redan år 2001 då en 

undersökning av Statens offentliga utredningar såg stora skillnader i hur palliativ vård bedrevs 

runt om i Sverige (SOU, 2001). Trots initiativ till att förbättra den palliativa vården så saknas det 

fortfarande kunskap och kompetens hos vårdpersonal för att kunna utföra en god palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2016). I en studie från Sverige, 2019 beskrevs det hur vårdpersonal saknade 

kunskap om palliativ vård och hur dessa hade svårt att definiera vad en palliativ vård innebar och 

vårdpersonalen visste inte vad som skilde palliativ vård från vård i livets slutskede. I 

kommunikationen mellan vårdpersonalen användes olika begrepp och detta ledde till en 

osäkerhet (Wallerstedt, Benzein, Schildmeijer, & Sandgren, 2019). Det har också visat sig att det 

finns en stor brist i kompetens, utbildning och handledning hos vårdpersonalen, vilket gör det att 

många patienter inte får den palliativa vård som de behöver (Socialstyrelsen, 2016). Om 

verksamheterna saknar de rutiner och utbildningar som krävs för att kunna bedriva en palliativ 

vård och vårdpersonal saknar den kunskap och erfarenhet som behövs så kan detta leda till att de 

patienter som är i behov av palliativ vård inte får den vård som de har rätt till.    

 

Bakgrund  

 

Grunden i palliativ vård 

 

Definitionen av palliativ vård är enligt WHO (2020) ett förhållningssätt som förstärker patienten 

och närståendes livskvalité vid en livshotande sjukdom. Genom att tidigt bedöma och åtgärda 

patientens psykiska, psykosociala och fysiska behov, kan smärta och andra symtom lindras 

(WHO, 2020). Målet med palliativ vård är idén om en god död för patienten som i innebär att 

leva ett så bra liv som möjligt fram tills döden, både genom en god livskvalité men också genom 

ett eget självbestämmande (Sandman, 2003). Grundtanken med ett palliativt förhållningssätt ur 

den palliativa vårdfilosofin förenas med Travelbees syn på att etablera en mellanmänsklig aspekt 

mellan vårdpersonal och patienten, vilken kräver tid och ömsesidig förståelse. Förståelsen 

bygger på att alla människor är unika och upplever saker på olika sätt. Som vårdpersonal måste 

man utgå från patientens egna upplevelse av sjukdomen och det lidande som förekommer för just 

den patienten (Travelbee, 1971).  
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Den palliativa vården delas in i tidig och sen fas. I den tidiga fasen har patienten ofta år eller 

månader kvar att leva. Då identifieras patientens vårdbehov och vårdandet handlar främst om att 

bromsa patientens sjukdom och öka patientens livskvalité. Medan i den sena palliativa fasen 

innebär att sjukdomen har gått så långt att bromsande behandling inte längre ger effekt och 

patienten blir försämrad vilket kräver att ett brytpunktsamtal behöver ske. Målet är då att varken 

påskynda eller fördröja döden (Strang & Beck-Friis, 2012). När patienten får en palliativ diagnos 

går behandlingens mål från att uppnå sjukdomsfrihet till att nå ett mål om god symtomlindring 

(Glimelius, 2012) . Palliativ vård innebär en total vård av patienten när denne inte längre svarar 

på en botande behandling. Syftet med vårdandet blir då att kontrollera smärta, psykiska och 

existentiella problem. Men även att förbättra livskvalitén för patienten och dennes närstående. 

Vårdandet i detta skede går då ut på att betrakta döendet som en naturlig process av livet och 

varken skjuta upp eller skynda på döendet. Det huvudsakliga fokuset ska ligga på att lindra 

patientens symptom och smärta, men även hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt 

fram tills döden. Hos de närstående handlar det om att stötta dessa genom hela 

sjukdomsförloppet men även under deras sorgearbete (Henoch, 2002). Den palliativa vården 

syftar till att varken förlänga eller förkorta livet för patienten och att ge dessa möjligheter till att 

leva så aktivt de vill till livets slut men också att ge stöd och hjälp till de närstående. Arbetet sker 

utifrån ett team för att uppnå en god palliativ vård för både patienten och dennes närstående. En 

studie från (WHO, 2020) har visat att förbättring av livskvalitén gör att sjukdomsförloppet blir 

lättare att hantera (WHO, 2020). Den palliativa vården utgår från den palliativ vårdfilosofin som 

innebär att behandlingen inte längre har som syftet att bota patienten utan att lindra symtom och 

främja livskvalitet. Då övervägs patientens bästa mot riskerna för att inte utsätta patienten för ett 

onödigt lidande (Glimelius, 2012) . När palliativ vård nämns i denna studie är det palliativ vård i 

dess egentliga mening, alltså att utgångspunkten är ur en palliativ vårdfilosofi. Begreppet patient 

i studien är en person i behov av palliativ vård.  

  

Palliativ vård är enligt WHO (2012) uppbyggt av fyra hörnstenar som innefattar symtomlindring, 

närståendestöd, teamarbete och kommunikation/ relation och innebär att patienten ska få en så 

bra livskvalité som möjligt. För att kunna tillgodose detta handlar det om att alltid ligga steget 

före med smärtlindring, så att patienten inte hinner uppleva ett onödigt lidande. Den första av de 

fyra hörnstenarna är symtomlindring och innebär att lindra patientens fysiska och psykiska 

symtom. Den andra hörnstenen - närståendestöd innebär att ge patientens närstående det stöd och 

stöttning som de behöver för att känna sig trygga både i patientens sjukdom och efter dödsfallet. 

Den tredje hörnstenen - teamarbete innebär att alla professioner - läkare, kuratorer, 

sjuksköterskor och präster tillsammans arbetar mot samma mål med patienten för att kunna ge en 

så god personcentrerad vård som möjligt. Den fjärde hörnstenen är kommunikation/relation som 

innebär att om inte kommunikationen fungerar mellan teamet som vårdar patienten, patienten 

och patientens närstående kommer inte heller den palliativa vården att fungera (Strang, 2012a). 
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Palliativt förhållningsätt 
 

Ett palliativt förhållningssätt är kommen ur Hospicerörelsen Saunders (1990) som modern tid 

(nutid) beskrivs utifrån ett personcentrerat palliativ vård där de centrala 6S:n är utgångspunkten 

(Ternestedt, Andershed, Henoch, & Österlind, 2017). Dessa innebär att se hela människan 

genom självbild, symtomlindring, självbestämmande, sociala relationer, sammanhang och 

strategier i samband med döden. Modellen är skapad för att en god död ska uppnås inom den 

palliativa vården. Symtomlindring innebär att undersöka vilka typer av symtom patienten har, 

och hur dessa symtomen kan behandlas, om patienten får tillräckligt med hjälp, hur effektivt 

behandlingen är (Ternestedt, Andershed, Eriksson, & Johansson, 2002).   

  

Självbilden handlar om att kartlägga vem patienten är och vad som är viktigt för denne. Vad som 

ger glädje och tillfredsställelse för patienten, samt hur ser vårdpersonalen och närstående ser 

patienten som en person. Självbestämmande handlar om att patienten ska ha möjlighet att 

påverka sin egen vård och chans till autonomi i vardagen. Sociala relationer är vilka relationer 

som ger patienten glädje och trygghet. Dessa relationer är viktigt att behålla, annars finns det en 

stor risk att patienten söker avskildhet. Sammanhang är hur patienten upplever döden och 

existentiella frågor. Det kan bland annat handla saker som patienten känner att de behöver ta 

hand om innan sin död såsom planera sin egen begravning och omhändertagande efter döden  

(Ternestedt m.fl., 2002). 

  

Att använda de 6S:en som en modell i omvårdnaden av patienter med palliativ diagnos sågs av 

vårdpersonalen som bra då det gav ett fokus på patienten och dennes egna önskningar och vilja. 

De tyckte även att de 6S:n gjorde att dokumentationen och omvårdnaden blev mer konkret vilket 

ledde till att patienterna fick en god eller mycket god död (Ternestedt m.fl., 2002). 

  

Palliativa teamet 

 

Inom svensk sjukvård finns det palliativa team som bland annat består av läkare, sjuksköterskor 

och undersköterskor. De läkare som är med i de palliativa teamen är alltid diplomerade utav 

Svensk Förening för Palliativ Medicin. De har som krav att läkaren måste ha arbetat i minst tre 

år, vara specialiserad inom valfritt område och ha erfarenhet av palliativ vård för att kunna 

säkerställa att läkaren har de medicinska kunskaperna som krävs för att kunna kontrollera 

patientens symtom i hemmet utan att patienten ska behöva åka in till sjukhuset (Strang, 2012b). 

Även Svensk sjuksköterskeförening (Svensk Sjuksköterskeförening, 2018) i samarbete med 

sjuksköterskor för palliativ vård har börjat diplomera sina sjuksköterskor för att kunna ge en så 
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bra palliativ vård som möjligt. Deras krav är att sjuksköterskan ska ha 15 högskolepoäng i 

palliativ vård och 5 års arbetslivserfarenhet på en palliativ vårdenhet och dessutom erfarenhet av 

arbetsutveckling. De palliativa team som benämns utgöra en av de 4 hörnstenarna i den palliativa 

vårdfilosofin finns i den specialiserade palliativa vården såsom hospice, palliativa enheter och i 

den avancerade sjukvården i hemmet. Dessa team består av läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter och präster vilket fungerar dygnet 

runt alla årets dagar (Strang, 2012b).  

  

I vissa regioner finns palliativa team vars syfte är att komplettera det vårdbehovet som patienter i 

behov av palliativ vård behöver. De ger vård under några timmar per dag och fungerar i annat 

fall som en konsultverksamhet för hemsjukvården, vårdcentralerna och sjukhuset (Strang, 

2012b). De palliativa teamen ska arbeta utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar för att 

kunna behålla patienten hemma under hela vårdandet. Att arbeta utifrån de fyra hörnstenarna 

innebär att kommunikation mellan vårdpersonal, patient och närstående fungerar, att teamet som 

arbetar kring patienten är lättillgängliga när patienten är i behov av vård men även att de 

anhöriga känner att de får de stöd som de behöver i den situation som de befinner sig i (Beck-

Friis & Jakobsson, 2012). 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvårdens arenor 

 

Vården som sker i hemmet bedrivs idag av hemsjukvården som enligt Socialstyrelsens termbank 

definierar begreppet hemsjukvård som “Hälso- och sjukvård som ges i patientens boende där 

ansvaret för de medicinska åtgärderna är kontinuerliga och sker utifrån tidigare vård- och 

omsorgsplanering”. Hemsjukvård bedrivs av kommuner efter överenskommelse med regioner på 

en nivå likt primärvård och socialtjänst som är tänkt att fungera vid längre vårdtillfällen för 

patienter. Skiftet från landstingsdriven hemsjukvård kom med Ädelreformen 1992 där ansvaret 

skiftade gällande vård i ordinär, särskild och daglig verksamhet. Regioner kan vara huvudman 

för hemsjukvård i olika regioner av Sverige där de bedriver hemsjukvård under vardagar och 

dagtid för att sedan överlåta ansvaret till kommunen eller privata utförare resten av dygnet och 

under helger. Kommunal hemsjukvård bedrivs i huvudsak i egen regi dygnets alla timmar året 

om (SOU, 2011). 

