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Abstract 

More and more cancer patients are being treated in their own homes. While caring for 

the patient the nurse may become very close to both the patient and her family. This 

puts great demands on the home-care nurse. The aim of this study was to obtain 

information about the experiences of the nurses while caring for the seriously ill 

cancer patients in the home. Information was gathered by conducting narrative 

interviews using open-ended questions. Four nurses working in municipal health and 

medical services in western Sweden were interviewed. The nurses were told to relate 

their experience from a situation where they had a special relationship. The 

information collected included the working conditions, the patient’s history, the 

involvement of the patient’s family, the type of care administered, the background and 

experience of the nurse and the ensuing death of the patient. The result of the study 

showed that there is a great commitment in nursing seriously ill cancer patients and 

dying patients at home. Home-care nursing was felt to be stimulating and varied. The 

nurses worked often alone but had a good ability to care for both the patient and her 

family in the serious situation and they became close to the patient’s family. In 

addition to having technical skills required the work, the nurses needed the collective 

support from all involved. Continuous guidance and education together with collegial 

support is essential for the nurses if they should be able to meet the requirements 

demanding by the palliative care. 
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1. INLEDNING

Livets slut och döden har engagerat människor i alla tider (Qvarnström, 1993). I 

århundraden har döende vårdats i hemmet (Beck- Friis & Strang, 1999). Tidigare var

det familjen som skötte den döende och alla i familjen var delaktiga i omvårdnaden 

(Statens Offentliga Utredning, SOU 2000:6). Under de senare decennierna har de

flesta patienter dött på akutsjukhus. För tio år sedan dog 90 % på landstingens sjukhus

och sjukhem. Idag dör de flesta inte på sjukhus utan i kommunernas särskilda boenden

(SOU 2001:6).

Genomförandet av Ädelreformen (DS, Departementskrivelse 89:27, 1989) medförde

att kommunerna fick ett utvidgat sjukvårdsansvar (Bonair & Andrén, 1997). Ansvaret

har inneburit att vården i livets slutskede i större utsträckning har överförts från sjuk-

husen till kommunal hälso- och sjukvård, det som vi idag kallar för hemsjukvård

(Sjukvårdens Planerings - och Rationaliserings Institut, SPRI, 1999). Med hem-

sjukvård menar vi i Sverige sjukvård som man får i sitt eget hem (SOU 2000:6).

Målet med vården är att många människor med olika sjukvårds- och omvårdnads-

behov skall kunna vara hemma med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. De flesta är

inte döende utan har ett utökat behov av omvårdnad och inte så stort behov av

medicinsk sjukvård.

I vården av döende krävs det goda kunskaper i palliativ vård och medicin. Det innebär

att symtomlindring i livets slutskede måste vara lika effektiv i hemmet som på sjuk-

huset. Som närstående eller familj är det viktigt att få stöd och känna trygghet, för att

kunna våga och att orka ha sin svårt sjuka närstående hemma (SOU 2001:6).

Eftersom patienter vårdas alltmer i hemmet till livets slut ställs det höga krav på sjuk-

sköterskan (Sjöberg, Hugosson, Danielsson, Larsson, Linge & Peterson, 1998).

Ahlner-Elmqvist (2001) menar att möta svårt sjuka och döende är bland de största ut-

maningar sjuksköterskan kan komma i kontakt med i vården.

I vården av en svårt cancersjuk kommer sjuksköterskan ofta väldigt nära både patient

och närstående (Sjöberg et al, 1998). I mötet bör hon1 ha empati, kunskap och insikt

                                                          
1 Genomgående i texten benämns sjuksköterskan ”hon” 
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om hur det är att vara svårt sjuk och vad det innebär att vårda en döende människa.

Fantasi och kreativitet är även en viktig del i vården (Ahlner-Elmqvist, 2001). 

Det har gjorts flera forskningsprojekt (Vachon, 1995; Anvik, 1999; Sörbye, 1999) om

hur personal klarar av att dag efter dag möta många svårt sjuka och döende. Det

framkommer inget entydigt svar på detta i dessa forskningsprojekt. Vissa studier till

exempel Vachon (1995) pekar på att risken för utbrändhet ökar medan andra Anvik

(1999) och Sörbye (1999) visar på tillfredsställelse i arbetet. Vachon (1995) skriver i

en studie om stress hos personal i hospice och i palliativ vård. Hon beskriver hur

viktigt det är med god kommunikation och att ha stöd från team. Det är även

nödvändigt att personalen får stöd (Vachon, 1995). 

