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ABSTRACT 

Background: Palliative care is something that all people should have the right to be 
allowed to, to be able to enjoy the qualities of life, even when someone has been 
afflicted with illness that cannot be cured. How do the nurses in municipal home-care 
deal with and prepare themselves to perform a righteous task? 
 
Aim: The aim of this study is to illuminate nurses, comprehensions of palliative care 
within municipal home-care. 
 
Method: The method is a questionnaire to nurses. 
 
Results: The results did comply to law and regulations. The feedback we got from the 
respondents were that they wanted, and nearly always may be available when needed by 
the patients within palliative care, and support their next of kin. What was demanded by 
the respondents was supervision, but it is mostly impossible referring to economic 
reasons. 
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INLEDNING 
Att få leva tills man dör på lika villkor är en rättighet som vi alla människor har, enligt 

Världshälsoorganisationen [WHO] (NU-sjukvården, 2006). Vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilde människans värdighet. 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (1982: 763) kom till för att säkerställa vårdkvaliteten, 

stärka patienternas rättigheter och klargöra vårdgivarnas skyldigheter. Målet för HSL är 

enligt § 2 a, att ge en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.  

Författarna till föreliggande uppsats riktar sin empiriska studie till hur sjuksköterskor 

uppfattar arbetet med palliativ vård i kommunal hälso- och sjukvård. Studien vänder sig 

främst till sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor. Inför vår kommande 

yrkesroll anser vi det viktigt att som blivande allmänsjuksköterska känna till och få svar 

på följande frågor, vad eller vem avgör att palliativa teamet konsulteras?  Skiljer sig den 

palliativa vården mellan ordinärt- och särskilt boende? Hur uppfattar hemsjukvårdens 

allmänsjuksköterskor att palliativ vård bedrivs inom kommunal vård och omsorg? Vi 

ställer oss frågan, bedrivs den palliativa vården likvärdigt gentemot alla inom 

kommunal vård och omsorg. Vårt intresse väcktes under den verksamhetsförlagda 

utbildningen vi hade i termin fyra, då vi såg och uppfattade skillnader i den kommunala 

hemsjukvården, där palliativ vård utförs i ordinärt och särskilda boende. Där ordinärt 

boende avser det egna hemmet och särskilt boende är en kollektiv boendeform. Vi såg 

att det palliativa teamet konsulterades för dem som levde i ordinärt boende, däremot i 

särskilt boende, finns terminalvården till högre grad fortfarande kvar. Det som skiljer 

vårdformerna åt är att vid palliativ konsultation finns möjligheten till specialkompetens 

som exempelvis vid smärtproblematik, medan terminalvård är att ge en god omvårdnad 

vid livets slut, vilket stöds av Beck-Friis och Strang, (2005). Det är därför angeläget att 

studera hur sjuksköterskor uppfattar arbetet med palliativ vård. 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 
Lindskog (2003) framhåller att kurativ vård är botande och vårdande medan palliativ 

vård är lindrande vård. Sandman och Woods (2003) beskriver att ordet palliativ 

härstammar från latinska ordet pallium vilket betyder mantel, omsvepande och har i 

linje med denna metafor förståtts i termer av lindrande. 
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Definition av palliativ vård 
Den vedertagna definitionen av palliativ vård har WHO fastställt till följande:  

“Palliative care is an approach that improves the quality of life of 

patients and their families facing the problem associated with life-

threatening illness, through the prevention and relief of suffering by 

means of early identification and impeccable assessment and 

treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and 

spiritual. Palliative care: Provides relief from pain and other 

distressing symptoms; affirms life and regards dying as a normal 

process; intends neither to hasten or postpone death; integrates the 

psychological and spiritual aspects of patient care; offers a support 

system to help patients live as actively as possible until death; offers a 

support system to help the family cope during the patients illness and 

in their own bereavement; uses a team approach to address the needs 

of patients and their families, including bereavement counselling, if 

indicated; will enhance quality of life, and may also positively 

influence the course of illness; is applicable early in the course of 

illness, in conjunction with other therapies that are intended to 

prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and includes 

those investigations needed to better understand and manage 

distressing clinical complications” (WHO, 2006) 

 

Historik 
I England öppnades 1967 det första moderna hospicet, vilket hade stor betydelse för den 

fortsatta utvecklingen av palliativ vård i Sverige (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Hospicerörelsen startades av Dame Cicely Saunders som inrättande St. Christopher`s 

Hospice i London. Hospicesjukhusen var till för patienter med långt framskriden 

sjukdom och med kort överlevnadstid samt med fokus på den döende människan 

(Kaasa, 2001). I Sverige diskuterades frågan om inrättandet av särskilda hospice på 

regeringsnivå under slutet av 1970-talet (Sandman & Woods, 2003). De 

rekommendationer som framhölls var att den palliativa vården inte skulle bedrivas på 

särskilda hospice. Det angavs sex olika skäl till detta: först att det ansågs vara för 
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exklusivt, då det skall bedrivas jämlik vård till alla människor i svenska samhället. Det 

andra skälet var att hospicevård åt alla döende skulle innebära högre kostnader samt 

omstrukturering av den svenska sjukvårdsorganisationen. Tredje skälet var att hospice 

ansågs hålla en religiös profil vilket inte stämmer med det svenska samhället. Det skulle 

också bli allt för betungande för personalen att enbart arbeta med döende vilket var det 

fjärde skälet. Femte skälet var att det skulle bli brist i kontinuiteten med hospice för 

människor i livets slutskede. Det sjätte och sista skälet var att uppmärksamheten och 

empatin mot de döende skulle reduceras inom den kurativa vården, om de flesta döende 

skulle vårdas på hospice. Det som istället lyftes fram var att det skulle etableras enheter 

för palliativ vård i livets slut inom kurativa institutioner. Det startades trots dessa 

rekommendationer, hospice i Sverige under 1980- 90-talet i privat regi (Sandman & 

Woods, 2003).  

 

En beskrivning av palliativ vård  
Viktiga hörnstenar inom palliativ vård beskrivs med en gemensam vårdfilosofi, där bra 

ledarskap och kunskap är en förutsättning för god palliativ vård. Vidare ingår kontroll 

av symtom vilket kräver goda medicinska kunskaper. Många yrkeskategorier krävs i 

teamarbetet, vilka ingår eller blir konsulterande allt efter patientens behov. För en god 

palliativ vård är en fungerande kommunikation och relation mellan patient, närstående 

och personal en förutsättning. När vårdkedjan fungerar, följer resurserna patienten 

antingen denne vårdas av landsting eller av kommunen. Det som är av vikt, är att vården 

utformas i samverkan med patient och närstående samt efter deras önskemål så långt det 

är möjligt (NU-sjukvården, 2006). Kaasa (2001) beskriver vad som kännetecknar 

palliativ vård, är en helhetssyn på människan där de fysiska, psykiska, sociala samt de 

existentiella behoven tillgodoses. För att tillgodose de behov patienten har krävs 

kunskap och förmåga att prioritera. Vidare citeras Kaasa (2001) ”Målet med all 

behandling, vård och omsorg är att ge patienten och dennes familj bästa möjliga 

livskvalitet” (s 11). Vilket även styrks av Twycross (1998) som anser att målet med 

palliativ vård är att göra den tid som är kvar så behaglig och meningsfull som möjlig. 

Även Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) tar upp enligt § 2a att vård och omsorg 

skall uppfylla vissa krav, att vara av god kvalité, tillgodose patientens behov av trygghet 

i vården samt att behandlingen skall bygga på respekt, självbestämmande och integritet. 
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De flesta människor vill så långt som det är möjligt ha kontroll över sin egen situation 

och det bästa sättet för att upprätthålla kontrollen, är att patienten själv får vara delaktig 

i beslut om vård och behandling (Kaasa, 2001).  

 

Ericsson och Ericsson (2002) beskriver att vårdas hemma vid livets slut är en önskan för 

många människor. Hemsjukvård upplevs av många människor som mer värdig och kan i 

högre utsträckning erbjudas idag. Detta stöds av Fridegren (2005) som framhåller att, 

om patient och närstående önskar besök av hemsjukvården kan de erbjudas hjälp 24 

timmar om dygnet, året runt, av sjuksköterskor som blir ”gäst” i deras hem. Detta 

främjar patienten och närstående att kunna göra meningsfulla saker tillsammans även i 

livets slutskede.  

 

Enligt Sjöberg, Hugoson, Danielsson, Larsson, Linge och Petersson (1998) så beskrivs 

att bara vetskapen om att det finns en plats på annat boende, kan skapa trygghet för 

patient och närstående som då själva kan bestämma om platsen skall användas eller inte 

användas. Kaasa (2001) beskriver att det finns ett behov av närmare samarbete mellan 

primär- och slutenvård, detta för att tillgodose behoven av alternativ boendeform.  

 

Vård i livets slutskede bygger ofta på insatser från de närstående, det är viktigt att vara 

lyhörd för vad de själva vill, kan och orkar samt att stödja de närstående. Lika viktigt är 

det att lyssna och ge stöd efter dödsfallet (Sjukvårdsrådgivningen, 2006). 