  

Vid införandet av den kommunala hemsjukvården i Sverige så beskrevs den att den skulle ske på 

samma nivå som primärvården. Socialstyrelsen definierade primärvården som en hälso-och 

sjukvårdsverksamhet utan avgränsningar för olika sjukdomar, patientgrupper eller åldrar. 
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Primärvården skulle kunna svara för grundläggande medicinsk behandling i form av omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering som inte krävde resurser från sjukhuset i form av 

medicinsk/teknisk kunskap och utrustning. Ett initiativ till hemsjukvård ska föregås av en 

vårdplanering som ger beslutsunderlag. Regionerna har alltid ansvar vid akuta situationer där 

läkarbedömning behövs (SOU, 2011).  

 

Hemsjukvårdens aktörer 

 

Enligt Socialstyrelsen (2019) vårdades 410 000 patienter inom den kommunala hälso-sjukvården 

under 2018 där majoriteten av patienterna var 65 år eller äldre. Hemsjukvården i Sverige har de 

senaste åren ökat och många av de patienter som lider av en livshotande sjukdom vill fortsätta att 

vårdas i hemmet genom hela vårdtillfället. På vissa ställen i Sverige har därför särskilda 

palliativa team tagits fram för att kunna tillhandahålla god palliativ vård i hemmet dygnet runt 

med vårdpersonal som har särskild palliativ utbildning i medicin och palliativ vård (Beck-Friis & 

Jakobsson, 2012). Utöver den vanliga hemsjukvården finns dessutom palliativa team, 

demensteam och psykiatriska team som kan åka hem till patienten (Melin-Johansson, 2017). 

Vård i kommunal hälso-och sjukvård sker i ordinärt boende eller på ett särskilt boende. Särskilt 

boende är ett gemensamt namn för olika boendeformer för äldre patienter med stora behov av 

omvårdnad. Där hyr patienten en egen lägenhet på boendet och bor ihop med andra patienter och 

får vård av vårdpersonal dygnet runt. Ordinärt boende innebär att patienten kan bo kvar hemma 

under hela vårdtillfälle och vårdas av hemsjukvården under bestämda tider på dygnet 

(Socialstyrelsen, 2019). 

 

Det finns även så kallad avancerad hemsjukvård, oftast benämnd som ASIH (Avancerad 

Sjukvård i Hemmet) som bedrivs av regionen och sker på en nivå liknande de på sjukhusen och 

finns bara i vissa delar i Sverige. Dessa innefattar olika professioner som läkare och 

sjuksköterskor som finns tillgängliga för patienten dygnet runt. Den grundläggande 

hemsjukvården som generellt finns i Sverige och bemannas inte av läkare dygnet runt utan då 

sker läkarkontakt via jour. Teamet som arbetar kring patienter i det ordinära boendet är olika 

beroende på vilka behov patienten har och vilken grad av vård han/hon behöver. Teamet består 

alltid av läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal samt i de fall då det behövs även 

arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster (Josefsson & Ljung, 2017). Avancerad 

hemsjukvård som bedrivs i team har visat sig fungera väl och leder till att patienter känner sig 

informerade om sitt tillstånd och får god smärtlindring mot de symtom som uppkommer oavsett 

tiden på dygnet (Nordström & Strang, 2018).  

 

De insatser som utförs av kommunal hemsjukvård skiljer mellan länen. Det är därav av stor vikt 

att kommunal hemsjukvård samarbetar med slutenvården när patienter är i livets slutskede och 
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vill spendera sin sista tid i hemmet. Stora fördelar finns när flera professioner som läkare, 

sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeuter och dietister arbetar tillsammans i 

team. När specialiserad vård inom palliativ vård behövs sker ett samarbete med den kommunala 

hemsjukvård som tar över ansvaret för patienten under den tiden på dygnet då den specialiserade 

vården inte är tillgänglig (SOU, 2011).  

 

Nationella brister i palliativ vård 

 

Redan år 2001 visste regeringen om att det fanns stora brister i den palliativa vården i Sverige 

och att vården har sett olika ut beroende på vart i Sverige man bor. Regeringen kom då med ett 

nytt förslag till vård i livets slutskede som innebar att alla palliativa patienter skulle behandlas 

lika, oavsett var i Sverige man vårdas. Det nya målet blev att vårdpersonalen skulle tillgodose 

den döendes behov av omvårdnad, omtanke och trygghet samtidigt som de närstående skulle bli 

mer delaktiga i vårdandet kring patienten. Dessutom skulle vårdpersonal utbildas och bli mer 

tillgängliga i primärvården (SOU, 2001). Det dröjde fram tills 2013 innan Socialstyrelsen fick i 

uppdrag att forma ett nationellt vårdprogram för att förbättra den palliativa vården eftersom den 

såg olika ut beroende på vart i Sverige den bedrevs och att det finns stora brister beroende på 

vilket län den utfördes i. En av de största orsakerna till bristerna var att vårdpersonalen som 

bedrev den palliativ vården inte hade tillräckligt med kunskap eller kompetens för att kunna 

utföra en god palliativ vård. En god palliativ vård kräver att man ska kunna informera patienten 

och de närstående om hur läget kring patientens hälsotillstånd ser ut och att kunna hålla i ett 

brytpunktssamtal när den behandlande, kurativa vården går över till en palliativ vård. Detta var 

något som enbart utfördes hos 55 procent av de palliativa patienterna år 2001 (Socialstyrelsen, 

2016). 

 

Palliativ vård - fokus på den mellanmänskliga aspekten 

 

Vikten av den palliativa vårdens grund utgår från de fyra hörnstenarna där en av dem är 

kommunikation/relation. En palliativ vård kan inte fungera om kommunikationen mellan patient, 

närstående och vårdpersonalen inte fungerar (Strang, 2012a). Detta är av betydelse för att värna 

om den mellanmänskliga aspekten vilket Travelbee (1971) bygger sin teori på. Travelbee 

framställer vikten av att förstå relationen mellan sjuksköterskan och patienten för att kunna förstå 

vad omvårdnad är och betyder. Teorin baseras på en existentiell livsåskådning, vilket är en 

central fråga i livets slutskede (Strang, 2012a). Dessa utgår från begreppen människa, individ, 

mening, lidande och mänskliga relationer. Varje människa som lever är i grunden unik men kan 

vara lik eller olika alla andra människor som har funnits. Alla människor delar vissa 

allmänmänskliga upplevelse såsom lidande, sjukdom och förluster men denna upplevelsen är 
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unik för patienten. Synen på lidande ses som en allmänmänsklig erfarenhet och lidande är en del 

av den mänskliga existensen (Travelbee, 1971).  Det bekräftas även i forskning hur 

vårdpersonalen är ämnade till att hitta det unika i varje patient och närståendes erfarenhet. På så 

sätt hjälper det att minska lidande och hitta en ny mening med tillvaron (Pusa, Hägglund, 

Nilsson, & Sundin, 2015). Travelbee (1971) beskriver hur lidande ger patienten insikt om andlig, 

fysisk eller emotionell smärta, vilket framhålls i den palliativa vårdfilosofin där symtom av alla 

dimensioner har samma värde (Strang, 2012a).  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i stunder då patienten funderar över meningen med livet  

(Travelbee, 1971). Dessa stunder måste få utrymme i arbetet med patienter i palliativ vård 

(Birgegård, 2012). Genom att etablera en mellanmänsklig relation så uppfylls 

omvårdnadsbehovet hos patienten när en eller flera erfarenheter delas mellan sjuksköterskan och 

patienten. Relationen är ett verktyg som kännetecknas av att patienten eller närståendes 

omvårdnadsbehov tillgodoses. Det är sjuksköterskan roll att etablera en relation men utan en 

ömsesidig vilja går det inte att skapa en relation. En viktig del av den mellanmänskliga relationen 

är att båda parter reagerar på den andres mänsklighet. En mellanmänsklig kontakt tar tid att 

skapa och går igenom flera faser innan målet uppnås (Travelbee, 1971). Kommunikationen är 

särskilt viktig i etablerandet av den positiva mellanmänskliga kontakten där patientens sjukdom 

har gått så långt att den inte längre går att bota (Brito m.fl., 2017). En vårdares erfarenheter 

bildar konkreta, subjektiva och levda kunskaper som visar sig i deras språk, förhållningsätt och 

handlingar (Ekebergh, 2017). I ordböcker förklaras begreppet erfarenheter som vana, kunnighet, 

praktik, rutin, kännedom, lärdom eller upplevelse (Nationalencyklopedin, u.å.). Samt i 

omvårdnadslitteratur benämns hur erfarenheter kan uppkomma ur sinnesintryck eller minnen. De 

skapas efter upplevda händelser eller observationer. Ett sätt att undvika upprepning av misstag 

och bidra till en vidare utveckling är att ta lärdom av tidigare händelser och erfarenheter 

(Eriksson, 1991).  

 

Sjuksköterskan har, som en del av teamet en viktig roll vid vårdandet av den palliativa patienten 

där målet är att skapa relationer och förtroende med patienten och närstående. Detta kan inte 

alltid uppnås, då alla människor är olika. För att nå ett förtroende i relationen krävs det att 

sjuksköterskan går in i deras situation och är öppen för samtal om såväl konst som hur sjukdomar 

fungerar på cellnivå. Sjuksköterskan ska inte vara påstridig mot patienten eller den närstående 

men ska snabbt kunna ge respons på deras behov. Relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten kräver tid och kontinuitet. Patienter och närstående kräver ett förtroende för 

vårdpersonalen för att kunna lyfta vissa frågor och funderingar. Därför är skapandet av en 

relation mellan sjuksköterska och patient eller dennes/dennas närstående viktig (Friedrichsen, 

2012). Det är sjuksköterskans roll att ta ansvar för etablering av en relation men utan en 

ömsesidig vilja går det inte att skapa en relation. Kommunikation har en stor betydelse i mötet 
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med patienten för att etablera en mellanmänsklig kontakt (Travelbee, 1971). Relationen 

uppkommer genom att sjuksköterskan har med kontinuitet lindrat patientens plågor, vilket 

återfanns i de fyra hörnstenarna (Strang, 2012a). Kommunikation har en stor betydelse i mötet 

med patienten för att etablera en mellanmänsklig kontakt (Travelbee, 1971).  

 

Problemformulering 

 
I Sverige är cirka 70 000 människor i behov av palliativ vård. En stor del av denna vård sker idag 

i hemsjukvården, där det har visat sig finnas stora brister i den palliativa vården och 

vårdpersonalen har inte tillräcklig kunskap eller kompetens för att kunna utföra en god palliativ 

vård. När patienterna vårdas av hemsjukvård utförs det av olika vårdpersonal. Men den 

vårdpersonal som har till ansvar att vårda patienterna har svårigheter att förstå vad det är för vård 

de ska utföra. Hur denna vården organiseras är olika beroende på vart i Sverige man bor. Om inte 

vården når upp i vad som innebär en palliativ vårdfilosofi kan detta leda till ett sämre vårdande 

för patienten.  