Två norska studier Anvik (1999) och Sörbye (1999) har visat hur sjuksköterskor

upplever den palliativa vården i hemmet. Anvik (1999) visar i en fenomenologisk

studie, att sjuksköterskor kände sig ensamma om ansvaret för vården i hemmet av en

svårt cancersjuk. De upplevde att de stod ensamma när det gällde bedömning av

symtom, som till exempel smärta. Handledning för egen del var något sjuk-

sköterskorna saknande. Samtidigt uttryckte de en tillfredsställelse och att det var

meningsfullt att arbeta med cancersjuka människor i hemmet och med deras

närstående (Anvik, 1999). Sörbye (1999) beskriver, i en deskriptiv studie, vilka

faktorer som påverkar och begränsar vården i hemmet. En viktig faktor för de

sjuksköterskor som intervjuades var att veta att patienten var i ett palliativt skede och

informerad om sin sjukdom. Sjuksköterskorna upplevde att det var sjukhuset som

”ägde” patienten och att de endast gav stöd när hon försökte vara hemma en tid. Om

patienten hade ”öppen retur” till sjukhuset var det en trygghet för både patienter och

personal. Med ”öppen retur” kan patienten komma direkt till den avdelning där hon2

tidigare vårdats för sin sjukdom, utan att uppsöka akutmottagning. Sjuksköterskorna

tyckte det var viktigt med samarbete och flexibilitet i den palliativa vården i hemmet

(Sörbye, 1999).

Min egen erfarenhet av att vårda svårt sjuka i hemmet är att många sjuksköterskor

känner sig ensamma om ansvaret och vid bedömningar av olika symtom hos

                                                          
2 Genomgående i texten benämns patienten “hon”
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patienten. Engagemanget blir ofta starkt på grund av att det är i hemmet som vården

sker, där kommer även de närstående närmare. Förväntningarna och kraven på stöd

från patient och närstående kan ofta bli höga, vilket gör att sjuksköterskan känner

stora krav. Den fråga jag funderar över handlar om hur sjuksköterskor i kommunerna

upplever att vårda en svårt cancersjuk i hemmet. 

2. TEORETISK RAM

2.1 Palliativ vård

Fram till slutet utav 1980-talet kallades vård av döende för terminalvård. Det har nu

bytts ut till begreppet palliativ vård (SPRI, 1999), som numera är ett vedertaget

begrepp både nationellt och internationellt (SOU 2000: 6). Palliativ kommer från det

latinska ordet pallium, som betyder kappa eller täcke. Vården skall ”täcka över” hela 

människan med de behandlingar som behövs och att patienten skall kunna ha ett

välbefinnande (Twycross, 1995). Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård av

patienten och omfattar även de närstående. Vården ges när sjukdom inte längre svarar

på kurativ behandling och den förväntade överlevnaden är relativt kort. Syftet med

den palliativa vården är att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov

(Twycross, 1995). 

Den palliativa vården utgår ifrån världshälsoorganisationens definition av palliativ

vård som innefattar en aktiv helhetsvård av patienten. Kontroll av smärta och andra

symtom samt psykologiska, sociala och existentiella behov är dominerande. De-

finitionen innefattar både patient och närstående. Målet för vården är att nå bästa

möjliga livskvalitet (Worlds Health Organisation, WHO, 1990). Den kommitté som

regeringen utsett, om vård i livets slutskede, har beslutat att ansluta sig till WHO:s

definition (SOU 2000: 6). Palliativ vård bygger på fyra hörnstenar: symtomkontroll,

samarbete med olika yrkeskategorier, kommunikation och relation både inom

arbetslaget och till patienten samt stöd till närstående under sjukdomstiden och efter

dödsfallet. Kommittén om vård i livets slutskede anser att den palliativa vården skall

omfatta alla patienter i livets slutskede oberoende diagnos (SOU 2000:6). 
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I Sverige är palliativ vård en relativt ny vårdform som fortfarande söker sin form. I

andra länder är den mer förankrad och mer etablerad (Twycross, 1995). Den palliativa

medicinen finns som specialitet i olika länder som Storbritannien, Canada och Norge.

Det har vuxit fram ett allt starkare intresse för palliativ vård och palliativ medicin

under de senaste tio åren. Palliativ medicin är en ganska ny specialitet inom medicinen

(Twycross, 1995). I Sverige inrättades den första professuren i palliativ medicin år

1997 vid Hälsouniversitetet i Linköping (Beck-Friis & Strang, 1999). 

Under de senaste åren har det utvecklats nya former för vård av döende. Det har till

exempel utvecklats särskilda team som utför kvalificerad sjukvård i hemmet samt

palliativa konsult- och rådgivningsteam. Rådgivningsteamen kan se olika ut men

gemensamt för alla är att de skall erbjuda ökad kompetens i palliativ vård till sjukhus,

primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.  De skall ge råd och stöd till personal,

patient och närstående och anordna utbildningar för olika yrkeskategorier

(SOU 2000:6). 