 

Friedrichsen (2005) påpekar att man i flera studier har försökt att beskriva vad palliativ 

omvårdnad är men resultaten har inte varit heltäckande. Det samma gäller vilken roll 

sjuksköterskan har i den palliativa vården. Sjuksköterskerollen omfattas av många olika 

delar och för att kunna säga att sjuksköterskan arbetar med palliativ vård bör 

sjuksköterskans arbete uppfylla WHO:s definition av palliativ vård.  

 

Palliativa team 
Palliativa team är ett råd- och stödteam vars mål är att stödja patienten, närstående och 

vårdgivare. De medverkar till att vårdkedjans samarbete fungerar samt att kunskap inom 
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medicin och omvårdnad utvecklas (NU-sjukvården, 2006). Genom forskning, 

utveckling och kunskap på alla nivåer kan vård och behandling förbättras (Kaasa, 2001).  

 

Palliativa team uppkom genom att behovet av behandlingsinsatser ökade och att antalet 

slutenvårdsplatser minskade. Meningen var att utveckla en organisation som gav 

patienter i öppenvård tillgång till de kunskaper, vård och resurser som tidigare hade 

praktiserats inom sjukhusvården (Conradi, 2003). Palliativa teamet i norra Bohuslän och 

norra Älvsborg är förenade i Palliativa enheten i NU-sjukvården (2006). Där det högsta 

målet för patient och närstående är ökad livskvalitet. Palliativa teamet ger stöd för vård 

på sjukhus, sjukhem, särskilda boenden och i hemmet av sjukvårdsutbildad personal 

från sjukhus respektive hemsjukvård enligt NU-sjukvården (2006). Enligt Kaasa (2001) 

ingår i palliativa team speciella kompetenser bestående av sjuksköterskor, läkare, 

kurator, präst och sjukgymnast.  

 

När palliativa team konsulteras utarbetas det en skriftlig plan där uppgifterna finns hos 

patienten och innefattar vem som har ansvaret för vad och hur informationen görs 

tillgänglig mellan teamet och hemsjukvården. Finns det inte någon skriftlig plan kan 

patienten och de närstående uppleva arbetsfördelningen som rörig, vilket i sin tur kan 

bidra till en osäkerhet och en känsla att vara till besvär (Eckerdahl, 2003).  

 

Samordnad information mellan alla personalkategorier är en förutsättning för en god 

omvårdnad. Informationen bör ges muntligt och skriftligt till patient och närstående och 

vid behov upprepas samt dokumenteras. Då skapas trygghet för patient och de 

närstående samt möjlighet till kontroll och inflytande av vården vilket Weshe Selmer 

(1997) och Lundberg, Holmner, Hugoson, Gustafsson och Larsson (2005) anser.  

 

Enligt Patientjournallagen (1985:562) framkommer att: dokumentation av vårdplanen 

skall vara tydlig och ske kontinuerligt samt innehålla samtliga uppgifter som 

omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus och omvårdnadsdiagnos. Dokumentationen 

skall vara tillgänglig för alla inom vårdteamet och innehålla patientens problem, 

omvårdnads- och behandlingsåtgärder, uppföljning och utvärdering för behandlingen. 

Vidare menar Lundberg et al. (2005) att omvårdnadsarbetet inte bara kräver planering, 
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samordning, genomförande och utvärdering av vård och behandling utan också ett stort 

engagemang och förståelse från sjuksköterskan. 

 

Regeringens betänkande av palliativ vård  
I Vård vid livets slut (2005/06:SoU4) beskrivs att dagens ansvarsfördelning mellan 

kommuner och landsting är otydlig och riskerar att skapa konflikter mellan 

huvudmännen. Det kan få till följd att den enskilde inte får den vård och omsorg som 

han eller hon behöver. Ett väl fungerande samarbete mellan olika yrkeskategorier och 

verksamheter är en viktig förutsättning för att kunna tillgodose vårdbehoven i det 

enskilda fallet. Vidare påtalas om vårdpersonalens situation där mål formulerade i olika 

styrdokument och de resurser som ställs till förfogande ännu inte är i fas för att 

förverkliga palliativ vård fullt ut. I Vård vid livets slut (2005/06:SoU4) tydliggörs att, 

målet är att kunna erbjuda alla döende en god palliativ vård. En av slutsatserna i 

rapporten är att det fortfarande är långt ifrån uppnått. Ambitionen måste vara att vård 

kan ges oberoende av var man bor, vilken diagnos man har och inte endast inom 

särskilda enheter för palliativ vård. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) § 4,5,6 

skall kommunen göra det möjligt för de äldre att bo och leva under trygga förhållanden. 

Kommunen skall verka för god omvårdnad och service samt inrätta särskilda 

boendeformer. Vidare skall kommunen planera sina insatser för de äldre i samverkan 

med landstinget. 

 

Omvårdnad 

Omvårdnadsteori 
Joyce Travelbee´s teori (2003) lyfter fram omvårdnadens mellanmänskliga aspekter i 

fasen av etablering av ett, människa till människa förhållande, bestående av 

interaktionen mellan människor som jämlikar, där sjuksköterska och patientbegreppet 

förkastas helt. Vidare beskrivs vikten av att ha förståelse för hur interaktionen upplevs, 

vad som sker människor emellan samt vilka konsekvenser interaktionen kan ge. De 

begrepp som lyfts fram i teorin är människan som individ, mänskliga relationer, 

kommunikation, lidande och mening. Människan beskrivs som unik, helt olik men ändå 

så lik andra. Alla människor bär på olika erfarenheter så som sjukdom, förlust och 
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lidande och denna upplevelse är högst individuell. I teorin tas det upp en mycket 

betydelsefull del av livet, att finna mening med sina upplevelser. Sjuksköterskan ska 

vara medveten om att den mellanmänskliga relationen först kan skapas efter att man 

genomgått flera interaktions faser, fas ett: Det första mötet, innebär att sjuksköterskan 

ska vara medveten om hur generaliseringar och stereotypa uppfattningar påverkar sin 

syn på individen. Först när generaliserande och stereotypa uppfattningar försvinner, 

träder fas två in och framväxt av identitet och interaktion kan utvecklas. Fas tre: Empati, 

innebär att sjuksköterskan har förmåga att dela eller förstå en annan människas tillstånd 

i en viss situation. Denna förmåga leder till att kunna förutse den andres handlingar. Fas 

fyra: Sympati kännetecknas av medkänsla att sjuksköterskan tar del i den andres lidande 

och har önskan om att lindra lidandet. Den avslutande fasen i den mellanmänskliga 

relationen är fas fem, det är då som det uppstår en ömsesidig förståelse och kontakt 

emellan dem. För att uppnå målet med omvårdnaden och skapa en mellanmänsklig 

relation är kommunikation och professionell kunskap sjuksköterskans verktyg, vilket 

beskrivs i teorin som ett terapeutiskt användande av sig själv. Denna förmåga erhåller 

sjuksköterskan genom god självkännedom, ett kritiskt tänkande och självreflektion. 

Likaväl som kommunikationen kan bidra till att förstärka isolering kan den också hjälpa 

den drabbade. När väl en mellanmänsklig relation med patienten skapats tillkännages en 

ömsesidig och nära kontakt med förståelse för varandra och först då kan sjuksköterskan 

strukturera omvårdnaden så att den bemöter patientens behov och kan hjälpa patienten 

finna mening med sin upplevelse. 

 

Etik 
I de etiska koderna för sjuksköterskor (International Council of Nurses (ICN), 2000) 

påvisas sjuksköterskans personliga ansvar för sin yrkesutövning samt för utvecklingen i 

omvårdnadsarbetet. I de etiska koderna är ett av sjuksköterskans grundläggande ansvar 

att minska lidandet, vilket är en central betydelse i den palliativa vården. En studie gjord 

av Maylott (2005) beskriver att sjuksköterskans praktiska ansvar bör vara etiskt och 

beskyddande. Vidare har den etiska koden för sjuksköterskor ändrats och idag har 

sjuksköterskan även ansvar för utbildning av vårdpersonal och administrativt arbete 

vilket innebär att sjuksköterskan inte bara har patientkontakt. Koden är en vägledning 

som alla sjuksköterskor bör känna till. Ibland kan koden vara begränsad i sin vägledning 
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vilket gör att sjuksköterskan vid en konflikt ofta hamnar i mitten och får svårigheter att 

utföra de åtaganden som står fast och samtidigt bevara patientens integritet. 

Sjuksköterskan måste hålla sig ajour med utvecklingen då världen är föränderlig. De 

etiska grundprinciperna beskrivs av Lundberg et al. (2005) och dessa är att göra gott och 

inte skada, att respektera människans autonomi och integritet, vilka ger en god 

vägledning i utformandet i vården. Ett exempel som anges är att en patient alltid har rätt 

att avstå en behandling. Vilket även styrks av Ternestedt (2003) där patientens autonomi 

är viktigare och väger tyngre än läkarens och sjuksköterskans vilja att göra gott. Det är 

därför viktigt att samtala med patienten och försöka ta reda på vad som egentligen är 

patientens vilja, vilket också stöds i en studie gjord av Duggleby och Berry (2005) vilka 

tar upp att patientens mål och behandling skiftar under den palliativa vårdens gång. I 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och 

sjukvård framgår det att patientens individuella resurser och behov skall tillgodoses 

samt att sjuksköterskan skall minska lidandet vilket ger möjlighet till en värdig död.  