 

Palliativ vård ska vara en helhetsomhändertagande vård där målet är att ge en förbättrad 

livskvalitet till den som är svårt sjuk. En palliativ vårdfilosofi bygger på att besitta den kunskap 

som krävs för att hjälpa människor med en obotlig och livshotande sjukdom. Den palliativa 

vården ser döden som en naturlig process som varken fördröjer eller påskyndar döden. Där målet 

med vårdandet är att lindra smärta och andra symtom. Men även att ge psykologisk, socialt och 

existentiellt stöd till patienten och dess närstående som hade hjälpt patienten att leva med 

värdighet och välbefinnande till livets slut. Den palliativa vården kan vid behov inrymma flera 

olika yrkesgrupper för att uppnå bästa möjliga vård. Teamarbete mellan de olika yrkesgrupperna 

är därför en förutsättning för god palliativ vård i livets slutskede (NRPV, u.å.). och där med blir 

omvårdnaden väsentlig för att kunna lindra det lidande en patient med ohälsa eller sjukdom 

upplever (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Litteraturstudien ämnar därav till att beskriva 

erfarenheterna av palliativ vård i hemsjukvården och på detta sätt kunna identifiera den 

erfarenhet som finns genom att sammanställa kunskapsläget. Vilket möjligtvis kan ge vidare 

förslag till hur man skall kunna förbättra den palliativa vård som bedrivs i Sverige för patienten 

och dennes närstående.   
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Syfte 

Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av palliativ vård till patienter som vårdas i 

hemsjukvården.  

 

Metoden 

Design  

 
För att kunna besvara studiens syfte har en litteraturstudie med kvalitativ ansats genomförts, 

baserad på vetenskapliga artiklar. Genom en litteraturstudie kan aktuell forskning sammanställas 

systematiskt för att sedan kvalitetsgranskas, tolkas och tillämpas i verksamheten (Kristensson, 

2014). Analysen genomfördes i enlighet med Fribergs (2017) analys av kvalitativ forskning.   

  

Urval  

Urvalet för studien skedde genom användandet av inklusions och exklusionskriterier som 

konstruerades efter det valda syftet (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna var att studierna 

skulle vara utförda i Sverige, skrivna på svenska eller engelska. Publicerade efter 1992 då 

ädelreformen etablerades, samt innehålla perspektivet vårdpersonal som vårdar i hemsjukvården 

i en palliativ kontext. De inkluderade artiklarna skall vara Peer Reviewed samt forskningsetiskt 

granskade. Artiklarna avgränsades till vuxna individer från 18 år och uppåt. 

Exklusionskriterierna var vårdpersonal som arbetade under specialistvård, på hospice, eller 

sjukhus. I denna studien benämns vårdpersonal som undersköterskor, sjuksköterskor, 

distriktssköterskor och läkare.  

 

Datainsamling 

Cinahl och PubMed är de databaser som de vetenskapliga artiklar är sökta i. Cinahl är en databas 

som framförallt inriktar sig på vårdvetenskapliga artiklar medan PubMed inriktar sig mer mot de 

medicinska vetenskaperna. Båda dessa databaserna använder sig av indexord. PubMed använder 
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Mesh-headings och Cinahl använder Cinahl-headings (Kristensson, 2014).  Datainsamling har 

vetenskapliga artiklar som är kopplade till syftet. I Cinahl och PubMed användes sökorden 

Sweden, Swedish, Home health aides, Home care nursing, Hospice and Palliative nursing, Dying 

patient, Community Health workers, Staff nurses, Health Personnel Unlicensed, Medical staff, 

Allied health personnel, Practical nurses, Nursing assistens, Physicians, Home care workers, 

Health personnel, Registered nurses, Physicians, Home health care, Community Health nursing, 

Nursing homes, Palliative care, Terminal care i olika sökkombinationer. Olika blocksökningar 

genomfördes med olika kombinationer av söktermer som hittades genom KI:s verktyg - Svenska 

Mesh i block och de booleska sökoperatorerna AND och OR som är nödvändiga för att kunna 

utföra en litteratursökning. Dessa används för att öka sökningarnas sensitivitet och specificitet 

för att få fram de mest relevanta artiklarna till studien (Kristensson, 2014).“Se bilaga 1 för 

fullständig beskrivning av sökning”.  

 

I den vetenskapliga databasen Cinahl påbörjades sökningen av två block hemsjukvård och 

palliativ vård då hittades 90 titlar som lästes på titelnivå, av de 90 titlarna valdes 47 artiklar att 

läsas på abstraktnivå på grund av att de övriga 43 artiklarna innehöll ord som inte passade 

urvalskriterierna så som advanced care, specialcare, hospital, hospice och family caregivers. Av 

de 47 artiklarna som lästes på abstraktnivå togs 20 artiklar ut som lästes på fulltextnivå. De 27 

artiklarna som exkluderades artiklar som innehöll ord som inte passade urvalskriterierna så som 

patientperspektiv, avancerad vård, specialistvård, sjukhus, hospice och närståendevård. Av de 20 

artiklarna som lästes på fulltextnivå exkluderades 12 artiklar som inte svarade gentemot syftet. 8 

artiklar gick därefter vidare till kvalitetsgranskning. I den slutgiltiga sökningen inkluderades alla 

tre block bestående av palliativ vård, hemsjukvård och vårdpersonal då framkom 61 artiklar som 

lästes på titelnivå, varav 12 av dessa var dubbletter sedan tidigare sökningar. Av dessa 

exkluderades 36 artiklar som inte passade våra urvalskriterier. Totalt lästes 13 artiklar på 

abstraktnivå varav 5 artiklar exkluderas som inte svarar gentemot syftet och 8 artiklar läses sedan 

på fulltextnivå där 1 artikel gick vidare till kvalitetsgranskning. 

I den vetenskapliga databasen PubMed hittades 120 artiklar som lästes på titelnivå, av de 120 

titlarna valdes 49 att läsas på abstraktnivå på grund av att de övriga 71 artiklarna innehöll ord 

som inte passade urvalskriterierna så som advanced care, specialcare, hospital, hospice och 

family caregivers. Av de 49 artiklarna som lästes på abstraktnivå togs 9 artiklar ut som lästes på 

fulltextnivå. De 40 artiklarna som exkluderades innehöll ord som inte passade urvalskriterierna 
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så som patientperspektiv, avancerad vård, specialistvård, sjukhus, hospice och närståendevård. 

Av de 9 artiklar som lästes på fulltextnivå exkluderas 8 artiklar som inte svarade gentemot syftet. 

10 artiklar gick därefter vidare till kvalitetsgranskning. Datainsamling avslutades med att den 

sammanställdes i en artikelöversikt och artiklarna kvalitetsgranskades efter SBU:s 

granskningsmall (Se bilaga 2.). Granskningsmallen bestod av 21 frågor och hade övergripande 

fokus på syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Varje fråga kunde tilldelas svaret ja, nej, 

oklart eller ej tillämpligt. Utefter dessa bedömningar tilldelades 6 artiklar hög trovärdighet och 4 

artiklar med medelhög trovärdighet. Slutligen inkluderas de artiklar med – hög, samt medelhög 

trovärdighet.  

Dataanalys 

 
Dataanalysen följde sedan Fribergs (2017) analys av kvalitativ forskning som beskrivs i fem 

steg. Friberg menar att analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helhet till delar till ny 

helhet. I studien utgörs helheten av de 10 utvalda artiklarna. Efter att det väsentliga för studiens 

syfte valdes ut ur varje artikel skapades en ny helhet som presenterades i form av en 

litteraturstudies resultat.  

Första steget vilket innebär att läsa igenom de utvalda artiklarna flera gånger för att förstå 

innehåll och sammanhang samt för att helheten skulle förstås. Detta följdes av att varje studie 

sammanfattades i sidor av text som stöd i analysarbetet. Detta kunde ses som en slags reduktion 

av data.  Andra steget innebar att identifiera de nyckelord som fanns i varje studies resultat 

genom att likheter och skillnader samlades var för sig. För att få ytterligare överblick 

diskuterades innehållet i nyckelorden fram och tillbaka. Det tredje steget innebar en 

sammanställning av varje studies resultat vilket gjordes genom att sammanhang skrevs fram för 

att få en tydligare översikt. Likheter och skillnader strukturerades om för att passa in under rätt 

sammanhang. Det fjärde steget innebar att relatera de olika studiernas resultat till varandra, 

vilket gjordes genom att början till teman och subteman identifierades samt genom att sådant i 

materialet som hade likheter skapade nya övergripande teman. Här gjordes även försök till att 

skapa subteman genom att grupperingarna förstods med att frågan ställdes vad de egentligen 

handlade om. Detta skedde genom pendling mellan studiernas texter och abstraktioner i form av 

framväxande teman. Hela tiden funderades det över om det fanns ett annat sätt att beskriva 

materialet på än dem som visade sig. De grupperingar som delade ett sammanhang sattes 

samman. Det femte steget innebar en beskrivning med grund i de nya temana. För att ge innebörd 
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åt de nya temana skapas en text utifrån de analyserade studierna som litteraturstudien stödjer sig 

på och när likheter och skillnader är klargjorda framstod en ny helhet.   

 

Forskningsetiskt övervägande 

 
Helsingforsdeklarationen är en etisk grund för forskning som involverar människor. Personer 

eller grupper som är särskilt sårbara eller som har större sannolikhet att skadas ska tas under 

särskilt hänsynstagande och skydd. Forskning på grupper som är sårbara kan bara ske om 

forskningen inte kan ske på annat sätt eller om den kunskap som ska nås är för gruppens bästa 

och skulle innebära ett bättre liv för dem. Principen att inte skada är grunden och patienternas 

hälsa, välmående och rättigheter ska upprätthållas. Målet ska vara att genom forskningen öka 

förståelsen och förbättra den vård som drivs för patienterna. Målet att skapa ny kunskap ska inte 

påverka rättigheter och etiska principer. Forskningen ska ta hänsyn till de etiska lagar och 

bestämmelser kring forskningsetik som finns i sitt eget land, de etiska standarderna får dock inte 

bli sämre än vad Helsingforsdeklarationen förespråkar. Forskning som involverar människor får 

endast bedrivas av individer med kunskap inom etik och vetenskap (World Medical Association, 

2018).  

 

Artiklarna som är valda för studien har fått ett etiskt tillstånd vilket är av stor vikt då deltagandet 

i de olika studierna ska vara frivilliga och deltagarna ska ha möjlighet att vara anonyma samt att 

hoppa av i alla skeden. På så vis säkerställs att materialet är etiskt hållbart. Deltagarna som ingått 

i denna studien har inte haft möjlighet att avböja medverkande. Artiklarna i datainsamlingen har 

ett vårdpersonalperspektiv som innebär att vårdpersonal inte är i samma beroendeställning som 

patienterna. Vårdpersonalen har i artiklarna fått möjlighet till att avböja från att vara med i 

original studien men har inte givit medgivande att deras erfarenheter ska studeras i ett annat 

sammanhang. Detta kan upplevas som ett övertramp mot deras integritet och därför en risk med 

arbetet.  Artiklarnas resultat har analyserats textnära för att inte ändra på innebörden av texten 

och på så sätt riskera att färga materialet med egna värderingar som kan vara en risk. Det är inte 

den enskilda personen som är i fokus utan all vårdpersonal. Nyttan med studien ämnar till att öka 

förståelsen av erfarenheter om palliativ i hemsjukvården för att bidra till en bättre vård.  
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Resultat  

 

Resultatet av studien visade att vårdpersonalens erfarenheter av palliativ vård i hemsjukvård var 

att Man har olika syn, Man inser svårigheterna och att Man är beroende av varandra av palliativ 

vård i hemsjukvården. Detta presenteras i de tre huvudteman med samma namn samt 

efterföljande tretton subteman som även finns angivna i nedan figur. (Se figur 1).    