Palliativ vård innebär en aktiv arbetsinsats och inte någon passiv omvårdnad. Den

grundar sig på en vårdfilosofi som ursprungligen kommer från den moderna hospice-

rörelsen (Beck- Friis & Strang, 1995). Den tidiga hospicerörelsen hade sin grund i

välgörenhet och i religiös tro. Hospice under medeltiden var en fristad för resande, där

fick de både kroppslig och själslig vård. SOU 2000:6 refererar till Cicely Saunders

som i slutet på 1960-talet startade ett hospice för döende patienter i London. Hon

ansåg att dessa patienter fick en dålig vård och ville göra något för dem. Platserna blev

fort upptagna och så småningom erbjöds hemsjukvård för att kunna nå ut till så många

behövande patienter som möjligt (SOU 2000:6). Den palliativa vården kräver att det

finns kompetens hos personalen om till exempel symtomkontroll och i ett psykosocialt

förhållningssätt. Organisatoriskt ligger tonvikten på ett samarbete mellan olika

yrkeskategorier. Det är viktigt med en bra kommunikation mellan dessa, för att kunna

ge god palliativ vård (Ajemian, 1993). 
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2.2 Vård i hemmet

När en människa fått veta att hon lider av en sjukdom som inte är botbar och inom en

snar framtid leder till döden förändras allt. Tillvaron i vardagen blir otrygg och det är

något okänt som väntar (Qvarnström, 1993). Livet påverkas av dödens närhet och

minnen väcks till liv. Den som är svårt sjuk vill ofta sammanfatta sitt liv. Stora

påfrestningar påverkar människan i livets slutfas, att förlora det hon älskar och som

betyder något. Till slut förloras det egna livet (Qvarnström, 1993). Hur den sista tiden

i livet blir för patienten beror på hur de har hanterat svåra situationer tidigare i livet

samt på vilket sätt de har levt. Hur kvaliteten blir i livets slutskede är också beroende

av vilken symtomlindring patienten får samt hjälp och stöd till familjen (Kallenberg &

Ternestedt, 1999). 

I SOU 2001:6 betonas patientens valfrihet beträffande var hon vill vårdas och dö.

Undersökningar visar att om patienterna själva får välja föredrar de flesta att få dö

hemma (Twycross, 1995; SOU 2001:6). För att vården hemma skall kunna fungera på

ett bra sätt krävs att det finns ett fungerande stödsystem runt patienten. Detta gör det

möjligt att få en högkvalitativ vård i hemmet. Stödsystemet kan innebära kontakt med

hemsjukvård, ett specialistteam i palliativ vård samt snabb tillgång till tekniska

hjälpmedel (Twycross, 1995). Patienten bör även ha tillgång till ”öppen retur” till den

avdelning på sjukhuset där hon vårdats för sin sjukdom (SOU 2001:6). 

Det är viktigt att vården i hemmet byggs upp utifrån patienten och de närståendes

behov (Ternestedt, 1998). Sjöberg et al (1998) skriver att många patienter och när-

stående vill känna eget ansvar, medan andra helt eller delvis vill lämna över ansvaret

för vården till sjuksköterskan. Det är en svår balansgång för en sjuksköterska att

märka förändringar och att ta över ansvaret i tid. Hennes följsamhet och uppmärk-

samhet på patienternas och närståendes önskningar kan innebära att patienten inte

behöver läggas in på sjukhus. Det gäller för sjuksköterskan att vara aktiv i lyssnandet,

att ha tid att se och att stödja patient och de närstående (Ternestedt, 1998).
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2.3 Att vara sjuksköterska i hemsjukvård.

Sjuksköterskor i hemsjukvård har en viktig uppgift, särskilt när det gäller att se till att

patienten får den hjälp som krävs och att informera både patient, de närstående och

övrig personal. De skall rådgöra med andra kollegor samt utbilda patient och familj.

Sjuksköterskan skall även upprätthålla vårdkontinuiteten mellan hemmet och sjuk-

huset. Hon har med sin närhet till patienterna en stor uppgift i att observera, åtgärda

och utvärdera smärta och övriga symtom (WHO, 1990).

Sjuksköterskor som har hand om en döende människa har en stor utmaning i att kunna

vara patientens stöd när döden nalkas (Hendersson, 1978). Travelbee (1979) påpekade

att en sjuksköterska måste vara lyhörd inför en patient för att kunna utveckla en

relation, som kan ge en känsla av hopp till den som är svårt sjuk. Palliativ vård

omfattar att vårda och stötta patienterna under sjukdomen, för att de skall kunna få

leva ett så värdigt liv som möjligt (Twycross, 1995) och få bästa möjliga livskvalitet 

(SOU 2000:6). 