 

Ädelreformen 
Vid Ädelreformens införande 1992 fick sjuksköterskorna en förändrad arbetsroll, från 

att ha varit personalansvariga för undersköterskor och vårdbiträden och haft nära 

kontakt med patienter och läkare så sköter kommunala sjuksköterskor idag den 

medicinska kontakten mellan patienter och läkaren. Personalansvaret har enhetschefer 

på enheterna. Kommunala sjuksköterskor skall utbilda, fortbilda personalen och 

upprätta omvårdnadsplaner för vårdtagarna. Denna förändring föranleddes av en 

marknadsidé om decentralisering som växte fram under 1980-talet då det kritiserades att 

det var allt för byråkratiskt och ineffektivt organiserat inom sjukvården. Under 1990- 

talet och framåt har förändringar skett inom den svenska äldreomsorgen som inneburit 

att kommunerna har blivit ålagda att ta över ansvaret för vård och omsorg vilket tidigare 

varit landstingens ansvar. Förändringarna har skett samtidigt som den äldre delen av 

befolkningen ökar. För vård och omsorg var ädelreformen en av de mest omfattande 

strukturförändringar som gjorts. Tanken med ädelreformen var att integriteten och 

bestämmandet om var och hur vårdtagare lever sina sista dagar skulle komma närmare 

vårdtagaren. Helhetssyn av den äldre människan var utgångspunkten. Sjukhusen skulle 

svara för akutvård och vara kostnadseffektiv. Äldrevården som tidigare varit medicinskt 
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inriktad formas om till socialt inriktad öppenvård där kommunerna får ett ansvar för 

vårdtagarna. Sjuksköterskornas roll blir konsulterande. Betalningsansvar för 

utskrivningsklara vårdtagare läggs på kommunerna, vilket resulterar i att det behöver 

utformas olika boendeformer för vårdtagare i kommunen.  I samband med ädelreformen 

infördes ett nytt samlingsbegrepp, särskilda boendeformer för äldre, vilket ersatte 

tidigare ålderdomshem, servicehus och gruppbostad (Selander, 2001; SOU 2001:6; 

Ädelparadoxen, 2004 och Carlström, 2005).  

 

Selander (2001) tar upp att, patienten har valfrihet med begränsning, då begränsningen 

är patientens svaga ställning gentemot de medicinskt utbildade, på grund av patientens 

kunskapsbrist eller svag hälsa samt att denne inte alltid känner till alternativa 

vårdformer. Vidare beskriver Selander att äldrevården alltid varit i ett läge mellan 

medicinskt och socialt inriktad verksamhet. Införandet av ädelreformen har inte varit 

smärtfri det har bland annat avhjälpts med införandet av ökad tillsyns- och 

kontrollverksamheter av den medicinska kvalitén och säkerheten inom den kommunala 

äldrevården. 

 

Sjuksköterskans profession inom kommunal palliativ vård 
I allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2001:212) vilken är den nya 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, framgår det att yrkeskunnandet 

skall innefatta kunskaper om tekniska, ekonomiska, organisatoriska och sociala 

principer. Vidare tas det upp att som sjuksköterska ha kompetens, förmåga samt vilja att 

utföra uppgifterna med mod, ansvar samt använda de fakta och metoder som finns för 

att utföra uppgifterna.  I SOSFS (1993:17) framgår det klart och tydligt att all hälso- och 

sjukvårdspersonal skall se människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inrikta sig 

på sjukdomstillståndet.  

 

Sjuksköterskans ansvar är att samordna alla vårdinsatser och det som är centralt är 

omvårdnaden kring den döende patienten. Sjuksköterskan kommer i omvårdnaden nära 

patienten vilket kräver kunskaper om, inlevelseförmåga, kreativitet, fantasi och insikt i 

vad det innebär att vårda en svårt sjuk eller döende patient. Om frågan ställs, när är en 

patient döende? finns det inga definitiva svar, detta på grund av att varje människas 
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döende är unikt och följer inte andra människor mönster. En nödvändig kunskap som 

sjuksköterskan bör ha med sig i vårdandet är erfarenheten/förmågan att observera och 

tolka patientens behov samt symtom. Att vara närvarande och tillgänglig för patienten 

och inge hopp, inte för att bota men för att lindra smärta och symtom är väsentliga delar 

i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. En av sjuksköterskans huvuduppgifter i 

omvårdnaden är att utöva helhetsvård, vilket innebär att se till patientens fysiska, 

psykiska, sociala, kulturella och andliga behov samt att hjälpa patienten uppnå 

livskvalitet ända fram till döden träder in. Sjuksköterskans arbete är inte bara att se till 

patientens behov utan även stödja, hjälpa och informera de närstående samt ge dem en 

möjlighet till utrymme för funderingar och önskemål (Ahlner-Elmqvist, 2001; 

Fridegren, 2005 och Lundberg et al., 2005).  

 

Lundberg et al. (2005) beskriver vidare att en viktig del i omvårdnaden, samt en 

förutsättning för förståelse och samordning är hänsynstagande och lyhördhet inför 

patientens behov och önskemål om information, samt beakta möjligheten att ta emot 

information om sin sjukdom, prognos och behandling. Eckerdahl (2003) beskriver att 

ibland är inte patienten tillgänglig för information på grund av konfusion (förvirring), 

demens eller sänkt vakenhetsgrad. Fridegren (2005) påpekar att sjuksköterskans närvaro 

under läkarens information, som stöd till patienten och de närstående, är av stor vikt för 

att undanröja eventuella oklarheter. Sjuksköterskans förhållningssätt bör oberoende 

åtgärder och insatser hela tiden bygga på respekt för patienten som människa (Ahlner-

Elmqvist, 2001). 

Handledning 
Friedrichsen (2005) beskriver, att utvecklas som sjuksköterska inom palliativ vård 

upplevs av många sjuksköterskor som tufft men utmanande. Det handlar om att 

överleva känslomässigt eftersom sjuksköterskan ständigt står inför och möter många 

människor med svåra sjukdomar, kriser, sorger och död. Det krävs inte bara teoretisk 

kunskap utan även att sjuksköterskan förstår och kan arbeta med sig själv, vilket kan 

vara en svår balans. God självinsikt krävs för att inte stagnera utan för att komma 

vidare. Dock räcker inte det teoretiska lärandet utan sjuksköterskan bör konfronteras 

med sig själv och det svåra i patientens situation gällande tankar om döden. 

Sjuksköterskan lär sig att hantera sin egen ångest, rädsla och tankar på den egna och 
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familjens död, vilket även stöds av Sjukvårdsrådgivningen (2006) som betonar att 

sjuksköterskan själv behöver ha bearbetat sin egen livsåskådning samt våga prata om 

döden. Genom att sjuksköterskan reflekterar ifrågasätter och kritiskt granskar sitt eget 

handlande och beteende kan omvårdnaden förbättras.  

 

Holm (2003) och Eckerdahl (2003) anser båda att handledning med jämna mellanrum är 

en metod som syftar till att känna igen och förstå sina reaktioner. Handledning gör att 

känslorna som väckts, lyfts fram och diskuteras och görs förståeliga vilket gör känslorna 

lättare att bära.  

 

I en studie gjord av Ohlson och Arvidsson (2005) beskrivs hur processorienterad 

omvårdnadshandledning [POH] har främjat de handledda sjuksköterskornas psykiska 

hälsa. De handledda sjuksköterskorna uppnådde en god psykisk hälsa genom reflektion 

över det egna arbetet och stöd från varandra i gruppen, vilket i sin tur ledde till att 

sjuksköterskornas förmåga att kontrollera sin egen arbetssituation ökade. Resultatet av 

studien visar att POH kan hjälpa till att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa och 

skydda mot emotionellt påfrestande arbete. För att minska den ökade ohälsan bland 

sjuksköterskor är POH en betydelsefull åtgärd. Holm (2003) och Eckerdahl (2003) 

understryker båda att dagligen arbeta med döende patienter och deras närstående ställer 

stora krav på såväl medicinsk och teknisk kunskap som personlig kompetens hos 

sjuksköterskan. För att sjuksköterskorna skall ha ett bra arbetsklimat och må bra, 

förutsätter det att de själva blir sedda, får återkoppling på sina arbetssätt och blir 

empatiskt bemötta. Socialstyrelsen har i Vård vid livets slut (2005) påpekat behov av 

utbildning till vårdpersonalen i vad principerna för palliativ vård innebär och även 

kontinuerlig fortbildning, stöd och handledning. När allt fler och allt sjukare personer 

behöver hemsjukvård ställs stora krav på kompetensen bland dem som arbetar inom 

hemsjukvården. Lundberg et al. (2005) framhåller, för att uppnå en god personlig 

omvårdnad för patienten som möjligt, bör alla i vårdteamet ges möjlighet till 

professionell handledning och utbildning.  
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SYFTE 
Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor uppfattar arbetet med palliativ vård i kommunal 

hälso– och sjukvård 

 

METOD 

Enkätstudie 
En enkätundersökning genomfördes. Studien är empirisk och en pilotstudie har gjorts 

för att eventuellt fortsätta studien.  Pilotstudie är enligt Nationalencyklopedin (2006) en 

liten förberedande eller vägledande studie utan ekonomiskt bidrag. En kvalitativ metod 

har använts för att göra undersökningen och en kvantitativ metod har använts för att 

redovisa resultatet. Valet av metod har styrts av författarnas intresse, vilket är att studera 

hur de verksamma sjuksköterskorna uppfattar sitt arbete med palliativ vård i kommunal 

hälso– och sjukvård. En empirisk studie bygger på att undersöka verksamheten som den 

är (Infovoice, 2006).  