 
Figur 1. Huvudteman och subteman 
 

Man har olika syn 

Oense om vårdens inriktning 

Det visade sig finnas en osäkerhet kring vårdens inriktning som gjorde sig uttryck i att 

vårdpersonalen drog på olika håll. Läkare upplevde det svårt att säkerställa när en patient skulle 

övergå från en kurativ vård till en palliativ vård. För att kunna säkerställa detta ringde de ofta till 

sina kollegor på sjukhuset eller skickade in patienten till sjukhuset för att andra läkare skulle 

kunna göra en bedömning om patienten var palliativ eller ej (Kirsebom, Hedström, Pöder, & 

Wadensten, 2017). På sjukhuset fanns en tro att man kunde fortsätta bota en palliativ patient hela 

vägen in i slutskedet. Läkarna där saknade i många fall kunskap om vad palliativ vård var och 
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skickade därför ofta hem patienter som var i livets slutskede när de insåg att de inte längre kunde 

bota dem. När sjuksköterskorna var i kontakt med sjukhuset angående en patient så upplevde 

även de att deras fokus handlade om att behandla patienten kurativt när patienten var i livets 

slutskede (Törnquist, Andersson, & Edberg, 2013). Att vara oense beskrevs av sjuksköterskor 

som när besked mottogs på sjukhuset om patientens välmående var det viktigaste medan den 

ansvariga läkaren i hemsjukvården tyckte att parametrar som vikt och blodtryck var det som 

skulle prioriteras (M. Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva, & Berggren, 2010) I många fall 

kommer patienter hem från sjukhuset när det inte finns någon mer behandling att göra och är 

ibland så pass allvarligt sjuka att de avlider inom några dagar. Patienter skickas emellanåt in till 

sjukhus i onödan på grund av att de inte fick ordentlig medicinsk behandling av den ansvarige 

läkaren för åkommor som kunde hanteras av hemsjukvården. Patienter har då i hemsjukvården 

en ansvarig läkare från vårdcentralen som sjuksköterskorna behöver ha ständig kontakt med 

gällande patienten (Törnquist m.fl., 2013). Det visade sig att sjuksköterskorna var tvungna att 

lämna över patienten till kollegor då de hade fullt upp med andra prioriteringar. Likaså när 

patienten hade en önskan om att få dö hemma, men blev så pass sjuk så att patienten var tvungen 

att läggas in på sjukhus och fick dö ensam vilket gjorde att sjuksköterskan kände sig otillräcklig. 

Detta innebar även att de närstående kände ett starkt misslyckande när de själva var så pass sjuka 

att de inte klarade eller orkade att ta hand om den sjuka patienten (M. Karlsson, Karlsson, 

Barbosa da Silva, Berggren, & Söderlund, 2013). 

 

Lyssnar inte på varandra  

Sjuksköterskorna kände sig ofta otillräckliga och maktlösa när de inte hade någon att vända sig 

till för att prata om patientens behandling och smärtlindring. De upplevde ofta att de var tvungna 

att övertyga läkaren om att förskriva starkare läkemedel till patienten, samtidigt som läkaren 

fortsatte att ordinera prov och behandlingar som patienten var alldeles för svag för att genomgå 

(Karlsson M m.fl., 2010). Ytterligare frustrationer uppkom när läkarna inte ville föreskriva 

mediciner efter sjuksköterskornas bedömningar, trots att de hade haft mer kontakt med patienten 

och kände patienten bättre än vad läkarna gjorde. Detta gjorde att patienten ibland fick åka in till 

sjukhuset för bedömning, trots att det hade kunnat gå att lösa av hemsjukvården med rätt 

medicinering. Sjuksköterskorna kände sig då förminskade i sin kompetens av de läkarna som de 

hade haft kontakt med (Törnquist m.fl., 2013). Detta ledde till delade meningar i vårdteamet 

kring vad meningen med palliativ vård innebar. En konflikt inom gruppen var hur den palliativa 
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patienten skulle få smärtlindring eller ej. Vissa föreslog att man skulle ge mer smärtlindring och 

andra mindre. Denna okunskap resulterade i konflikter och oro över kunskapen kring palliativ 

vård (Karlsson M m.fl., 2010).  

 

Finns ett bristande förtroende  

Det fanns en erfarenhet som visade på bristande förtroende, både gällande mellan sjuksköterskan 

och andra aktörer och mellan vårdpersonalgrupperna (C. Karlsson & Berggren, 2011). 

Sjuksköterskorna kände att många närstående saknade förtroende för dem och ville att patienten 

skulle vårdas på sjukhus trots patientens önskemål om att få vårdas i hemmet (Karlsson M m.fl., 

2010). Detta visade sig genom oro hos sjuksköterskor som kände att de saknade kunskapen som 

krävdes för att tillhandahålla en god vård i hemmet, vilket ledde till att vissa patienter och 

närstående endast ville ha vissa sjuksköterskor hemma hos sig (C. Karlsson & Berggren, 2011).   

En annan brist på förtroende var mellan vårdpersonalgrupper som resulterade i att 

undersköterskor endast kontaktade vissa sjuksköterskor som de visste att de kunde lita på och 

hade jobbat med innan. Detta ledde ibland till att de som var specialiserade sjuksköterskor inte 

kontaktades för att undersköterskorna inte litade på dem eftersom de inte utförde samma vård. 

Att inte få stöttning från den ansvariga sjuksköterskan upplevde undersköterskorna som svårt 

eftersom de inte visste om patienten fick den vård de behövde eller vilka mediciner de behöver 

kring andfåddhet, feber, smärta eller ångest (Beck, Pålsson, & Tops, 2018). När en patient blev 

sämre och undersköterskorna inte fick stöttning kände de sig snabbt osäkra och var tvungna att 

kontakta sjuksköterskan som fick fatta ett beslut. En delegering från sjuksköterskorna gjorde att 

de kände att de hade kontroll över patientens mående och kunde smärtlindra patienten ifall den 

hastigt försämrades (Beck, Törnquist, Broström, & Edberg, 2012).  

 

Att kunskap inte tas tillvara   

En grupp av sjuksköterskor tyckte att deras kunskaper om palliativ vård och omvårdnad inte lyfts 

upp och används inom den kommunala verksamheten. Detta kan leda till brister eftersom de har 

en önskan om att bidra med kunskaper för att utveckla verksamheten. De lyftes att 

sjuksköterskor behöver ge bättre stöd till de undersköterskor som vårdar patienter med svåra 

sjukdomar eller som är i livets slutskede. Att deras kunskap är på väg att försvinna och det 
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minskar kompetensen. Hemsjukvårdens organisationer såg inte alltid vikten av rätt och bra 

utrustning för att ge palliativ vård. Olika vårdgivare tog förgivet att viss utrustning finns att tillgå 

i hemsjukvården trots att de inte fanns, syrgas eller vissa typer av infusioner. Detta kunde orsaka 

att man fick ringa ambulans för att få hjälp med sugning av de övre luftvägarna. 

Sjuksköterskornas kunskaper togs inte till vara och bristen på utrustning gjorde att möjligheten 

att ge den vård som krävdes begränsades i kontakten med andra vårdinstanser och sågs som 

pinsamt då de kunde tolka det som att kunskapen saknades (Törnquist m.fl., 2013). 

 

Undviker att prata om döden  

Att prata om döden var något som de flesta undersköterskorna undvek om patienten inte tog upp 

samtalsämnet själv. När de var hos patienten vill de fokusera på att vårda patienten och 

patientens välbefinnande och upplevde då att samtal om döden var opassande (Holmberg, 

Hellström, & Österlind, 2019). Undersköterskorna tyckte det vart svårt att prata med patienten 

och deras närstående om existentiella frågorna. Stödet till närstående kom enbart när det blev 

tydligt att de var i behov av stöd och vårdandet syftade då till att uppfylla både patienten och 

närståendes önskemål efter vad de ville i livets slutskede och det gjorde att det gav patienterna en 

vård av hög kvalité (Beck m.fl., 2012). Undersköterskorna pratade med patienten om vardagliga 

saker men när patienten ville prata om döden såg de det som vemod och de tyckte då att ämnet 

var olämpligt att prata om. När patienter sa att de ville dö så ville de inte bekräfta det patienten 

tänkte utan försökte istället få patienten att fokusera på det som var bra och få dem och skratta 

(Holmberg m.fl., 2019). 

 

Man inser svårigheterna 

Det krävs mer vård 

Distriktssjuksköterskor i hemsjukvården beskrev det som svårt att ge en god palliativ vård för de 

palliativa patienterna samtidigt som det fanns det ordinarie arbetet med de äldre patienter i 

ordinärt och särskilt boende. Patienterna med palliativ sjukdom hade ett annat behov som var 

svårt att uppskatta och deras närstående hade ett annat behov (Berterö, 2002). När 

undersköterskorna inte hann med att genomföra det de skulle hos patienterna eller saknade 
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tillgång till nödvändiga basala saker som inkontinensskydd eller draglakan uppkom stora 

frustrationer. De ville ge de palliativa patienterna den bästa tänkbara omvårdnad men på grund 

av tidsbegränsningarna hann mycket aldrig med att genomföras. Detta ledde till att de fick svårt 

att stänga av tankarna kring sina patienter när de gick hem för dagen (Beck m.fl., 2018). 

Distriktssjuksköterskorna menar att bristen på vårdpersonal och bristen på tid gör att 

omvårdnaden kring patienten blir begränsad. Tiden som behöver läggas hos den palliativa 

patienten leder till en väldigt nära relation med både de närstående och patienten (Berterö, 2002).  

 

Det kräver en gemensam målbild 

När äldre patienter flyttade in på äldreboendet antog undersköterskorna att det var förknippat 

med att patienten snart skulle dö. De ansåg att patienter i livets slutskede inte behövde reflektera 

eller förbereda sig inför döden utan att det var en naturlig del av livet (Holmberg m.fl., 2019). 

Erfarenheten var att kurativ vård handlade om att bevara patientens hälsa och självständighet och 

något som de som vårdade patienten klarade av att utföra ensamma. Medan palliativ vård 

handlade om att ha en gemensam målbild för patienten och att de inte skulle behöva dö 

ensamma, utan ifred utan att behöva vändas i sängen, göra saker själva, byta miljö eller åka in till 

sjukhus. Vårdpersonal menade att fokus i palliativ vård skulle vara närstående, stöttning, 

relationer och symtomlindring och att detta startade när patienten inte längre ville äta eller dricka 

(Beck m.fl., 2012). Undersköterskorna beskrev vidare att palliativ vård handlade om att stötta, 

hjälpa och symtomlindra patienten och att det tillhörde de vardagliga arbetet hos alla patienter, 

men att palliativa patienter behövde hjälp av lite mer vårdpersonal. När patienten var i livets 

slutskede uppkom olika problem som inkontinens och minnesförlust. Dessa problem uppfattades 

som att patienten längtade till att få dö (Holmberg m.fl., 2019).  

... när de inte längre äter eller dricker, när de bara ligger i sängen. Palliativ vård är att rengöra 

deras mun och tvätta dem i sängen. Det är vid livets slut vi försöker göra allt för dem, vi ge den 

bästa vården (Beck m.fl., 2012), s. 459). 

 

Att finna tid för samtal 
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Det fanns en vilja hos sjuksköterskan att prata med närstående till patienter som var sjuka men 

det blev sällan av trots att sjuksköterskan kände att de hade ett behov av att prata när de hade 

mycket tankar inom sig (Kirsebom m.fl., 2017). Efter att patienten hade dött upplevde de 

svårigheter att hitta tid att processa dödsfallet eftersom så fort rummet var städat efter den 

avlidne skulle en ny patient flytta in på rummet. Detta gjorde att de hade svårt att lämna kvar 

jobbet på arbetet när de gick hem för dagen (Beck m.fl., 2012). Viktiga samtal som 

vårdplanering visade sig skjutas upp av vårdpersonalen trots de borde erbjudas i ett tidigt stadie 

när patienten fortfarande orkar föra sin egen talan om hur de ville ha det i livets slutskede. 