När en svårt cancersjuk skrivs ut från sjukhuset till vård i det egna hemmet, är det

viktigt med god kommunikation och information mellan sjukhuset och sjuksköterskan

i hemsjukvården. Planering av den fortsatta vården i hemmet kan vara bra att göra på

sjukhuset. Det är samtidigt ett sätt för sjuksköterskan att få träffa patienten och de

närstående (Sjöberg et al, 1998).

Sjuksköterskans grundläggande ansvar beskrivs i ICN:s kodex3. En punkt i den är att

lindra lidande för patienten. Sjuksköterskan skall även enligt denna ansvara för att

patientens integritet bevaras. För att uppnå detta krävs att sjuksköterskan har kunskap,

empatisk förmåga, handlingskraft och att hon är aktiv i sitt lyssnande. Sjuksköterskan

skall även skapa en atmosfär där individen respekteras oavsett religion, sedvänjor och

värderingar (Göthlin, 1991). 

Kallenberg & Ternestedt (1999) säger att personal som arbetar med palliativ vård har

en mycket speciell situation. Att vara i nuet och nära lidande människor kräver mod.

                                                          
3 ICN kodex betyder International Council of Nurses 
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Alla som arbetar med vård och omsorg behöver detta, men det är extra viktigt för dem

som är närmast patienten (Rinell Hemansson, 1990). De är ständigt nära lidande och 

död. Det medför stora känslomässiga påfrestningar i engagemanget. Hur sjuk-

sköterskor klarar detta kan visa sig i två ytterligheter som är urskiljbara. Den ena 

ytterligheten är ett kyligt försvar. Distansen blir nödvändig för att inte helt uppslukas

av det man inte kan bemästra. Den andra ytterligheten är att helt uppslukas av lidandet

och döden, som kan bli svårt att stå emot. Ur professionell synvinkel kan det bli svårt

att vara andra till hjälp och tungt att orka med sin egen vardag. De sjuksköterskor som

klarar arbetet bäst är de som har bearbetat sina egna känslor inför sin egen död

(Kallenberg & Ternestedt, 1999). 

Feigenberg (1977) säger att kunskap om existentialistiskt tänkande och en vilja att se

existentiella frågor i ett större sammanhang är viktigt i vården kring döende. Det är

även nödvändigt att vara förtrogen med olika sociala, kulturella och religiösa aspekter

av döden. Feigenberg (1977) menar att, för att förstå en annan människa är förut-

sättningen att man har empati. Som sjuksköterska innebär detta en strävan att komma

så nära patientens upplevelse som möjligt. Sjuksköterskan skall ha kunskap och

möjligheter att möta patientens psykosociala och existentiella behov. Människors liv

ser olika ut och det gör även människors död. I syfte att patienten skall få leva ett så

drägligt och meningsfullt liv den tid hon har kvar är det viktigt att sjuksköterskan är

flexibel (Feigenberg, 1977).

Christoffersen och Gambog (1997) framhåller att en sjuksköterska som arbetar med

döende bör vara medveten om sin roll och kompetens. Varje sjuksköterska måste

komma underfund med sin formella och mänskliga kapacitet och samtidigt se sina

begränsningar. Alla som arbetar med döende är vanliga människor, som har starka och

svaga sidor. Deras liv präglas också av sorg och glädje, sårbarhet och styrka. Det är

inget ensamarbete att arbeta med palliativ vård. Om sjuksköterskorna får stöd kan det

innebära en möjlighet att öppet våga tala om de svåra känslor, som mötet med lidande

och död väcker (Beck- Friis & Strang, 1999). Genom utbildning och handledning ges

möjligheter till bearbetning. All vårdpersonal behöver få bearbeta sina reaktioner och

syn på liv och död (SOU 2001:6; Sjöberg et al, 1998; Twycross, 1995). Det är 
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betydelsefullt att ha kännedom om sina egna känslor som uppkommer i vårdandet och

att kunna hantera dem. Den känslomässiga kunskapen  kan innebära en möjlighet till

egen personlig utveckling för sjuksköterskan (Twycross, 1995).

En viktig faktor för att klara av vården med svårt cancersjuka är att ha balans mellan

arbete och fritid (Faulkner & Maguire, 1999). Antonovsky (1991) beskriver hur

viktigt det är med en känsla av sammanhang (KASAM) i tillvaron för att bevara

hälsan. Där är hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet viktiga komponenter. Det

innebär att ha balans i tillvaron, för att kunna hantera yttre påfrestande faktorer. Inför

de krav som sjuksköterskan ställs inför är tillgång till stödjande resurser viktigt samt

uppfattning om att de problem och krav som sjuksköterskan möter är värda att

investera i. KASAM-begreppet ses på ett kontinum där hälsa och ohälsa är varandras

motpoler. I olika perioder i livet befinner människor sig i olika stadier på detta kon-

tinum. För att människor skall kunna bevara en känsla av sammanhang skall de sträva

efter att utveckla sin förmåga att försöka påverka sin situation, hantera förändringar

och problem och att försöka se sammanhang i tillvaron (Antonovsky, 1991).