 

Enkätkonstruktion 
Genom att öka förståelsen för problemområdet valde författarna att läsa igenom 

litteratur och artiklar inom det valda undersökningsområdet. Utifrån denna kunskap och 

precisering av problemområdet konstruerades enkätfrågorna. Författarna till 

föreliggande studie konstruerade frågor till enkäten utifrån studiens syfte. Enligt Kylen 

(2004) handlar enkätkonstruktion om att göra frågor som täcker området som avses att 

studera. 18 frågor bildades utifrån sjuksköterskans kunskap och kompetens inom 

palliativ vård. Författarna valde dock att inleda frågeformuläret med demografiska 

frågor såsom ålder, kön, år inom professionen och år inom kommunal hälso- och 

sjukvård. Kylén (2004) och Jakobsson och Westergren (2005) anser att det är viktigt att 

inleda med neutrala frågor för att inte avskräcka tilltänkta respondenter från att delta i 

studien. För att kunna genomföra studien tog författarna kontakt med 

verksamhetscheferna i de utvalda kommunerna, för att söka tillstånd till 

enkätundersökningen. En provenkät lämnades till en sjuksköterska i kommunal 

verksamhet för att testa enkäten, vilket Nyberg (2000) och Jakobsson & Westergren 

(2005) anser är nödvändigt för då testas frågorna som kommer att användas. Nyberg och 

Jakobsson & Westergren anser vidare att testen bidrar till om respondenten förstår 
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frågorna på det sätt som är planerat eller om frågorna upplevs som mångfaldiga. 

Enkäterna kodades innan utlämnandet med siffror och bokstäver, för att behålla 

anonymiteten hos respondenterna samt för att inte blanda ihop respondenterna med 

varandra (Kylén 2004). Enkäterna lämnades ut, det besvarade materialet analyserades 

och kategoriserades utefter likheter och olikheter. Genom denna analys framträder 

eventuellt ett resultat som kan ge svar på syftet (Patel & Davidson, 2003). Enkäterna har 

sammanställts utifrån studiens syfte att belysa hur sjuksköterskorna uppfattar arbetet 

med palliativ vård i kommunal hälso– och sjukvård.  

 

Urval 
Urvalet till pilotstudien utgjordes av sjuksköterskor vilka är verksamma inom 

kommunal vård och omsorg i tre kommuner i Västra Götaland. Författarna till 

föreliggande studie valde först att lämna ut en provenkät till en sjuksköterska i en 

kommun, vilken ingår i studien, då enkäten gav relevanta svar på frågorna. Därefter 

valdes kommunerna ut, utifrån att en kommun har styrdokument angående hur palliativ 

vård skall bedrivas och den andra kommunen saknar nerskrivna styrdokument i hur 

palliativ vård skall bedrivas. Inklusionskriterier för att deltaga i studien är 

sjuksköterskor med erfarenhet inom hemsjukvård i kommunal verksamhet samt som har 

arbetat med palliativ vård. Respektive kommuns verksamhetschefer kontaktades för att 

få tillstånd till enkätundersökningen och de medgav sitt tillstånd för genomförande. Det 

lämnades ut 28 enkäter till den ena kommunens sjuksköterskor och fem till den andra 

kommunens sjuksköterskor. Sammanlagt lämnades 33 enkäter ut dock bygger resultatet 

på 16 enkäter, då vi valt att ta med provenkäten på grund av relevanta svar.  

 

Genomförande  

En provenkät lämnades ut till en verksam sjuksköterska i en västsvensk kommun, detta 

för att testa hur antalet frågor förstods och uppfattades. När respondenten svarat, togs en 

fråga bort och två frågor omformulerades. Denna provenkät kommer att ingå i studien 

eftersom svaren på enkäten var relevanta och av vikt för studien. 
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Författarna till föreliggande studie lämnade personligen ut enkäterna tillsammans med 

ett informationsblad angående studiens syfte. De sjuksköterskor som var närvarande på 

arbetsplatsen och ville ta del av informationen av studien, tilldelades enkäten 

personligen. I denna kommun skickades det ut ett internt meddelande till alla 

sjuksköterskorna angående enkätundersökningen. Genom att författarna överlämnar 

enkäten personligen kan detta enligt Patel och Davidson (2003) bidra till att författarna 

kan hjälpa och förtydliga oklarheter för den som skall besvara enkäten. Respondenterna 

fick en vecka på sig att besvara enkäten och därefter samlades materialet personligen in 

av författarna, som samtidigt påminde om enkätundersökningen till de respondenter 

som inte varit närvarande vid informationstillfället eller inte hunnit besvara enkäten. 

Dessa fick ytterligare en vecka på sig att besvara enkäten. När författarna för andra 

gången samlade in materialet, var bortfallet fortfarande för stort. Påminnelse om studien 

lämnades på nytt till de sjuksköterskor som inte besvarat enkäten, som ett resultat av 

detta fick författarna ytterligare tre svar en vecka senare. I den andra kommunen erbjöd 

sig verksamhetschefen att sköta enkätutlämnandet då det var svårt att samla alla 

sjuksköterskor till ett informationsmöte. Ett kuvert till varje enkät lämnades ut för att 

bevara anonymiteten. Ett stort frankerat kuvert lämnades till verksamhetschefen som 

erbjöd sig posta enkätsvaren till oss. Det gjordes sammanlagt tre påminnelser till 

respondenterna. Av 34 utlämnade enkäter besvarades 16 varav en var provenkät vilken 

författarna valde att ta med i studien.  

 

Enkätanalys 
Författarna till föreliggande studie har använt sig av innehållsanalys som metod för att 

få fram resultatet. Det innebär enligt Kylèn (2004) att gruppera, dela materialet i mindre 

delar och därefter sortera grupperna. Det insamlade materialet från de kodade enkäterna 

prickades av utifrån respondenternas svar. Enkäterna kopierades och klipptes isär fråga 

för fråga som lades var för sig i olika högar vilka sorterades efter likheter och olikheter i 

svaren. Genom att använda överstrykningspennor i olika färger grupperades svaren i 

gemensamma ord till ledtrådar vilka bildar kluster, exempelvis symtomlindring, 

smärtlindring, lindra symtom, ångestlindra är gemensamma ledtrådar och bildar klustret 

symtomlindring i arbetsgången. Enligt Kylén (2004) kan arbetsgången sammanfattas i 

fem steg som är att koda anteckningarna, föra samman svar med samma kod samt 

 - 14 - 
 



gruppera, pröva homogeniteten i svaren, sammanfatta svaren och sätta en beskrivande 

rubrik på varje grupp. Författarna i föreliggande studie har valt att använda ordet kluster 

istället för kod vid sammanställning av resultatet. 

 

Validitet och reliabilitet 
För att studien skall ha god kvalitet och ha validitet måste forskaren enligt Patel och 

Davidsson (2003) veta att det som undersöks verkligen är det som skall undersökas. 

Validiteten i föreliggande studie styrks genom att författarna har genomgående utgått 

från studiens syfte och arbetat tillsammans hela tiden vid bearbetning av det framkomna 

materialet. Vidare anser Patel och Davidsson, för att uppnå en god reliabilitet skall 

studien vara genomförd på ett tillförlitligt sätt. Författarna har genomfört en 

enkätundersökning med många öppna frågor vilket ger en god reliabilitet eftersom 

författarna inte kan påverka respondenternas svar, detta stöds av Kylén (2004) som 

anser att öppna frågor ger större frihet och styr mindre den som svarar. Av 

respondenternas svar, kunde författarna se att respondenterna förstått frågorna korrekt. 

Författarna sammanställde respondenternas svar från enkäten och diskuterade samt 

bearbetade svaren flera gånger under analysens gång. Utifrån klustren sammanställdes 

tabeller för att resultatet skulle kunna utläsas lättöverskådligt och på ett rättvisande sätt 

(Kylén, 2004). Före varje tabell finns en beskrivande text om vad tabellen innehåller 

och kontroll av det kodade materialet gjordes så att inga fel uppkommit. 

Stickprovskontroller på klustren gjordes också för att materialet skulle bli rättvisande 

och Svensk synonymordbok (Nordstedts Ordbok, 2003) användes för att klargöra 

klustrens innebörd för att kontrollera att rätt kluster använts i resultatredovisningen. 