Anledning till att de sköt på dessa samtal var att de varken hade tid för samtal eller var för 

stressade vilket resulterade i att patienterna inte fick som de önskade vid vårt i livets slutskede 

(Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2019). Svårigheter visade sig även genom bristen av tid som 

bidrog till att de inte kunde stanna kvar så länge som de hade velat hos patienten. 

Undersköterskorna önskade att ge en vård präglad av respekt för patientens levda liv och behov. 

Möjligheterna att ge vård utifrån dessa principer var begränsade på grund av dåligt med 

vårdpersonal och man tvingades sätta hopp till att närstående hade en möjlighet att hjälpa till 

(Holmberg m.fl., 2019). 

 

Att det är begränsad tillgång till utrustning  

 
Vårdpersonalens erfarenhet var att det fanns begränsade möjligheter till att utföra en viss typ av 

vård i hemmet. En sådan vård var till exempel tillgången till avancerad medicinteknisk 

utrustning som läkarna upplevde att hemmet var begränsat utan utrustning och tillgång till 

läkemedel eftersom hemmet ska efterliknas ett vanligt hem (Kirsebom m.fl., 2017). Likväl erfor 

sjuksköterskor att den medicintekniska utrustningen gjorde hemmet mer som en vårdplats, vilket 

resulterade i att viktig medicinteknisk utrustning inte togs in i hemmet och de etiska svårigheter 

som medföljde hur mycket de skulle närvara för att inte störa patienten och de närståendes 

autonomi, integritet och värdighet (M. Karlsson m.fl., 2013). Andra svårigheter var att olika 

vårdinstanser skickade remisser om utföranden som inte gick att utföras av hemsjukvården på 

grund av den medicintekniska utrustningen inte fanns att tillgå. Att inte den medicintekniska 

utrustningen kunde tillgås kunde patienter och närstående uppfatta som brist på kunskap 

(Kirsebom m.fl., 2017).  
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“Vi ska inte ge avancerad medicinsk vård. Men i akuta situationer skulle jag vilja ha chansen att 

beställa syrebehandling och att sjuksköterskorna hade tillgång till sugutrustning.” (Kirsebom 

m.fl., 2017, s. 41)  

 

Att inte erhålla stöd  

 
Sjuksköterskan beskrevs ha ett extra stort patientansvar under nattetid, eftersom de då arbetar 

utan rådgivning från läkare. Det gjorde att i situationer då de behövde en konsultation kring en 

patient fick kontakta en medicinsk rådgivningslinje för hjälp. Där rådgivningslinjens egentliga 

syfte var att ge stöd till privatpersoner. Om bedömning eller ordination krävdes nattetid behövdes 

en läkare på sjukhuset kontaktas likväl fanns inga möjligheter för sjuksköterskor att reflektera 

med andra kollegor då de var ensamma i sin roll nattetid. Sjuksköterskor betonade de stora 

behoven av stöd från andra kollegor framförallt i psykologiskt påfrestande situationer som 

oväntade dödsfall eller problem med närstående som gjorde dem mentalt tömda. 

Sjuksköterskorna trodde att bristen av stöd berodde på att cheferna trodde att de hade den 

kunskap som skulle klara en sådan situation eller inte förstod allvaret i situationen (Törnquist 

m.fl., 2013). Men på grund av situationen var detta svårt att följa när ingen ansvarig läkare fanns 

på plats. På kvällar och helger hade läkarna heller inte koll på vilka patienter som inte skulle få 

HLR vid hjärtstopp (Kirsebom m.fl., 2017). 

 

 

Man är beroende av varandra  

Läkarna behöver sjuksköterskorna 

 
Det visade sig att läkarna beskrev att sjuksköterskorna är den som har mest kunskap kring 

patienterna, och att de själva enbart gjorde de medicinska bedömningarna. Detta gjorde att de 

grundade sina bedömningar på att vårdpersonalen kände patienterna. Läkarna kunde beskriva en 

oro när ansvarig sjuksköterska som hade ansvar för patienten i hemsjukvården inte hade tillgång 

till de journaler som hade skrivits på sjukhuset. Den oron grundade sig i att journalerna hade 

viktig information gällande beslut om hjärt-och lungräddning. Läkarna erfor att de 

huvudsakligen var sjuksköterskorna som var nyckeln i hemsjukvården. Läkarna betonade att 

sjuksköterskor i allmänhet var kompetenta, skickliga och erfarna och de ansåg att 
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sjuksköterskorna borde vara bekväma med att ta ansvar för vilka patienter som behövde 

bedömning och när saker förändrades och att de hade kunskap från patienten och vårdpersonalen 

(Kirsebom m.fl., 2017). När sjuksköterskan var den som ansvarade för patienten skapades en 

närmare relation till patienten och närstående som gjorde att läkarna kände sig trygga (Kastbom 

m.fl., 2019). Läkarna belyste hur deras ansvar och arbetsbelastning förändras när sjuksköterskan 

som normalt sett hade ansvar för patienten är borta (Kirsebom m.fl., 2017). Svårigheter kunde 

dock uppkomma när beslut om patienten fattades över telefon där läkaren saknade kunskap och 

relation till patienten. När viktiga beslut skulle fattas krävdes det att läkaren hade en god 

kännedom om patienten och dennes mål och önskan med vården. Läkarna är beroende av 

sjuksköterskorna för planeringen av vården eftersom de ofta själva inte hade möjlighet eller tid 

till att prata med patienten. Hur ofta planeringen av vården skulle ske var olika mellan läkarna 

och sjuksköterskorna men i många fall följdes den inte. Det ledde till oenighet och oklarhet 

(Kastbom m.fl., 2019). 

 

Kontinuitet upprätthålls inte 

 
Det visade sig att när det inte finns en kontinuitet av vårdpersonal på det särskilda boendet 

uppstod olika problem som tillexempel när läkaren inte har träffat patienten eller deras 

närstående tidigare. Det hände att det kom flera nya patienter samtidigt och då uppkommer det 

svårigheter att prioritera vem som ska få hjälp först. Läkarna tyckte att möjligheten för god 

palliativ vård var högre i särskilt boende än i ordinärt boende på grund av de resurser som finns. 

Under helger och nätter när den ordinarie sjuksköterskan och läkaren inte tjänstgjorde skedde det 

ofta att planeringen i vården inte följdes om det hände något med patienten. Patienten och 

närstående kunde ha uttryckt en vilja av att inte åka till sjukhuset. Varje gång patienten lades in 

på sjukhuset så blev en ny läkare ansvarig över patienten. De menade därför på att en bättre 

kontinuitet i vårdandet för patienten hade kunnat innebära att läkaren som ansvarade för 

patienten i hemsjukvården var densamma som ansvarade för patienten på sjukhuset (Kirsebom 

m.fl., 2017).  Erfarenheten var att kontinuiteten inte upprätthålles och försämrades genom att det 

inte framgick vilka kollegor de skulle arbete med och detta bidrog till att man inte kunde svara 

på frågor från patienten eller närstående när sjuksköterskorna alltid gav dem olika svar. Detta 

resulterade i att de undvek dessa samtal när de inte visste vad de skulle svara (Beck m.fl., 2018). 

Att kontinuiteten inte upprätthålldes visade sig även genom att flera patienter hade omfattande 

medicinlistor som inte var genomgångna på flera år vilket ledde till att flera patienter hade 
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kraftiga biverkningar som kunde undvikits. Detta visades även genom att läkarna upplevde att 

patientens vårdplaneringar inte var tillräckliga eller dåligt skrivna av vårdpersonalen där 

närstående inte heller deltagit vilket ledde till problem. Då kontinuiteten inte kunde upprätthållas 

så fann läkarna svårigheter att hitta en balans gällande behandlingsnivå för var patienten behövde 

och hur ofta medicinska undersökningar skulle genomföras (Kirsebom m.fl., 2017). 

 

Ansvaret blir oklart 

 
Patienten hade många olika vårdgivare som gjorde att ansvaret kring dem blev oklara. När 

patienten hastigt försämrades eller var i behov av starkare smärtlindring upplevde sjuksköterskan 

ofta obekväma känslor för att hon inte kunde göra något och läkaren saknade erfarenheter av 

döende patienter eller inte hade möjlighet att komma (M. Karlsson m.fl., 2013). Oklarheter kring 

ansvaret visade sig även när det brast på samarbete mellan de olika vårdgivarna, vilket till 

exempel resulterade i att sjuksköterskorna var oroliga över att patienterna inte skulle få den 

smärtlindring som de egentligen var i behov av (Karlsson M m.fl., 2010). Bristen på tillgången 

till vårdplaneringsdokument i de olika journalsystem ledde ofta till fel vård hos patienten 

(Kastbom m.fl., 2019). När specialiserade team var inkopplade hos en patient uppkom ofta en 

osäkerhet hos sjuksköterskorna i den kommunala hemsjukvården, eftersom de inte fick vårda 

patienter i behov av palliativ vård kände de att de förlorade sin kompetens om hur palliativ vård 

skulle ges (Törnquist m.fl., 2013). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

 
Utifrån syftet med arbetet valdes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Mårtensson & 

Fridlund (2017) används begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 

för att bedöma kvalitén i kvalitativa studier. 

 

Trovärdighet utgår från engelskans credibility och innebär att tydliggöra för läsaren att den 

kunskap som är skapad är rimlig. Ett sätt att kontrollera detta i studiens arbete var att i den 

preliminära tolkningen av data använda granskande personer exempelvis handledaren. Genom en 
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sådan granskning kan man försäkra sig att analysen är grundad i data (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Trovärdigheten i artiklarna säkerställdes genom att bägge författarna läste igenom 

artiklarna flera gånger och analyserade materialet först var för sig, sedan tillsammans för att inte 

tolka artiklarna fel. I denna process fanns också en handledare som kritiskt granskade analysen 

för att minska risken att artiklarna tolkades fel. Dessutom diskuterades materialet mellan 

författarna för att inte missa viktig data som framkom samt att de artiklar som granskades 

svarade gentemot syftet.   

 

Pålitlighet utgår från engelskans dependability och kan bevisas genom att en förförståelse om det 

som ska studeras är kartlagt för att inte påverka datainsamling och dataanalys (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Pålitligheten kan ha påverkats genom att en av författarna har erfarenheter av 

palliativ vård i hemsjukvården och att båda sedan tidigare har läst en palliativ kurs. I början av 

arbetet skrevs förförståelsen ner för att medvetandegöra den. Förförståelsen kan ha påverkat 

datainsamling och dataanalys genom att artiklarna som lästes tolkades på ett visst sätt. Båda 

författarna var medvetna om sin förförståelse om palliativ vård och därför lades ett stort fokus på 

att granskningen av artiklarna gjordes så objektivt som möjligt så att inte datainsamlingen och 

dataanalysen påverkades av deras tidigare erfarenheter. Nyttan med tidigare erfarenheter och 

kunskap kring palliativ vård gör att området som studerats lättare förstås och kan sättas i rätt 

sammanhang. 

 

Bekräftelsebarhet utgår från engelskans confirmability och har sin grund i analysprocessen. En 

analysprocess som är tydligt beskriven ger en ökad bekräftelsebarhet. För att inte påverkas av 

materialet är det av stor vikt att ha en neutral inställning samt låta andra personer granska 

datamaterialet som samlas in (Mårtensson & Fridlund, 2017). Studiens bekräftelsebarhet ökades 

genom att analysprocessen noggrant presenterades så att andra personer kan följa processen och 

på så sätt komma fram till samma resultat.   