Arbetet med svårt cancersjuka är påfrestande både fysiskt och emotionellt. Det kan

hända att sjuksköterskan lägger mer tid på arbetet än vad som krävs, på grund av hon

känner ett stort engagemang. Det är viktigt att vara observant på tidiga tecken till

utbrändhet, vilket kan visa sig som brist på entusiasm (Faulkner & Maguire, 1999),

irritabilitet eller en känsla av utmattning. Fysiska symtom kan vara problem med

magen eller luftvägsinfektioner som ofta återkommer (Birgegård & Glimelius, 1991).

Sådana symtom kan betyda att det har varit påtagligt stressigt för sjuksköterskan.

Oftast är det svårt att själv avgöra när det är obalans mellan arbete och fritid. Det kan

ibland vara till hjälp att någon annan kan påpeka det så att sjuksköterskan kan få hjälp

att diskutera problemet (Faulkner & Maguire, 1999).

3. FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE

Utifrån bakgrunden om vad vård av svårt cancersjuka kan ställa för krav på

sjuksköterskor handlar min frågeställning om, hur sjuksköterskor i kommunal hälso-

och sjukvård upplever att vårda en svårt cancersjuk i hemmet. 
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Syftet med arbetet var att beskriva en grupp sjuksköterskors upplevelser av att vårda

en svårt cancersjuk i hemmet.

4. METODOLOGISK UTGÅNGSPUNKT 

Då syftet med undersökningen var att få ta del av sjuksköterskors upplevelser av att

vårda en svårt cancersjuk i hemmet valdes narrativ intervju med halvstrukturerade

öppna frågor. Avsikten med ansatsen var att sjuksköterskor skulle berätta om en

situation där de hade haft ett starkt känslomässigt engagemang. 

Narrativ intervju innebär en kvalitativ ansats som baserar sig på att människor berättar

om sina erfarenheter i det dagliga livet (Joan et al, 2000). Kvale (1997) beskriver den

kvalitativa forskningsintervjun, som en känslig och kraftfull metod för att fånga er-

farenheter ur en annan människas vardagsvärld. En berättelse är händelser som skapas

genom att en människa berättar om sina erfarenheter (Frid, Öhlén & Bergbom 2000).

Ricoeur (1984) beskriver berättelsen som en grundläggande och kraftfull metod, för

att återge och kommunicera individers liv och erfarenheter.

Berättelsen har oftast en grundstruktur som delar in berättelsen i olika element.

Elementen utgör ett generellt mönster i berättelserna som är själva kärnberättelsen. De

element som framkommer i berättelsen utgör den speciella händelsen, vilka alltid är i

kronologisk ordning (Hydén & Hydén, 1997).

Det finns alltid berättelser med i människors möten. I mötet med andra människor

startar samtalet (Crafoord, 1994). Med hjälp av berättelser förstår vi oss själva, andra

och de relationer vi har samt världen vi lever i. Hydén och Hydén (1997) säger att

berättelsen är viktig för att nå kunskap och för att kunna förmedla den. Berättandet

skall ses som en social handling och genom berättandet gör vi något som vi kan för-

neka, förklara eller poängtera. Genom berättelsen formar vi och ger mening åt våra

upplevelser och vår värld. En berättelse säger alltid något om den som berättar och

dennes värld. Det centrala för en berättelse är att det är händelser i ett visst samman-

hang. Händelsen är upplevd av någon och som någon framställer (Hydén & Hydén,
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1997). Pearson, Borbasi, och Walsh  (1997) menar att berättelser är ett bra medel för

sjuksköterskor att använda för att få en uppfattning om patienternas sjukdom.

4.1 Urval

Fyra sjuksköterskor från tre olika kommuner i västra Sverige deltog i studien. De fick

anmäla sig helt frivilligt. Stödfrågor ställdes under intervjun för att förtydliga vissa

delar. Intervjuerna tog i genomsnitt en timme och genomfördes på sjuksköterskornas

arbetsplats. Första kontakten med sjuksköterskorna togs av personal från ett palliativt

team i Västra Sverige, vilka har kontakt med sjuksköterskor som arbetar i kommunal

hälso- och sjukvård. Sjuksköterskorna fick information, erbjudande samt förfrågan om 

att delta i studien. Kontakt togs med respektive chef och Medicinskt Ansvarig Sjuk-

sköterska som gav sitt medgivande till studien. Informanterna anmälde sitt intresse för

deltagande i studien till personal i det palliativa teamet. Därefter skickades brev till

informanterna om studien (bilaga 1). Efter en vecka när de fått brevet togs kontakt per

telefon av intervjuaren (MB), där deltagarna igen tillfrågades och medgav sitt

deltagande och tid för intervju avtalades.