Kontroll av klustren anser Andersson (2001) gör att analysen håller god kvalitet.   

 

Etiska övervägande 
Kvale (1997) belyser vikten av att informanterna i förväg informeras om studien och 

avsluta sin medverkan i studien när de önskar utan förklaring. Han anser också att det är 

av stor vikt att materialet behandlas konfidentiellt. Brev till respondenterna blir utsänt, 

men först efter att verksamhetschefen för sjuksköterskorna godkänt att 

enkätundersökningen kan genomföras. Brevet tar upp att deltagandet är frivilligt och 
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kan avbrytas, (se Bilaga 2). För att genomföra enkätundersökningen gjorde författarna 

till föreliggande studie en förfrågan via mail till den Etiska nämnden i Västra Götalands 

Regionen om ett godkännande att få utföra en enkätundersökning av sjuksköterskor i tre 

kommuner. Svaret var att det inte krävdes något godkännande för att genomföra 

enkätundersökningen, då de tilltänkta respondenterna var personal, sjuksköterskor som 

ej var i beroendeställning.   

 

RESULTAT 
I studien lämnades 34 enkäter ut, varav en, var en provenkät som togs med i resultatet. 

Av 34 utlämnade enkäter inkom 16 svar, vilket resulterar i ett bortfall på 54 %. Studien 

inkluderar en man och 15 kvinnor, av de 16 var det tio som har vidareutbildat sig efter 

sjuksköterskeexamen. Frågorna redovisas i text och tabell. Medelåldern är 41,9 år. 

Sammanlagda antalet år inom professionen är hos respondenterna 230 år vilket ger ett 

medelvärde på 14,37 år inom professionen. Sammanlagda år i kommunen som 

verksamma sjuksköterskor är 122 år vilket ger ett medelvärde 7,62 år.  

 

Sjuksköterskornas uppfattningar av de direktiv de arbetar utifrån palliativ vård 
Av 16 respondenterna svarade 14 på denna fråga. I stapeldiagrammet framgår att 

respondenterna angivit fler än ett svar på frågan. Ingen respondent angav alla kluster, 

tyngdpunkten ligger dock i att prioritera palliativ vård. Respondenterna beskrev att de 

direktiv som styr deras arbete är lagar, författningar, prioritera palliativ vård samt 

sjuksköterskans kompetens. I stapeln Prioritera palliativ vård ingår att se på människan i 

helhet, bibehålla funktioner hos patienten, lindra symtom, finnas tillgänglig, öka 

delaktigheten för patienten och de närstående i vården. I denna stapel ingår även WHO:s 

definition. I stapeln med beskrivning av Sjuksköterskans kompetens så ingår egen 

bedömning, empatiskt förhållningssätt, etiska värderingar (ICN:s kod) och representera 

trygghet till patient och närstående.  
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Tabellen hänvisas till texten på föregående sida. 

Tabell 1. Direktiv som sjuksköterskorna arbetar utifrån i palliativ vård. 
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Sjuksköterskornas uppfattningar om vårdinsatser hemsjukvården måste tillgodose 
för att palliativ vård skall ha hög kvalitet 
Enkätsvaren visar ett tydligt mönster att symtomlindring, säker vård, kontinuitet, 

samarbete, tillgänglighet samt stöd till patient och närstående är viktigt att tillgodose för 

den palliativa vårdens höga kvalitet. Av staplarna i diagrammet framgår att det är mer 

än ett kluster respondenterna angett för att kunna tillgodose hög kvalitet. Ingen av 

respondenterna angav alla kluster, men 14 har angett två eller tre av klustren och en 

respondent avstod att svara på frågan. En respondent citeras: ”att arbeta med palliativ 

vård är oerhört privilegierat då jag som sjuksköterska kommer ”nära” patienten, 

vårdteamet och dess anhöriga. Tillsammans gör vi det så gott vi kan”. 
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Tabellen hänvisas till texten på föregående sida. 

Tabell 2. Vårdinsatser för att tillgodose hög kvalitet. 
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Sjuksköterskornas möjligheter att påverka vårdinsatserna 
Det var en respondent som uppgav att hon/han inte kan påverka vårdinsatserna förutom 

extra tillsynstillfällen. De övriga respondenterna beskriver att de kan påverka 

vårdinsatserna. I stapeln Sjuksköterskeinsatser visas de insatser som sjuksköterskan har 

som uppgift, vilka innehåller omvårdnadsplaner som sjuksköterskan upprättar och har 

uppföljningar på. De insatser som vidare beskrivs är planerade besök, extra tillsyn, se 

och stödja patienten/närståendes behov och önskemål. För god kvalitet på omvårdnaden 

gäller sjuksköterskans kompetens, genom att se till att omvårdnadsplanen blir tillgänglig 

för all personal samt mer utbildning i palliativ vård. I stapeln för Samarbete i 

vårdkedjan presenteras gott samarbete mellan vårdtagare, vårdgivare, behandlande 

läkare och palliativa teamet. Bristerna som respondenterna beskriver redovisas i stapel 

nummer tre. Respondenterna anser att det är svårt att alltid uppfylla närvaro hos 

patienterna. Vidare beskriver respondenterna att det kan vara svårt med kontinuitet när 

det gäller läkarkontakt, sämre samarbete med läkare från primärvården samt att det kan 

vara svårt att få med läkaren på hembesök till patienter som är i behov av palliativa 

insatser. Vidare svarade en respondent positivt, att läkaren lyssnar till sjuksköterskan 

bedömningar och åsikter kring vården av patienten. 
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Tabellen hänvisas till texten på föregående sida. 

Tabell 3. Sjuksköterskornas möjligheter att påverka sina vårdinsatser 
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Sjuksköterskornas uppfattningar huruvida palliativ vård bedrivs på lika villkor i 
ordinärt/särskilda boenden 
På frågan om palliativ vård bedrivs på lika villkor så framkom av svaren som visas i 

stapeln Palliativ vård på lika villkor, att nio respondenter av 16 anser att kompetensen 

hos vårdpersonalen är samma oavsett boendeform. Stapeln som beskriver Skillnader 

visar att 11 respondenter anser att det finns skillnader i palliativ vård beroende på var 

vårdtagaren bor. Skillnaderna är dock ej beskrivna av respondenterna. I stapel Palliativa 

teamet beskrivs av respondenterna att på särskilda boenden är patienter inte alltid 

inskrivna i palliativa teamet, vilket innebär att specialistkompetensen inte finns 

tillgänglig. Respondenterna tar också upp att patienter i ordinärt boende tas mer på 

allvar. Stapel Tillgänglighet visar på hur tillgängligheten av vårdinsatserna kan variera 

på ordinärt/särskilt boende, beroende på det geografiska områdets storlek i 

kommunerna, då sjuksköterskorna utgår från centrum. I stapeln Närstående anger 

respondenterna att de närstående tar mer ansvar och en vårdande roll, i ordinärt boende, 

vilket kan bli betungande för dem. I särskilt boende är det svårare att vara närstående 

och få utrymme, eftersom vårdpersonalen har huvudansvar. Två respondenter svarade 

nej på frågan, en ansåg att det var god kvalitet på vården i ordinärt boende medan den 

andra respondenten svarade tvärtom att kvalitén inte är den samma.  
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Tabellen hänvisas till texten på föregående sida. 

Tabell 4. Palliativ vård i ordinärt och särskilt boende. 
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Sjuksköterskornas uppfattningar om vem och vad som avgör palliativa teams 
konsultation  
Respondenterna angav mer än ett svar vilket framgår av tabellen. I stapeln 

Sjuksköterskan meddelar, beskriver flertalet respondenter att det är sjuksköterskan som 

ser behoven och meddelar läkaren att palliativa team konsulteras. Remiss från läkare är 

avgörande för att palliativa team konsulteras som stapel Remiss från läkare visar. 

Vidare beskrivs i stapel Stora insatser, att omfattande vårdbehov är indikation på att 

palliativa team konsulteras. Tre respondenter vet ej vem eller vad som avgör att 

palliativa team konsulteras vilket visas i stapel Vet ej. En respondent citeras: ”Palliativa 

teamet är en resurs som alltid är tillgänglig och ger oss sjuksköterskor alltid sitt stöd. 

Skapar trygghet i form av tillgänglighet och kontinuitet. Att som sjuksköterska ge tid för 

samtal till patient, vårdteam och anhöriga”. 
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Tabellen hänvisas till texten på föregående sida. 

Tabell 5. Konsultation till palliativa team 
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Sjuksköterskornas uppfattningar av möjligheten till omedelbar sjukhusvård 
Det framgår i tabell sex, att åtta respondenter anser att patienterna har möjlighet till 

öppen retur, avdelningarna brukar vara generösa med platser till patienter i palliativ 

vård. Stapeln Nej/inte alltid beskriver att det inte alltid är möjligt med öppen retur. En 

respondent beskriver att öppen retur bestäms av avdelningen i regionen vilket visas i 

stapeln Tveksamt. En respondent besvarade inte frågan vilket framgår av stapeln Ej 

svarat.  
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Tabellen hänvisas till texten på föregående sida. 