 

 Överförbarhet utgår från engelskans transferability vilket innebär hur studiens resultat går att 

överföras till andra kontext, situationer eller grupper. Överförbarhet har sin grund i att studiens 

resultat är noggrant skrivet och att begreppen trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är 

säkerställda (Mårtensson & Fridlund, 2017). I denna studie har palliativ vård i hemsjukvården 

studerats ur en svensk kontext. Alla artiklar som utgör datamaterialet i studien har utförts i 

Sverige under tiden då ädelreformen har funnits. Det begränsar studiens möjligheter att överföras 

i andra länder då deras palliativa vård i hemsjukvården kan vara konstruerade på andra sätt. 
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Nyttan med att bara använda artiklar från Sverige är att man vet hur vården i hemsjukvården är 

konstruerad och resultatet kan därför ha en större grad av överförbarhet i Sverige. Datainsamling 

skedde från införandet av ädelreformen 1992 till 2019. Risken med en så bred sökning är att 

datamaterialet som tagits med kan vara för gammal. Nyttan med ett stort sökfönster är att alla 

erfarenheter av palliativ vård i hemsjukvården har tagits med vilket ger en större helhetsbild av 

vad erfarenheterna av palliativ vård innebär.  

 

Olika vetenskapliga databaser innehåller artiklar från olika ämnesområden. CINAHL innehåller 

artiklar inom omvårdnadsvetenskap och PubMed innehåller artiklar inom medicin samt 

omvårdnad. Genom att använda databasens egna ämnesordlistor som Mesh-termer eller 

CINAHL headings kan ett bättre sökresultat samt en bättre precision erhållas (Östlundh, 2017). 

Fler databaser hade kunnat användas för att utöka antalet artiklar i datainsamlingen men 

användandet av databaserna CINAHL och PubMed ansågs täcka det området som skulle studeras 

och vidare databaser hade troligen gett träffar inom områden som inte var aktuella för studien. I 

sökningen förekom ett stort antal träffar på de valda urvalskriterierna. 

 

För att uppnå ett bra litteratururval krävs att man utför flera sökningar i olika konstellationer. Ett 

sätt att uppnå en bra struktur i sökningen är användandet av booleska sökoperatorer (Östlundh, 

2017). Sökningar utfördes i flera omgångar för att hitta relevanta resultat utifrån studiens 

urvalskriterier. Genom att inte använda sökoperatorn NOT så förekom först ett större antal 

artiklar med specialist palliativ vård och hospice. När vi använde NOT så hittades fler artiklar 

som var relevanta för studiens syfte.  

 

Avgränsningar kan göras på sökningen för att sortera bort artiklar som inte är relevanta för 

studien. Valet av olika avgränsningar är tid, språk, dokumenttyp och peer-reviewed. 

Vetenskaplig litteratur skrivs oftast på engelska så val av bara svenska termer kan begränsa 

sökningen. Dessutom finns en risk att översättning gör att innehållet tolkas felaktigt. 

Användandet av avgränsningen peer-reviewed gör att de artiklarna som kommer i sökresultatet 

är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Det krävs dock uppmärksamhet då detta inte absolut 

säkerställer vetenskapligheten i artiklarna (Östlundh, 2017). Genom att valda artiklar följer en 

vetenskaplig struktur som IMRaD säkerställs att dem har vetenskaplig grund. Artiklarnas kvalité 

kontrollerades i analysen genom SBU kvalitetsgranskningsmall där alla artiklarna hade 

medelhög eller hög kvalitet.  
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Trovärdigheten i vetenskapliga artiklar ligger i att det som redovisas utgår från kunskap 

förankrad i vetenskaplig litteratur eller i studiernas resultat. Vetenskapliga artiklar utsätts för 

bedömning av forskare eller av en större forskargrupp som har till uppgift att kontrollera att ny 

kunskap redovisas (Segesten, 2017). Genom att utgå från vetenskapliga artiklar finns det en risk 

att erfarenheter från enskild vårdpersonal försvinner om de inte är med i artiklarnas studier. 

Medan styrkan med att göra en litteraturstudie på vetenskapliga artiklar är att den kunskap som 

uppkommer är vetenskapligt förankrad.  

 

 

Resultatdiskussion  

 
Ett av studiens fynd var att man är oense vilket visar sig genom att man har olika syn. Detta 

genererar i att ingen vill ta ansvar för vården av patienten och dennes närstående i hemmet och 

att vårdpersonalen har stora brister när det kommer till att ta ansvar för vårdandet av patienterna.  

I resultatet framkom det att patientens många olika vårdgivare i livets slutskede gör att ingen 

riktigt vet vem som har det övergripande ansvaret över patienten. Denna förvirring har visat sig 

resultera i att de besluten som fattas kring patienten i många fall är fel då det saknas kännedom 

om vad patienten och närstående egentligen vill i livets slutskede. Sjuksköterskan får ta ett stort 

ansvar i vården av döende patienter då det är de och undersköterskorna som är nära patienten. 

Läkarna hade ofta ingen kunskap om döende patienter eller någon möjlighet att komma till 

patienten. Detta ledde ofta till att patienten fick åka in på sjukhus, trots att det många gånger 

hade gått att lösas av vårdpersonal i hemsjukvården. De olika journalsystemen mellan sjukhus, 

hemsjukvård och primärvård gör att vårdpersonalen inte kan komma åt varandras journaler. En 

kombination av kunskapsbrist om palliativ vård och ansvarsfördelning gjorde att läkarna många 

gånger fick ringa sina kollegor på sjukhuset eller skicka in patienten till sjukhuset när de inte 

visste om patienten var palliativ eller ej. 

 

Patienter med palliativ sjukdom behöver stöd från ett team med flera professioner för att uppnå 

en god livskvalité. De närstående till patienten behöver också stöd för att hantera situationen. 

Närståendestöd är en av fyra hörnstenar som krävs för att en palliativ vård ska fungera. 

Teamarbete är en hörnsten som innebär att alla professioner runt patienten och de närstående ska 

arbeta ihop. När ingen tar ansvar leder det till att sammanhållning i teamet brister och då även 

den palliativa vården. Det är ett gemensamt ansvar inom teamet att samordna och planera vården 



 

28 
 

av den palliativa patienten. Det ingår ett ansvar för de närstående och det gäller både när den 

palliativa patienten lever och efter dennes död. Patienten och den närstående ska inte behöva 

vara ensamma och det ska finnas någon som tar ansvar för vården (Strang, 2012a). 

 

I en studie av Szafran, Torti, Kennett, & Bell (2018) lyfts att bristen på tydligt definierade roller 

och ansvar för vissa professioner. Bristen på medvetande kring roller/ansvar från andra 

teammedlemmar uppmärksammades som en barriär i teamarbetet. I synnerhet hänvisades bristen 

på klarhet till rollen, kunskapsnivå och ansvarstagande av kroniska sjukdomar hos den ansvariga 

sjuksköterskan. Vissa påpekade även problemet av läkarens makt och kontroll som ett hinder för 

teamarbetet. Deltagarna noterade även att läkaren behövde avsäga sig visst ansvar för att låta 

annan vårdpersonal agera inom sina områden. Teamarbetare med svåra personligheter som inte 

kommer in i teamet är också ett hinder för ett välfungerande team. Läkaren som undgår från att 

inleda brytpunktssamtal och diskussioner vid livets slutskede lämnar inte heller över ansvaret 

eller koordinerar med någon annan i teamet kanske på grund av ett dåligt teamarbete. Det gör att 

hälso-och sjukvårdspersonal inte heller känner sig bekväma att inleda diskussioner vid livets 

slutskede (Ho, Jameson, & Pavlish, 2016). Vissa läkare kommenterade att den framträdande 

professionella medicinkulturen som stärker kontrollen och understryker etablerade hierarkier och 

ett läkarlett vårdande inte var till förmån för jämlikt teamarbete. Det noterades att läkaren kanske 

behövde avsäga sig viss makt och kontroll för att kunna effektivisera ett interprofessionellt 

teamarbete. Läkare noterade också att de under sin utbildning inte var tränade i att arbeta i ett 

interprofessionellt team och ingen introduktion var gjord för att kunna arbeta i primärvården 

(Szafran m.fl., 2018). Sjuksköterskor och annan vårdpersonal som har arbetat nära patienten och 

har en god kunskap om deras sjukdomsförlopp är ofta inte involverade i samtal vid livets 

slutskede. De upplevde att det var utanför deras yrkesroll att inleda samtal med patienten och 

dennes närstående utan anser istället att det är läkarens ansvar att hålla samtal med patienten och 

närstående. Mentaliteten är att problem inte är deras utan någon annans. En fysioterapeut 

beskriver hur hen undviker samtal om vad det finns för möjligheter för patienten av rädsla för 

vad resten av teamet tycker. Teamet kommunicerar med varandra men informationen kommer 

inte fram till de närstående. Hierarkin inom hälso- och sjukvården begränsar fortfarande. 

Exempelvis kom läkare ofta och behandlade det organ de hade kunskap om men pratade inte 

med patienten om situationen då de inte visste hela sjukdomsbilden och ville inte ge några 

besked (Ho m.fl., 2016).  
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Travelbee (1971) belyser att bandet mellan patienten och sjuksköterskan är av stor vikt. 

Skapandet av en mellanmänsklig relation är grunden till att förstå patienten och dess närstående. 

För att skapa en mellanmänsklig relation krävs tid och engagemang från sjuksköterskan eller 

annan vårdpersonal. Genom att uppnå den formen av band till patienten ges förtroende till 

vårdpersonalen och frågor samt funderingar kan uppkomma. Annars håller patienten och dennes 

närstående inne frågor och funderingar då tilliten inte finns till vårdpersonalen. Genom att förstå 

patienten kan sjuksköterskan försöka lindra lidande som kan ha sin orsak i fysisk, emotionell 

eller andlig smärta. Kommunikation har en stor betydelse för att skapa en relation mellan 

patienten och vårdpersonalen. Relationen uppkommer när vårdpersonalen kontinuerligt lindrat 

patientens lidande (Travelbee, 1971).  

 

Ett annat centralt fynd var att man inser svårigheterna i att vårda patienter i hemsjukvården men 

samtidigt har man föreställningar av palliativ vård. Under arbetets gång har det framkommit att 

vårdpersonal verksamma i patientens hem inte har kunskaper om palliativ vård utan man vårdar 

utifrån vad man anser att palliativ vård är. I resultatet belystes hur palliativ vård var när den sjuke 

inte längre ville varken äta eller dricka. Patienten skulle inte behöva dö ensam men ändå lämnas i 

fred från att behöva vändas i sängen eller åka in till sjukhuset. Vårdpersonalen ansåg att palliativ 

vård var att rengöra patientens mun och tvätta dem i sängen. Det är när patienten är i livets 

slutskede som vårdpersonalen tycker att de ska ge den bästa vården. Fokus på närstående skulle 

komma när patienten gick in i denna nya fas av sjukdomen. Palliativ vård sågs i kontrast till en 

kurativ vård som handlade om att bevara hälsa och självständighet. En konflikt inom en 

arbetsgrupp var hur den palliativa patienten skulle få smärtlindring. Där tyckte vissa att man 

skulle ge mer smärtlindring och andra inte. Det skapade en konflikt och oro över kunskapen om 

palliativ vård. Många sjukhusavdelningar verkar tro att man kan fortsätta bota patienten hela 

vägen in i slutet och där saknade läkarna i många fall kunskap om vad palliativ vård är och 

skickade därför ofta hem patienter som var i livets slutskede när de insåg att de inte längre kunde 

bota dem.  