 Deltagarna var inte kända för intervjuaren. Inklusionskriterierna för deltagandet

innebar att de skulle arbeta i hemsjukvård och ha erfarenhet av att ha vårdat en svårt

cancersjuk i hemmet. En sjuksköterska tackade senare nej på grund av tidsbrist. Ytter-

ligare en förfrågan om deltagande gick ut till sjuksköterskor i en kommun. Där kom

svar om ett frivilligt deltagande i studien från en sjuksköterska.

4.2 Datainsamling

Vid narrativ intervju är det lämpligt att starta med öppna frågor, som inbjuder till att

berätta (Riessman 1993). Insamlingen av datan har gjorts med hjälp av en intervju-

guide med halvstrukturerade öppna frågor (bilaga 2). Intervjuerna har spelats in på

band och har sedan ordagrant transkriberats av intervjuaren.

4.3 Etiska överväganden
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Informanterna har själva fått anmäla sitt intresse för att delta i studien till personal i ett

palliativt team i västra Sverige. Deltagandet var helt frivilligt. De tillförsäkrades full

konfidentialitet. Deltagarna var inte kända för författaren och därför inte heller i

beroendeställning. 

Studien var godkänd av klinikledningen på Palliativa enheten på sjukhuset. De ansåg

även att det inte behövdes någon ansökan till forskningsetisk kommitté. Kontakt togs

även med en prefekt på en högskola i Västra Sverige, en representant från forsknings-

etiska kommittén samt kontakt med ledamot från sjukhusets etiska råd. Alla

bekräftade att det inte behövdes någon ansökan till etisk kommitté.

I resultatet har medvetet valts bort att inte skriva om intervjupersonernas ålder eller

hur lång yrkeserfarenhet de har som sjuksköterskor. Detta valdes bort med tanke på att

skydda intervjupersonernas integritet. Intervjupersonerna har fått fingerade namn i

texten, för att inte vara möjliga att identifiera.

4.4 Analys

Enligt Kvale (1997) så leder en narrativ analys av berättelsen till en ny historia. Det är

en utveckling av de ursprungliga intervjuernas teman. Mishler (1986) lägger tonvikt

vid berättelsens sociala struktur, tidsstrukturen och struktur av mening. Det betyder att

berättelsen har en social dimension, något är berättat för någon. Berättelsen följer ett

händelsemönster och följer en viss tid. Den har en dimension av mening som ger

historien en innebörd eller en ”coda”, det vill säga det som berättaren vill framhäva

och betona (Mishler 1986). 

Analysen av den insamlade datan har gjorts efter rekommendationer av Hydén och

Hydén (1997), för att identifiera och tolka berättelserna utifrån narrativ metod (Hydén

& Hydén, 1997) och följt följande steg. Bandinspelningarna har lyssnats igenom flera

gånger. Intervjutexten har lästs ett flertal gånger av både författaren och handledaren,

för att få en uppfattning om berättelserna som helhet. Intervjutexterna har efter flera

genomläsningar blivit tydliga i sin helhet. Därefter har intervjutexten delats upp i

teman angående upplevelser om hur det är att vårda en svårt cancersjuk i hemmet.

Dessa teman har varit gemensamma för samtliga berättelser. Hydén och Hydén (1997)
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beskriver detta som att vi arrangerar världen i små betydelsebärande enheter, som kan

kallas för teman. Både författare och handledare har varit överens om de teman som

framkommit i berättelserna. Analysen av berättelserna har analyserats med tanke på

hur strukturen såg ut, hur den var organiserad, dess sammanhang och innebörd. 

5. RESULTAT

5.1 Struktur och form

Inledningsvis berättade de fyra intervjupersonerna om hur de upplevde sitt arbete som

sjuksköterska i hemsjukvård samt i vilken omfattning de vårdade svårt cancersjuka.

Detta gjordes för att få en orientering och en övergång till själva berättelsen om

upplevelsen av att vårda en svårt cancersjuk i hemmet. Genomgående hade alla ett

specifikt patientfall som de berättade om. Berättelserna startade utifrån den första

kontakten med den svårt cancersjuke, miljön omkring den sjuke och förde fram till

uppföljande kontakt med efterlevande samt om intervjupersonernas eget stöd när de

vårdade den svårt cancersjuke. 