Tabell 6. Möjlighet till öppen retur oavsett boendeform. 
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Sjuksköterskornas uppfattningar av resurser att sätta in extra personal 
Samtliga respondenter har mandat att sätta in extra vårdpersonal vid behov. Två 

respondenter angav att det är i livets slutskede extra personal sätts in och då är det 

tidsbegränsat. En respondent beskrev, att beroende på tillgång av vårdpersonal samt 

områdets ekonomiska belastning kan vara avgörande om vak sätts in. ´ 

 

Sjuksköterskornas uppfattningar av vem som gör den medicinska bedömningen 
när extrapersonal skall sättas in 
Alla respondenter besvarade frågan. 11 av 16 respondenter angav att hon/han gör den 

medicinska bedömningen om extrapersonal skall sättas in. Vidare angav fem 

respondenter att beslut om bedömning görs gemensamt av sjuksköterska och enhetschef 

vid insättande av extrapersonal.  

 

Sjuksköterskornas uppfattningar av stöd och handledning vid arbete med palliativ 
vård 
Samtliga 16 respondenter besvarade frågan. I stapeldiagrammet framgår att 

respondenterna angivit fler svar än ett svar på frågan och att, ett eller fler kluster angavs. 
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I stapeln Kollegial handledning beskriver 11 respondenter att de stödjer och handleder 

varandra. Stapeln Palliativa teamet beskriver fyra respondenters svar, om konsultation 

sker för patienten av palliativa teamet kan den ansvariga sjuksköterskan få tillgång till 

handledning av sjuksköterska i palliativa teamet. I stapeln Ej handledning har sju 

respondenter svarat att handledning saknas men efterfrågas. Vidare anges bristande 

ekonomi som orsak till att handledning saknas. En respondent citeras: ”Palliativ vård i 

hemsjukvård är: en mycket viktig och angelägen uppgift för sjuksköterskan, men det är 

lätt att bli ”vidbränd” om man inte får rätt stöd”. 

 

Tabell 7. Stöd och handledning för sjuksköterskor i palliativ vård. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Att göra en empirisk studie har varit lärorikt. I början var tanken att göra djup intervjuer 

som datainsamling, men på grund av tidsbegränsning valde författarna att göra en 

enkätundersökning. Författarna såg att de frågor vi tänkt ställa i intervjun likväl kunde 

användas i en enkät. Att finna litteratur om hur analysarbetet av enkäterna ska utföras är 

svårt att hitta, på Internet och i litteraturen. Dock fann vi i Kylén (2004) verktyg för att 

kunna genomföra en enkätundersökning. Syftet med studien var att beskriva hur 

sjuksköterskorna uppfattar arbetet med palliativ vård i kommunal hälso- och sjukvård. 

Studien bygger på att undersöka verksamheten som den är, vilket enligt Patel och 
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Davidson (2003) är en empirisk studie. För att få svar på studiens syfte valde författarna 

till föreliggande studie att göra en empirisk studie där enkät undersökning blev det 

slutgiltiga valet. 

 

Genomförande av studie  

Författarna till föreliggande studie valde att göra en pilotstudie i kommuner med och 

utan styrdokument för hur palliativ vård skall bedrivas inom kommunal hälso- och 

sjukvård. För att få validitet och reliabilitet i pilotstudien har öppna frågor i enkäten 

använts vilket gör att författarna ej påverkar respondenternas svar, vilket även stöds av 

Kylén (2004) och Jakobsson och Westergren, (2005). Metoden som vi använt oss av har 

varit krävande men givande och givit oss svar på studiens syfte. För att eventuellt 

erhålla fler svar på enkäterna kunde författarna till föreliggande studie personligen ha 

lämnat enkäterna på ett personalmöte och berättat om studiens syfte, vilket troligen hade 

ökat intresset. Om författarna stannat kvar medan respondenterna besvarade enkäten 

och därefter samlat in dem. kunde det ha bidragit till större svarsfrekvens? Vid 

utlämnandet av enkäter i en av kommunerna så gick ett internt mail ut till samtliga 

sjuksköterskor om studien och var enkäterna fanns samt när dessa skulle insamlas. I den 

andra kommunen erbjöd sig verksamhetschefen att handha enkätutlämnandet då det var 

svårt att samla sjuksköterskorna vid ett tillfälle för information om studien. En fråga vi 

ställer oss är, gav verksamhetschefen rätt information och påminnelser om studien till 

de tilltänkta respondenterna? Tillvägagångssättet var kanske inte det optimala. 

Eventuellt kunde författarna själva ha skickat enkäterna samt information till de 

tilltänkta respondenterna. Författarna tänkte lämna ut enkäter till ytterligare en kommun, 

det hade kanske givit oss fler svar men konsekvensen hade kunnat bli ett ökat bortfall. 

Vid analysen av materialet upptäcktes att formuleringar på några frågor missförstods, 

trots att justering gjorts på en provenkät. Eventuellt kunde ytterligare en provenkät 

lämnats ut efter omformulering av första utkastet, för att undersöka om frågorna 

uppfattades rätt. Kylén (2004) anser att flera tester av enkäten gör att risken av 

missförstånd minskar.  

 

Frågorna i enkäten var till stor del öppna vilket gav respondenterna möjlighet till att 

svara med enstaka ord till långa utlägg. Kylén (2004) menar dock att öppna frågor är 
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svårare att analysera. För att vara säkra på att vi funnit likheter i svaren användes 

Svensk synonymordbok (Nordstedts Ordbok, 2003) för att ge oss en uppfattning om 

innehållet i svaren var rätt uppfattade. Dessa likheter gav oss ledtrådar vilka bildade 

kluster som redovisas i text och tabellform. Vid nästa studie kan det rekommenderas att 

använda några fler bundna frågor då det är lättare att bearbeta och analysera. Dock ser 

vi en nackdel med att använda fler bundna frågor, vilket även stöds av Jakobsson och 

Westergren (2005) som beskriver att respondenterna blir styrda av författarnas 

svarsalternativ eller att de hoppar över att besvara frågan. Författarna till föreliggande 

studie har använt inklusionskriterier för att säkerställa det som skall ingå i studien, det 

vill säga att inget annat inkluderas än det som författarna avser att studera. 

Inklusionskriterier för att delta i studien, var sjuksköterskor som arbetar med patienter i 

palliativ vård inom hemsjukvård i kommunal verksamhet. 33 enkäter lämnades ut till 

hemsjukvårdens sjuksköterskor i de två kommunerna, 28 enkäter till den ena 

kommunens sjuksköterskor och fem till den andra kommunens sjuksköterskor. 

Sammanlagt lämnades 33 enkäter ut dock bygger resultatet på 16 enkäter, då vi valt att 

ta med provenkäten på grund av relevanta svar. Författarna till föreliggande studie 

redovisar bortfallet som är 54 %. Studien inkluderade en man och 15 kvinnor.  

 

Resultatdiskussion  

Hur sjuksköterskor kan tillämpa en teori i palliativ vård  
Omvårdnadsteoretikern Travelbee (2003) som vi valt att beskriva och använda oss av är 

bra att tillämpa i omvårdnadsarbetet med patienter i palliativ vård. Travelbee´s teori 

beskriver, genom att sjuksköterskan skapar en mellanmänsklig relation med patienten 

kan hon/han inge tillit och hjälpa patienten att finna mening med sin sjukdom och sitt 

lidande. Patienten ses som en unik människa, där sjuksköterskan finns till hands vilket 

bidar till att patienten känner trygghet till vården. Vi anser att Travelbee´s teori är 

användbar i både omvårdnadsarbetet samt i sjuksköterskeutbildningen, då teorin bygger 

på vikten av det första mötet och att skapa en mellanmänsklig relation som är början på 

en process i omvårdnaden kring patienten och dennes situation.  
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Direktiv sjuksköterskor arbetar utifrån 
Enligt SOU 2001:6, skall alla kommuner i Sverige efter inträdandet av Ädelreformen 

(1992),  ha utarbetat en handlingsplan över hur palliativ vård skall bedrivas i kommunal 

verksamhet. Det som framkommer i SOU 2005/06 är att en utarbetning av 

handlingsplaner för palliativ vård fortfarande står i status quo, vilket innebär att ingen 

större förändring har skett sedan SOU 2001:6, målet är långt ifrån uppnått. Det 

framkom i resultatet att alla kommunerna ännu inte har utarbetat handlingsplaner för hur 

palliativ vård skall bedrivas i kommunen.  Det som studiens resultat beskriver är att 

sjuksköterskorna arbetar utifrån, WHO:s definition samt utifrån palliativa teamet i NU-

sjukvårdens bärande hörnstenar, där det framgår att palliativ vård skall prioriteras. Vi 

har konstaterat att sjuksköterskorna följer gällande lagar och författningar för hur 

palliativ vård skall bedrivas, trots att det inte finns styrdokument i alla kommuner. Vi 

ställer oss frågan, hade den palliativa vården sett annorlunda ut om alla kommuner haft 

politiskt tagna styrdokument att arbeta utifrån? 