 

Palliativ vård utifrån de fyra hörnstenarna innebär att patienten och dennes närstående får stöd 

direkt av ett team med flera professioner. Stödet börjar vid sjukdomsbeskedet och slutar inte när 

patienten dör utan de närstående ska få stöd i den svåra tiden efter patientens död. En av de fyra 

hörnstenarna är symtomlindring och innebär att patienten inte ska behöva uppleva smärta. 

Symtomlindring innebär att de symtom som finns av sjukdomen ska begränsas för att uppnå en 

god livskvalité eftersom patienten kan vara palliativ under flera år (Strang, 2012a). Behovet av 



 

30 
 

stöd från vårdpersonalen är av stor vikt för de närstående. Både gällande hur de själva ska ta sig 

igenom situationen men även för att kunna stötta patienten och närstående i en svår situation 

(Andershed & Ternestedt, 2001).  

 

I en studie från USA där sjuksköterskor med ursprung från Filippinerna har intervjuats om deras 

kunskap, attityd och upplevelse av vård i livets slutskede uttryckte de en skillnad mellan 

tankesättet av vård i livets slutskede mellan Filippinerna och USA. Medömkan sågs som en 

kvalité som de filippinska sjuksköterskorna hade naturligt dvs. att de i sin natur är väldigt mjuka 

i sitt vårdande. De belyser hur de tycker att vårdandet kommer naturligt och att de ger mer tid för 

närstående och patienten. Det uttryckts att de har en förståelse för när patienten inte längre vill 

leva och att de har en syn på hur de själva vill dö men att de lägger undan sin egen övertygelse 

till förmån för patientens önskan. Det beskrivs hur vård i livets slutskede kan orsaka konflikter 

och vara utmanande när de vill att patienten ska få smärtlindring trots det inte ser ut som att hen 

har ont. Deras religion gjorde det svårt att utföra vissa åtgärder som patienten och närstående 

ville beroende på att den filippinska kulturen anammar de närståendes närvaro i varje del av livet 

och döden. De uttryckte hur de gav samma vård till patienter som de hade givit sina närstående. 

Exempelvis hade de aldrig lämnat en döende människa ensam för de hade inte gjort så om det 

var någon närstående (Livelo, Jurado, Hunt, & Mintzer, 2018). Begreppet föreställningar är 

centralt inom den närståendefokuserade omvårdnaden. Begreppet har en koppling till engelskans 

beliefs och handlar om konstruktioner, tro och inre representationer av situation, fenomen eller 

företeelser. Föreställningar utgår ofta från en etisk eller moralisk bild som lägger grunden till hur 

man ska agera i olika situationer. Dessa är högst individuella och som människa är man inte 

alltid medveten om sina egna föreställningar. Föreställningarna skapas av individens erfarenheter 

och vilka slutsatser patienten drar utifrån dem. Hur en patient erfar och tolkar beror på den tid 

och kultur som finns i samhället de lever i. Detta leder till att föreställningar ofta är lika i grupper 

som delar samma kultur, religion, samhällsklass eller ålder (Benzein, Hagberg, & Saveman, 

2017). Två i vårdpersonalen som arbetar i samma arbetsgrupp kan ha olika syn på hur en god 

palliativ vård ska utföras. Det kan bero på vad för utbildning och erfarenhet de har och vad de 

själva hade velat ha för vård om de haft en palliativ diagnos. Denna syn kan påverka samarbetet i 

teamet, hur närstående och patienter bemöts och behandlas.  

 

Travelbee (1971) menar att för kunna hitta den mänskliga aspekten mellan patient och 

sjuksköterska krävs det kunskap och engagemang. Kunskap för vad patienten går igenom krävs 

för att kunna ge fysisk smärtlindring. Det krävs att sjukvårdspersonalen förstår betydelsen att 
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skapa en relation mellan sig och patienten. Vårdpersonalen behöver förstå att den ena patienten 

inte är den andra lik. Varje människa är unik och upplever sjukdom på olika sätt och behöver 

olika stöd samt hjälp. Relationen är viktig för att uppnå meningsfulla samtal som ger en bättre 

förståelse för patientens tillstånd och känslor (Travelbee, 1971). En förutsättning för att ge en 

god vård uppgav patienterna var när vårdpersonalen som vårdade var äkta och närvarande. Detta 

resulterade i att patienten kände sig omhändertagen, sedd och kunde bevara sin egen identitet. 

Hopp för framtiden, bli sedd, genuin närvaro och självbevarelse är alla av stor betydelse för 

skapandet av en mellanmänsklig relation (Breistig & Huser, 2019). Föreställningar kan påverka 

vad det är för vårdpersonalen ger då vårdkultur, kunskap och utbildning kan influera vilken bild 

vårdpersonalen har av vården de ger.  

Slutsats 

Beroende på vart man bor i Sverige ser den palliativa vården olika ut. Vissa kommuner har 

kommit längre i utvecklingen av den palliativa vården än andra. Den palliativa vården som finns 

i Sverige är i dagsläget inte optimal utifrån de nationella mål som finns och måste fortsätta att 

utvecklas mer med fler utbildningar till vårdpersonalen så att dessa ska kunna ge de patienter 

med en palliativ diagnos och deras närstående den vård de har rätt till. Ett team som inte fungerar 

leder till en osäkerhet och okunskap kring vad palliativ vård innebär och vilka åtgärder som 

behöver göras. All vårdpersonal är viktig för att det palliativa teamet ska fungera. Som det ser ut 

idag är läkarna enbart närvarande vissa timmar av dygnet, vilket gör att en viktig pusselbit 

försvinner i de lägen då beslut måste fattas. Ett tydligare ansvar och ett fullständigt team måste 

därför alltid finnas som klargör vem som fattar beslut kring patienten, hur planeringen ska se ut 

och vilka mål som finns med de åtgärder som görs.  

 

Studien uppmärksammade erfarenheter som uppkommer när patienter i behov av palliativ vård 

vårdas i hemsjukvården. En konsekvens i den palliativa vården är att man i en verksamhet inte 

kan kalla den vården som ges av den kommunala hemsjukvården för en palliativ vård då man 

måste vara ett team för att kunna utföra denna typ av vård. En enskild yrkesgrupp kan därför inte 

själva utföra en palliativ vård och det är inte heller ett realistiskt mål att ha. Sjuksköterskan har 

central roll i teamet som vårdar patienten och har ett ansvar för skapandet av en mellanmänsklig 

kontakt som bidrar till en god omvårdnad. Vårdpersonalen som finns i Sverige behöver få en 

ökad förståelse och kunskap om den palliativa vårdfilosofin och jobba med de bristande 

kunskaper och oenigheter som finns i verksamheten för att förbättra vården. Att det finns olika 
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syn på hur vården ska gå till påverkar möjligheterna att utföra den vård som patienterna och 

närstående behöver. Det finns personal som inte vet vad palliativ vård är och det finns personal 

som tror att de utför palliativ vård. Det finns en stor fara i att personal ute i verksamheten inte 

inser när den vården de ger inte lever upp till målen. Påverkan bli på patienten och närstående. I 

vården av patienter med en palliativ diagnos får man bara en chans att göra rätt. Det är 

organisationens ansvar att strukturera och utforma en verksamhet som kan ge en palliativ vård 

dygnet runt. Då går det inte att en läkare enbart kommer under vardagarna och kollar till 

patienten och sedan under kvällar och helger inte finns tillgängliga som en del av teamet. 

Hemsjukvården måste innehålla ett team av olika yrkeskategorier för att kunna bedriva en vård 

enligt den palliativa vårdfilosofin. Regionerna har kunskaper om avancerad vård behöver ge stöd 

till den kommunala organisationen så att även dessa kan ge en god vård till patienterna och deras 

närstående. Patienterna ska ha rätt till samma palliativa vård oavsett vart i landet de bor och inte 

påverkas av att man inte byggt ut en palliativ vård där man bor. Långsiktiga och kraftfulla beslut 

behöver tas av de med kunskap om palliativ vård då den allmänna människan som beslutar om 

vårdens struktur har för dåliga kunskaper.  

 

Kliniska implikationer 

Palliativ vård i hemsjukvården har begränsningar i kommunikationen mellan vårdpersonalen. 

Det kan leda till att viktig information om behandling eller beslut förloras och patienten inte får 

den vård den ska. Teamet är inte komplett då det utgår från olika aktörer och blir då svårt att 

skapa ett samarbete som är så viktigt i den palliativa vården. Vårdpersonalen har inte den tiden 

det krävs för att kunna ge en palliativ vård och i flera fall inte kunskapen heller. Genom att denna 

information når beslutfattare och personal inom regioner och kommuner kan det leda till en 

förändring som ämnar till att förbättra vården.  

 

Förslag till vidare forskning  

Fortsatt forskning bör undersöka hur patienter och närstående till patienter med palliativ sjukdom 

upplever den vården de får. Hur patienter och närstående påverkas av att inte erhåller palliativ 

vård när de vårdas i hemsjukvården och vad detta får för konsekvenser.  
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Självständighet  

Arbetet har skrivits i samarbete där båda parter har bidragit i arbetets alla steg. Båda parter har 

tagit ansvar för arbetet genom att vara aktivt deltagande på handledningar och seminarium. Olika 

mål har satts upp under arbetet och följts upp veckovis. Bakgrunden utformades genom att 

gemensamt söka efter relevant information i förhållande till vårt syfte. När olika avsnitt skrevs 

separat men kontrollerades gemensamt så att båda var enade i att texten som kom fram var det 

som eftersträvades. Sökningarna gjordes gemensamt för att säkerställa att de uppfyllde urval och 

att sökningarna på båda databaserna var liknande. På titelnivå så sorterade Edith PubMed och 

Fredrik gjorde motsvarande på Cinahl för att sedan på abstraktsnivå läsa alla artiklar 

tillsammans. Alla delar i resultatet skrevs tillsammans. Diskussionens två delar skrevs 

gemensamt där samarbetet fungerade bra och givande diskussioner uppkom. Slutsats samt 

sammanfattning skrevs gemensamt sedan lästes arbetet igenom var för sig men också 

gemensamt.  
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Bilaga 1: Databassökningar  

Sökschema för Cinahl 
Sökdatum Sökning 

nr: 
Sökord 
inklusive 
kriterierna: 
Peer-
Reviewed & 
efter år 1992 

Antal 
träffar 

Lästa 
Titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext 

Kvalitetsgranskade Antal 
valda 
artiklar 

2019-12-
03 

1 Sweden OR 
Swedish 
(fritext) 
AND Home 
Health Aides 
(CH) OR 
Home Health 
Care (CH) 
OR 
Community 
Health 
Nursing (CH) 
OR Nursing 
Home (CH) 
OR Home 
Care Nursing 
(fritext)  

819      

2019-12-
03 

2 Sweden OR 
Swedish 
(fritext) AND 
Hospice And 
Palliative 
Nursing (CH) 
OR Terminal 
Care (CH) 
OR Dying 
Patient 
(fritext) 

449      

 3 S1 AND S2 90 90 47 20 8 8 
 4 Community 

Health 
Workers 
(CH) OR 
Health 
Personnel 
(CH) OR 
Staff Nurses 
(CH) OR 
Health 
Personnel 
Unlicensed 
(CH) OR 
Medical Staff 
(CH) OR 
Allied Health 
Personnel 
(CH) OR 
Practical 
Nurses (CH) 
OR 