Berättelserna handlade om situationer som var upplevda och samtliga hade hänt för

längst ett år sedan. Engagemanget och känslan av hur det var att vårda den svårt

cancersjuke fanns kvar. Under berättandet pendlade de mellan att berätta om sig själva

i jagform och mera generellt när något gällde alla sjuksköterskor. Sjuksköterskornas

egna upplevelser av vården till en svårt cancersjuk berättades i jagform.

De intervjuade fick berätta om en situation eller familj där de hade känt ett speciellt

engagemang, som var positivt eller negativt. Genomgående berättade intervju-

personerna om situationer och familjer där de hade känt ett positivt engagemang.

Tillfällena valdes inte efter hur länge sjuksköterskorna hade vårdat patienten, inte

heller hur stora insatserna varit. De valde att berätta om situationer eller familjer som

på något sätt hade berört dem personligen. Under berättelsens gång väcktes tankar och

känslor på andra familjer och situationer.

Berättelserna var organiserade med en introduktion om det var en man eller kvinna de

skulle berätta om. I början av berättelsen gavs en förklaring på hur det såg ut runt
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omkring familjen. Miljön och kulturen togs upp ur olika perspektiv, som hade

betydelse för upplevelsen av vårdandet av den svårt cancersjuke. Intervjupersonerna

började med att berätta omständigheterna kring patienten. Detta gjorde de för att

intervjuaren skulle förstå varför de valt att berätta om just den situationen. Alla

deltagarna berättade också om det stöd de fått av sina kollegor när de vårdade en svårt

cancersjuk. Händelsemönstret i berättelserna börjar med redogörelser för sjuk-

sköterskornas arbetsorganisation, anamnes om patienten, närstående, vården omkring

patienten, sjuksköterskans profession och döden. Berättelsernas ”coda” är

sjuksköterskornas upplevelse av tillfredsställelse i arbetet, när de vårdat en svårt

cancersjuk enligt hennes vilja till livets slut. 

5.2 Innebörder

Berättelsens innebörder har analyserats och sammanställts utifrån teman, som är

meningsbärande element och återfinns i alla intervjuer. Följande teman har

framkommit: Strukturerad frihet, Professionell identitet, Patientens och familjens

livsvärld, Den medicinska världen och Det kollektiva stödet.

5.2.1 Strukturerad frihet

Sjuksköterskorna trivdes med sitt arbete i hemsjukvården. De hade själva valt att

arbeta i kommunen och alla hade arbetat i många år i den öppna vården. Arbetet

upplevdes som stimulerande och omväxlande. Sjuksköterskorna mötte patienterna i

deras eget hem eller i kommunens särskilda boende. I excerpt 1 berättar

intervjuperson Britta hur hon upplever sitt arbete. 

Excerpt 1

Intervjuperson Britta

Jag trivs väldigt gott i hemsjukvården …4 tycker om den här kontakten som man får

hemma … att man kommer hem på deras villkor på ett annat vis än vad man gör på en

avdelning.

Sjuksköterskorna upplevde att mötet med patienterna i hemmet blev mer personligt än

vad det blev på en avdelning. När de kom hem upplevde de att det var mer på

patientens villkor och de kom mera som en gäst.

                                                          
4 … betyder  tystnad under intervjun
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Området som sjuksköterskorna ansvarade för inom kommunen upplevdes som

hanterbart. Arbetet upplevdes som fritt med en struktur, där sjuksköterskorna själva

kunde planera sin tid. I perioder kunde dock arbetet vara stressigt. Sjuksköterskorna

upplevde ändå att de hade perioder som var lugnare då de fick återhämtning. Intervju-

person Doris beskriver i excerpt 2 hur hon uppfattade arbetet.

Excerpt 2

Intervjuperson Doris

 Stressigt i perioder… men vi har också ju perioder då vi har det lite lugnare för att

hämta krafter till den perioden utan att bli stressade ……… tycker stort sett att jag

har det ganska bra.  

Arbetet upplevdes stressigt när svårt sjuka vårdades i hemmet och som krävde mycket

tid och planering av vården. Sjuksköterskorna vårdade dessa patienter i olika perioder,

som de hade patientansvar för. De träffade nästan alltid någon som var svårt sjuk när

de arbetade kväll eller helg. Då hade sjuksköterskorna ansvar för ett större område i

kommunen. 

Arbetet i hemsjukvården upplevdes som fritt med en struktur, där de själva kunde

planera sin tid. När sjuksköterskorna följde patienten i hemmet formades vården enligt

patientens vilja. Sjuksköterskorna kände sig stressade när de vårdade svårt sjuka som

krävde mycket tid och planering. De upplevde ändå att de hade perioder som de kunde

återhämta sig på.