 

Det som vidare framkom i resultatet var att, sjuksköterskorna prioriterar palliativ vård. 

Sjuksköterskornas arbete med patienter i palliativ vård styrs utifrån helhetssyn på 

människan, gällande lagar och författningar samt sjuksköterskans egen kompetens. För 

att sjuksköterskans omvårdnadsarbete skall hålla en hög kvalitet ingår att ge 

symtomlindring, vara tillgänglig, ge insatser inom 30 minuter samt stödja patient och 

närstående vid behov. Vilket även stöds av Travelbee`s teori (2003) där det beskrivs, att 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete handlar om att ha empati, sympati och lindra 

lidandet samt se patienten ur ett helhetsperspektiv. Vidare framkom det att kontinuitet 

och samarbete i vårdkedjan är viktiga komponenter för att den palliativa vården ska 

hålla en hög kvalitet och ge en säker vård. Den reflektion vi gjort bekräftar att 

sjuksköterskan har i sitt arbetsutförande en hög omvårdnadskompetens oavsett om 

kommunala styrdokument finns när det gäller att arbeta med patienter i palliativ vård.  

 

Konsekvenser av Ädelreformen  
Det har inte funnits kommunala sjuksköterskor förrän efter Ädelreformen (1992), 

tidigare var det landstinget som var huvudman för vården. Idag har sjuksköterskan i 

kommunen den samordnade funktionen och ses som spindeln i nätet med omvårdnad 
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som egen profession. Det innebär att sjuksköterskan har möjlighet att påverka 

vårdinsatserna i kommunen, där sjuksköterskan som spindeln i nätet vägleder och styr 

besluten om vårdinsatser, (Maylott, 2005). Sjuksköterskan upprättar, styr och utvärderar 

omvårdnadsplanen samt uppmanar vårdpersonalen att läsa och följa omvårdnadsplanen, 

vilket även stöds av Lundberg et al. (2005) som beskriver att omvårdnadsplaner 

upprättas och utvärderas av sjuksköterskan. Oavsett vårdtyngd och insatser ska patient 

och närstående få stöd och att deras önskemål får styra, vilket även stöds av Eckerdahl, 

(2003) som anser att patienten och de närståendes önskemål om vården ska få råda. 

 

Vi anser att det är både på gott och ont att kommunerna har fått ansvaret för hälso– och 

sjukvården. Det positiva är att patienten idag har en möjlighet att bo kvar i det ordinära 

boendet och kan erbjudas hemsjukvård om så önskas (Ericson & Ericson, 2002). Om 

patienten bor i särskilt boende tillämpas kvarboende principen vilket innebär att inte 

behöva flyttas vid förändrat tillstånd (SoL 2001:453). En nackdel vi kan se är att, i de 

flesta kommunerna sitter politiker som inte är sakkunniga inom området och fattar 

beslut angående hur vården i respektive kommun ska utformas och bedrivas. En 

konsekvens av detta är att, sjukvårdspersonal vill göra det så bra som möjligt för 

patienten, men på grund av besparningar är det inte alltid lätt för dem att uppfylla 

omvårdnadsmålen. Vi drar slutsatsen att detta kan resultera i sjukskrivningar och 

övertidsarbete bland samtlig sjukvårdspersonal som ännu orkar arbeta över. Detta kan 

härledas till en respondents svar som citeras: ”Vi har haft en bra palliativ vård, risk 

finns att den försämras, sjukdom ersätts ej m.m. Du måste vara ”stark” när du har 

patienter i palliativ vård. Kräver mycket och ger mycket.   

 

Enligt HSL (1982:763) och SoL (2001:453) har kommunerna ansvar och skall erbjuda 

en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i kommunen. Idag vårdas mer svårt sjuka 

människor med mer avancerad sjukvård i hemmet, vilket kommunerna ännu inte heller 

kommit i fas med (SOU, 2001:6). Kan platsbrist på kommunernas särskilda boenden 

vara en orsak till att mer avancerad sjukvård bedrivs i hemmen idag?  Om möjligheten 

finns till en avlastningsplats kan det enligt Sjöberg et al. (1998) skapa tillit och trygghet 

för patienten och de närstående.  
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Samarbete i vårdkedjan  
I SOU 2005/06 tas det upp att samarbetet i vårdkedjan ännu inte är i fas mellan 

primärvården och hemsjukvården. Samarbete och kontinuitet mellan läkaren och 

kommunala sjuksköterskor kunde ha varit bättre som till exempel att läkaren följer med 

på hembesök. Författarna till föreliggande studie anser att det borde vara en självklarhet 

att läkaren kommer på hembesök, då patienten inte kan ta sig till vårdcentralen.  En 

respondent citeras: ”Palliativ vård i hemsjukvård är: en mycket viktig och angelägen 

uppgift för sjuksköterskan, men det är lätt att bli ”vidbränd” om man inte får rätt stöd”. 

Författarna till föreliggande studie kan här se att det finns någon form av samarbete, 

men kanske inte helt optimalt.  

 

Ses och vårdas patienten i ett helhetsperspektiv? 
Resultatet visar på att ansvarsfördelningen mellan sjuksköterskor och enhetschefer 

uppfattas olika, hälften anser att det är sjuksköterskan som gör den medicinska 

bedömningen om extrapersonal skall sättas in, vilket vi anser är helt relevant eftersom 

hon/han besitter de medicinska kunskaperna, enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (SOSFS 2001:212). Vidare gjordes det en gemensam 

bedömning av sjuksköterskan och enhetschefen om extrapersonal skall sättas in. Vi 

undrar, finns det olika tankesätt mellan yrkeskategorierna eller är det samarbetet med 

enhetscheferna som skiljer sig åt, då de angav motsatta svar.   

 

Under studiens gång har tankar och reflektioner uppkommit, att gällande lagar som styr 

omvårdnadsarbetet inte alltid integrerar med varandra. Vi uppfattar att olika 

yrkeskategorier inte alltid drar åt samma håll vid bedömningar. En konsekvens av detta 

kan bli att vården kring patienten inte blir optimal, vilket den hade blivit om 

yrkeskategorierna hade mer insyn i varandras arbete och samarbetat bättre. Detta stöds 

av Carlström (2005) som tar upp i sin avhandling, att svårigheterna idag är att 

enhetschef, sjuksköterska och biståndsbedömare inte arbetar utifrån samma lagar. 

Sjuksköterskan arbetar utifrån HSL (1982:763) medan biståndsbedömare och 

enhetschefer främst arbetar utifrån SoL (2001:453). De saknar insyn i varandras 

yrkesfunktion, vilket kan skapa konflikter och konkurrens mellan parterna. 
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Personaltäthet 
Det framkom av resultatet att vid livets slutskede skall ingen behöva vara ensam, det 

finns resurser att sätta in extrapersonal. Det som vidare framkom var att närstående 

ställer ofta upp för att vaka och finnas till hands, när närstående har den möjligheten blir 

det ofta bra. Sjuksköterskorna har mandat för att sätta in extrapersonal dock 

tidsbegränsat, men det är varierande beroende på områdets ekonomiska belastning och 

tillgång till personal. Vi anser att om det är ekonomin som styr och inte det som står 

som krav i HSL (1982:756), WHO, SOU 2005/06 om vård på lika villkor, är det tredje 

person som blir drabbad, det vill säga patienten i första hand men även närstående. Vi 

undrar vidare, har vi då en vård på lika villkor i de två boendena, ordinärt- och särskilt 

boende? 

 

Konsultation av palliativa team 
Det som resultatet visar är att sjuksköterskan gör en bedömning och meddelar 

patientens behov till patientansvarig läkaren, som tillsammans med patienten och 

sjuksköterskan utformar behandling och vård, vilket står som krav enligt, HSL 

(1982:763). Författarna i föreliggande studie blev förvånade över att inte samtliga 

sjuksköterskor i studien inte vet vem eller vad som avgör att palliativa teamet 

konsulteras, kan det bero på nattpersonal ingår i studien? Nattetid pågår inget 

planeringsarbete utan enbart insatser utförs. 

Palliativ vård i det egna hemmet 
Vi anser att palliativ vårdutbildning skall ingå i sjuksköterskeprogrammet eftersom 

sjuksköterskan allt oftare kommer i kontakt med patienter i palliativ vård, oavsett var 

hon/han arbetar. I studien framkom det oklarheter om vem eller vad som avgör att 

palliativa team konsulteras. Respondenterna angav att det finns skillnader när det gäller 

palliativ vård på ordinärt/särskilt boende, men inte vad det var för skillnader. I det 

ordinära boendet är all sjukvårdspersonal ”gäst” hos patienten på dennes villkor. Vilket 

innebär att respekt, lyhördhet samt en helhetssyn på människan visas av all 

sjukvårdspersonal, vilket står som krav enligt HSL (1982:763). Respondenterna har 

påpekat att de tror att närstående oftare känner sig ”i vägen” i särskilda boenden, 

eftersom sjukvårdspersonalen har omvårdnadsansvaret för patienten. Författarnas 

antaganden överensstämmer med regeringens betänkande SOU 2005/06 att de 
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kommunala åtagandena angående palliativ vård inte ännu är i fas, där kommunens 

ansvar är att formulera mål och direktiv över hur palliativ vård i kommunen skall 

bedrivas. Ericson och Ericson (2002) beskriver att, som sjuksköterska stanna upp och 

göra sig lättillgänglig kan vara av stort värde för patienten, som kan våga ta kontakt, 

vilket även Travelbee (2003), framhåller i sin teori att sjuksköterskan måste vara öppen 

för att skapa en relation med patienten. 