61 61 
(12 
dubbletter)  

13 8 1 1 
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Registered 
Nurses (CH) 
OR Nursing 
Assistens 
(CH) 
OR 
Physicians 
(CH) OR 
Home Care 
Workers 
(fritext) AND 
S2  

 
CH står i tabellen för Cinahl headings 
 
Sökschema för PubMed  
 

Sök-
datum 

Sök-
ningar 

Sökord 
inklusive 
kriterierna: 
Peer-
Reviewed 
& efter år 
1992   

Antal 
Träffar 

Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext:  

Kvalitets-
granskade  

Antal 
valda 
artiklar  

2019-12-
04 

1 Sweden OR 
Swedish 
AND 
Palliative 
Care (MH) 
OR Hospice 
And 
Palliative 
Nursing 
(MH) OR 
Terminal 
Care (MH) 
OR Dying 
Patients 
(fritext) 
AND  
Community 
Health 
Services 
(MH) OR  
Home Care 
Services 
(MH) OR 
Nursing 
Homes 
(MH) OR 
Home Care 
Services 
(fritext) OR 
Home Care 
Nursing 
(fritext) 

471      

2019-12-
04 

2 Sweden 
(fritext) OR 
Swedish 

120 120 
(dubbletter) 

49 9 1 1 
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(fritext) 
AND 
Palliative 
Care (MH) 
OR Hospice 
And 
Palliative 
Nursing 
(MH) OR 
Terminal 
Care (MH) 
OR Dying 
Patients 
(fritext) 
AND 
Physicians   
(MH) OR 
Allied 
Health 
Occupations 
(MH) OR  
Allied 
Health 
Personnel  
(MH) Or  
Nurses 
(MH) OR  
Nurses, 
Community 
Health 
(MH) OR  
Community 
Health 
Workers 
(MH) OR  
Medical 
Staff (MH) 
OR Home 
Care 
Workers 
(fritext)  

2019-12-
04 

3 S1 AND S2  63 63 (22 
dubbletter)  

21 1 0 0 

 
MH står för MeSH-headings  
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Bilaga 2: Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3: Litteraturöversikt 

 
 
Publikations år, land, 
tidskrift & författare 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod & Urval 

 
Resultat  

 
Kvalitetsgranskning 

 
År: 2013, Sverige  
 
Tidskrift: 
Scandinavian journal of 
caring sciences 
 
Författare: Margareta 
Karlsson, Christina 
Karlsson, Antonio 
Barbosa da Silva, Ingela 
Berggren & Maud 
Söderlund. 

 

 
Community nurses' 
experiences of ethical 
problems in end-of-life 
care in the patient's own 
home 

 
Syftet var att få en 
djupare förståelse för 
vårdpersonalens 
upplevelser av etiska 
problem i vård i slutet av 
livet i patientens egna 
hem. 

 

 
En intervjustudie utifrån 
ett hermeneutiskt 
förhållningssätt från 
intervjuer från tio stycken 
olika sjuksköterskor från 
fem olika kommuner i 
Sverige. Sjuksköterskorna 
hade erfarenhet av vård i 
livets slutskede. 

 

 
Resultaten som kom fram 
var ”obekväma känslor”, 
”brist på samarbete”, ” 
brist på säkerhet” och alla 
dessa skapade rubriken ” 
förlorad kontroll i livets 
slutskede hemma hos 
patienten”. 

 

 
Hög 
trovärdighet 

 

 
År: 2010, Sverige 
 
Tidskrift: International 
Journal of Palliative 
Nursing 
 
Författare: Margareta 
Karlsson, Åsa Roxberg, 
António Barbossa da 
Silva & Ingela Berggren. 

 
Community nurses’ 
experiences of ethical 
dilemmas in palliative 
care: a Swedish study 
 

 
Syftet med studien var att 
belysa 
distriktsjuksköterskors 
upplevelse av etiska 
dilemma i palliativ vård. 

 
En intervjustudie baserad 
på texter från 16 olika 
sjuksköterskor som gick 
en kurs i palliativ vård. 
De fick svara på 
fastställda frågor efter 
genomgången kurs.  

 
Resultaten av studien som 
lyftes vart ” Maktlöshet”, 
”att ha krav på sig”, ”vara 
beroende av” och ”känna 
sig otillräcklig” 

 
Medelhög trovärdighet 
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Publikations år, land, 
tidskrift & författare 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod & Urval 

 
Resultat  

 
Kvalitetsgranskning 

 
År: 2011, Sverige 
 
Tidskrift: Nursing ethics  
 
Författare:  
Christina Karlsson & 
Ingela Berggren. 

 
Dignified end-of-life care 
in the patients’ own 
homes 

 
Syftet är att synliggöra 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
betydande faktorer som 
bidra till en god vård i 
livets slutskede i 
patientens egna hem.  
 

 
En intervjustudie med tio 
sjuksköterskor från fem 
olika kommuner i Sverige 
vart med i studien. 
Analysen av data skede 
genom hermeneutisk 
metod för att få ut 
kvalitativa resultat av 
sjuksköterskor upplevelse 
av vård i hemmet.  

 
Resultaten belystes som 
”säkerhet”, ”autonomi” 
och ”integritet”.  

 
Medelhög trovärdighet 

 
År: 2002, Sverige 
 
Tidskrift: American 
Journal of Hospice and 
Palliative Care. 
 
Författare: Carina 
Berterö 
 

 
District nurses’ 
perceptions of palliative 
care in the home 

 
Syftet med denna studien 
var att utforska 
innebörden av palliativ 
vård enligt erfarenheter 
från distriktssköterskor i 
Sverige. 

 
En intervjustudie som är 
gjord i östra Sverige i fyra 
olika kommuner utförd på 
sex distriktssköterskor.  
  

 
Resultatet visade  
“Utmaning”, “Kontroll”, 
“Frustration”, 
“Relationer”, och 
“Engagemang”   

 
Hög trovärdighet 
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Publikations år, land, 
tidskrift & författare 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod & Urval 

 
Resultat  

 
Kvalitetsgranskning 

 
År: 2019, Sverige  
 
Tidskrift: Nursing ethics 
 
Författare: Bodil 
Holmberg, Ingrid 
Hellström & Jane 
Österlind 

 
End-of-life care in a 
nursing home: Assistant 
nurses’ perspectives 

 
Att beskriva 
undersköterskors 
perspektiv av att ge vård 
till äldre personer på 
äldreboende vid livets 
slutskede 

 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer. 
Analysen skedde genom en 
induktiv kvalitativ 
dataanalys. Gruppen 
bestod av sju 
undersköterskor på ett 
äldreboende i Sverige.  

 
Resultatet visade:  
“Döden, en naturlig del 
av livet”, “Den äldre 
personens välmående”, 
och “Vård vid 
dödstillfället” 

 
Medelhög trovärdighet 

 
År: 2013, Sverige 
 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
Författare: Agneta 
Törnquist, Magdalena 
Andersson and Anna-
Karin Edberg 

 
In search of legitimacy – 
registered nurses’ 
experience of providing 
palliative care in a 
municipal context 

 
Syftet med studien var 
att beskriva legitimerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att ge 
palliativ vård till äldre 
personer I ett kommunalt 
sammanhang.  

 
Fokusgrupp intervjuer. 
Deskriptiv kvalitativ 
metod genom 
fokusgrupper I fyra olika 
kommuner I södra Sverige. 

 
Resultatet visade: “Att 
vara den som tar ansvar”, 
“Att ha begränsad 
behörighet i det 
kommunala 
sammanhanget" och 
“Vara i behov av stöd”,   
 

 
Hög trovärdighet 

 
 
Publikations år, land, 
tidskrift & författare 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod & Urval 

 
Resultat  

 
Kvalitetsgranskning 

 
År: 2019, Sverige 
 

 
We have no crystal ball’ - 
advance care planning at 
nursing homes from the 

 
Syftet med studien var 
att undersöka klinisk 
vårdpersonals perspektiv 
av de faktorer som 

 
En intervjustudie med 14 
läkare och 11 
sjuksköterskor på ett 
särskilt boende. Som 

 
Resultatet visade: 
“Utforskandet av 
preferenser och åsikter”, 
“Integrationen av 

 
Medelhög trovärdighet 
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Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Primary 
Health Care  
 
Författare: Lisa 
Kastbom, Anna Milberg 
& Marit Karlsson 

perspective of nurses and 
physicians 

skapar processen av 
avancerad vårdplanering 
(AVP) i ett särskilt 
boende.   

utfördes genom en latent 
kvalitativ innehållsanalys. 

preferenser och åsikter”, 
“Bestämmande och 
dokumentation av AVP”, 
“Implementering och 
utvärdering of AVP” och 
“Etablera välgörande” 

 
År: 2018, Sverige 
 
Tidskrift: International 
Journal of Palliative 
Nursing  
 
Författare: Ingela Beck, 
Christina Pålsson & Anita 
Bengtsson Tops 
 

 
Upholding an ideal image 
of palliative work in the 
face of obstacles 

 
Syftet med studien var 
att beskriva hur 
hemsjukvårdspersonal i 
Sverige upplever deras 
arbete i palliativ 
hemsjukvård.  

 
En kvalitativ studie genom 
öppna & slutna-intervjuer 
som utfördes på 15 
hemsjukvårdspersonal med 
erfarenhet av palliativ 
vård. Genom en kvalitativ 
innehållsanalys.  

 
Resultatet visade: “Att 
göra gott”, “Känna sig 
nöjd över sitt arbete”, 
och “Möta svårigheter” 

 
Hög trovärdighet 

 
 
Publikations år, land, 
tidskrift & författare 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod & Urval 

 
Resultat  

 
Kvalitetsgranskning 

 
År: 2012, Sverige  
 
Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies. 
 
 Författare: Ingela Beck, 
Agneta Törnquist, Linus 
Broström & Anna-Karin 
Edlund 

 
Having to focus on doing 
rather than being—Nurse 
assistants’ experience of 
palliative care in 
municipal residential care 
settings 

 
Syftet med studien var 
att belysa 
undersköterskors 
erfarenheter av palliativ 
vård för äldre personer I 
särskilt boende.  

 
Studien skedde genom 
fokusgruppsintervjuer och 
analyserades genom 
innehållsanalys på 13 
särskilda boenden I en 
större stad I södra Sverige. 
Gruppen bestod av 25 
undersköterskor i olika 
åldrar och kön.  

 
Resultatet visade: 
“Upplevelsen av palliativ 
vård som en kontrast till 
allmän vård”, “Att möta 
döden och döendet”, “Att 
vara i behov av 
bekännande och 
stöttning”. 

 
Hög trovärdighet 
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År: 2017, Sverige 
 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences  
Författare: Marie 
Kirsebom, Mariann 
Hedström, Ulrika Pöder 
& Barbro Wadensten 

 
General practitioners' 
experiences as nursing 
home medical consultants 

 
Syftet är att beskriva 
allmänläkares upplevelse 
av att vara den ansvariga 
läkaren för ett 
äldreboende. 

 
Studien skedde genom en 
semistrukturerad kvalitativ 
intervju med 15 läkare som 
hade ansvar för 
äldreboende. 

 
Resultatet visade: 
“Medicinsk bedömning”, 
“Avancerad 
vårdplanering”, 
“Medicinsk behandling”, 
“Palliativ vård”, 
“Medicinsk utrustning 
och tillbehör”, 
“Informatik”, “Utanför 
timmar” och 
“Organisation av 
äldrevård och önskan för 
förbättringar”. 
 

 
Medelhög trovärdighet 

 