 

Handledning – en självklarhet 
En respondent citeras: ”att arbeta med palliativ vård är oerhört privilegierat då jag som 

sjuksköterska kommer ”nära” patienten, vårdteamet och dess anhöriga…”. Palliativt 

vårdarbete kräver av sjuksköterskan ett stort engagemang och stark självkännedom. 

Författarna tillföreliggande studie anser, för att uppnå en god självkännedom är det av 

vikt att sjuksköterskorna får handledning, vilket bekräftas av svaren från respondenterna 

som uppger att handledning saknas och efterfrågas. En orsak till utebliven handledning 

som respondenterna beskrev var ekonomisk brist. I Ohlsson och Arvidsson´s (2005) 

studie framkom det att processorienterad omvårdnadshandledning [POH] är 

kostnadseffektivt eftersom POH som handledningsform ger vårdpersonalen en hälsosam 

och skyddande effekt samt motverkar sjukskrivningar. Den handledningsform som 

respondenterna i författarnas studie har angett är att de till största del har kollegial 

handledning. Kollegial handledning som handledningsform tror vi är bra, men dock inte 

det optimala. Vi anser att det kan vara svårt att få tid och att räcka till som medmänniska 

till arbetskamraterna, när arbete utförs med palliativ vård. Det optimala anser vi, hade 

varit om sjuksköterskorna haft tillgång till en extern handledare som handleder 

sjuksköterskorna kontinuerligt. Enligt Friedrichsen (2005) syftar handledningen till att 

känna igen sig själv, bli medveten om vad sjuksköterskan kan och inte kan samt när 

hon/han ska be andra om hjälp. Det som vi vidare reflekterat över under föreliggande 

studiens gång, har varit, att möten med människor som befinner sig i livets slut kan 

skapa känslomässiga reaktioner hos sjuksköterskan. Det är lätt att bli ”vidbränd” var ett 

respondentsvar vi fick, vilket kan kopplas till hur viktigt det är med handledning för att 

inte drabbas. Vi anser att, om känslorna inte bearbetas kan det medföra att 

sjuksköterskan mister känslan av meningsfullhet och värdighet för arbetet. Vi anser 

vidare att, oavsett vårdinriktning finns det ett omfattande behov av handledning.  
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KONKLUSION 
Det som framkommit av resultatet är att sjuksköterskorna i undersökningen utför en god 

palliativ vård, trots att inte alla kommuner har styrdokument, enligt författarna till 

föreliggande studie. De direktiv som sjuksköterskorna arbetar utifrån är gällande lagar, 

författningar, WHO och ICN:s koder vilka styr omvårdnadsarbetet. Vidare framkom i 

resultatet att de vårdinsatser som krävs för att palliativ vård skall hålla en hög kvalitet är 

enligt sjuksköterskorna i undersökningen att ge symtomlindring, säker vård, samarbete, 

tillgänglighet samt stöd till patient och närstående. Sjuksköterskorna i undersökningen 

prioriterar palliativ vård. De gör oftast den medicinska bedömningen och kan påverka 

vårdinsatserna för att tillgodose patient behov. Det som resultatet påvisar är att det finns 

skillnader angående hur palliativ vård bedrivs i de olika boendeformerna, ordinärt 

kontra särskilt boende, men vilka skillnader beskrivs ej. Det framkom vidare att 

sjuksköterskan ser behoven och meddelar läkaren, som konsulterar palliativa team. 

Handledning saknas och efterfrågas av sjuksköterskorna, det alternativ som angavs för 

dem är kollegialhandledning. Oavsett vilken inriktning vårdarbetet har finns behov av 

handledning. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Att göra en pilotstudie kan öppna intresse samt vägleda till att göra en större och 

bredare undersökning. Där exempelvis fler kommuner kan inkluderas i studien eller att 

djupintervju görs med sjuksköterskor i en eller flera kommuner som arbetar med 

palliativ vård. I föreliggande studie inkluderades en man och 15 kvinnor, kunde fler 

manliga deltagare ha givit oss ett annorlunda resultat? Respondenterna angav att det 

finns skillnader när det gäller palliativ vård på ordinärt/särskilt boende men inte vad 

skillnaderna består i, vilket kan vara ytterligare en inriktning fortsatta studier. Ett annat 

förslag till fortsatt forskning som vi reflekterat över under studiens gång, är att det 

skulle vara intressant att studera hur kulturella skillnader påverkar den palliativa vården 

ur patient/sjuksköterskeperspektiv.  
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     [BILAGA 1] 

 
 
                                             
                                       
 

 

 

 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Vänersborg 
 

Informations och samtyckesblankett. 

Hej!   

Vi är tre sjuksköterskestudenter på Högskolan Väst som studerar på distans i Lysekil.  

Vi går i termin fem, vilket innebär att vi skall skriva vår C- uppsatts som är på 10 poäng 

där vi ska undersöka den palliativa vården i kommunal vård och omsorg – en 

komparativ studie av hemsjukvård i ordinärt och särskilda boenden, Vårt syfte är att 

belysa hur sjuksköterskan arbetar med palliativ vård.  

Vi vänder oss till sjuksköterskor som varit patient ansvarig sjuksköterska samt vårdat en 

patient under palliativ vård. Vi gör en enkätundersökning, allt som skrivs, vem som 

skriver det och vilken arbetsplats sjuksköterskan jobbar på är konfidentiellt. Efter 

godkänt examensarbete förstörs materialet. Att delta i studien är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Annette Helander, Kerstin Lindblom och Eva-Stina Jonazon. 

 

 

Om det är något ni undrar över angående vår C-uppsats, eller vill ta del av det färdiga 

materialet, är ni välkomna att höra av er till oss: 

Kerstin Lindblom Annette Helander Eva- Stina Jonazon   

 
 
 
 



 

Härmed tillfrågas du om deltagande i studien. 

 

 

                                                                                                 

                                                                              
Ja, jag vill delta. Nej, jag avstår 

 
 
 
Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av skriftlig information. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst 
och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
 
Deltagare:    Studieansvarig  
 
 
…………………………..                                            ……………………………… 
 

Namnförtydligande:                                                Studieansvariges telefonnummer: 

 

…………………………...                      ………………………………                                    

 

 

Telefonnummer där vi kan nå dig dagtid:  

……………………………………………………       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  [BILAGA 2] 

Frågor till sjuksköterskor i X kommun 

 
1. Vilken ålder har Du?_________ 

 

2. Kön:                    M K 

 

3. När tog Du sjuksköterske examen?_____________________ 

 

4. Har Du någon special utbildning? I så fall, Vilken? 

________________________________________________________________ 

 

5. Har Du någon särskild utbildning inom palliativ vård? Om Ja beskriv Vilken och 

När? 

________________________________________________________________ 

 

6. Hur länge har Du jobbat i kommunen? 

______________________________________ 

 

7. Hur många vårdtagare har Du i ditt ansvars område? 

___________________________  

 

8. Hur många vårdtagare är i behov av palliativ vård just nu? 

______________________ 

 

9. Vilka direktiv arbetar Du som sjuksköterska efter när det gäller palliativ vård? 

________________________________________________________________ 

10. Vilka vårdinsatser anser Du, hemsjukvården måste tillgodose för att palliativ 

vård ska ha hög kvallitet?  

________________________________________________________________ 

 

 



11. Anser Du som sjuksköterska att Du har möjligheter att påverka vårdinsatserna? 

Om Ja beskriv. Om Nej, Vad skulle du önska? 

________________________________________________________________ 

 

12. Anser Du att palliativ vård bedrivs på lika villkor i ordinärt boende och särskilda 

boenden (ordinärt boende avser vi det egna hemmet)? Om Nej, Beskriv 

skillnaden. 

_______________________________________________________________ 

 

13. Vad avgör att palliativa teamet i NU- sjukvården kopplas in? 

________________________________________________________________ 

14. Vem avgör att palliativa teamet kopplas in? 

________________________________________________________________ 

15. Oavsett boendeform, har vårdtagaren möjlighet till omedelbar sjukhusvård med 

öppen retur om behovet uppkommer? (Med öppen retur, avser Vi, gå direkt till 

avdelningen) 

________________________________________________________________ 

16. Finns det resurser att sätta in extra personal? 

________________________________________________________________ 

 

17. Gör du den medicinska bedömningen när extra personal skall sättas in? 

________________________________________________________________ 

 

18. Har Du som sjuksköterska stöd och handledning när Du arbetar med palliativ 

vård? Om Ja, hur ser den ut? 

________________________________________________________________ 

 

19. Övrigt som Jag vill delge: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Vi tackar för Din medverkan! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan Väst 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 
461 86 Trollhätta 
Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 
www.hv.se 
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