5.2.2 Professionell identitet 

Arbetet i hemsjukvården upplevdes ofta som ett ensamarbete även om sjuk-

sköterskorna arbetade i par. På hembesök hos patienten var de för det mesta ensamma

i ställningstagande angående att uppmärksamma och följa upp symtom, som till

exempel smärta och illamående. Det upplevdes frustrerande för sjuksköterskorna att

tiden inte räckte till för att tillbringa den tid, som skulle behövas hos patienten. Under

kvällar och helger arbetade sjuksköterskorna ofta ensamma. Då hade de ansvar för

flera patienter. I excerpt 3 beskriver intervjuperson Anna, hur hon kände det när hon

arbetade en helg. Hon hade då hand om en svårt cancersjuk.
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Excerpt 3

Intervjuperson Anna

Eftersom det var jag som tog hand om honom…jag jobbade ensam då men jag hade ju

andra uppgifter som jag måste också göra … de va ju lite jobbit då… å jag såg att han

var mycket försämrad. 

Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga när patienten var försämrad. De var ofta

tvungna att lämna patienten för att åka iväg till nästa hembesök. Det påverkade

sjuksköterskorna känslomässigt, när de egentligen hade behövt stanna kvar hos

patienten.

Sjuksköterskorna skulle stötta närstående, vara lyhörd för deras oro och krav som inte

alltid uttalades i ord. Ibland vågade inte närstående be om att vara med och göra i

ordning den avlidne. Sjuksköterskorna uppfattade inte alltid detta, men reflekterade

efter besöket över hur de bemött de närstående. I excerpt 4 berättar intervjuperson

Cecilia hur hon efteråt reflekterade över en situation i hemmet, när en avliden skulle

göras i ordning.

Excerpt 4

Intervjuperson Cecilia

Så sa den ena begravningskillen jag stänger till dörrn lite… jag reflektera inte

överhuvudtaget att han liksom sa att jag stänger till dörrn lite, varför skulle vi stänga

till dörrn … de va ju ingenting jag menar dom hade ju vart med hela tiden… å så

reflektera jag inte över det. [lite senare i intervjutexten] å så blev liksom sonen kvar i

köket. 

Sjuksköterskan skulle även hantera sina egna känslor när det gällde döendet. Hon

kände krav på sig själv att göra det så bra som möjligt för patienten och dennes när-

stående. Det var viktigt att sjuksköterskorna kände att de gjorde ett professionellt

arbete. 

Sjuksköterskorna upplevde ofta hur nära svårt cancersjuka kom dem känslomässigt.

De blev berörda av patienter som var ensamma eller kom från en helt annan kultur. I
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excerpt 5 visar intervjuperson Britta, hur hon blev påverkad känslomässigt av en

patient som var invandrare.

Excerpt 5

Intervjuperson Britta

För det var ju svårt med språket…hon …hon kom nära mig dom hade ju ingen här…

hon berörde mig nåt vis som person.

När den som var svårt cancersjuk kom från ett annat land blev sjuksköterskorna

känslomässigt berörda och kände sympati. De tyckte att det var svårt att få ett bra

samtal på grund av språksvårigheter. Sjuksköterskorna levde sig in i patientens

situation och tyckte det var svårt för patienten att bli svårt sjuk i ett främmande land

och att inte kunna språket. Vännerna och släktingarna hade de oftast kvar där de

ursprungligen kom ifrån. 

När patienten dog i sitt hem tillsammans med sina närstående och de hade varit bra för

henne i livets slut, kände sjuksköterskan sig nöjd med den vården hon hade givit. Hon

tyckte att det var ett fint minne och gav en känsla av professionell identitet. Detta

kunde sjuksköterskan ha med sig i mötet med andra svårt cancersjuka. Det var i detta

som sjuksköterskans professionella identitet låg, när det blev enligt patientens önskan.  

5 2.3 Patientens och familjens livsvärld

Sjuksköterskan kom oftast väldigt nära hela familjen när en svårt cancersjuk vårdades

i hemmet. Hon fick dela mycket av familjens vardag och hur de vardagliga sysslorna i

hemmet behövde uträttas för att allt skulle fungera. I excerpt 6 beskriver intervju-

person Doris hur patienten var delaktig i arbetet på gården, trots att han var svårt sjuk.

Excerpt 6

Intervjuperson Doris

Han va en i familjen som han alltid hade varit fast han låg å va så svårt sjuk som han

va… inte riktigt kunde vara med i samtal  ändå så naturligt  med………å sysslorna

gjordes som de alltid hade gjorts.

Patienten kunde inte vara med i samtalet men fick ändå veta vad som gjordes på

gården. När sjuksköterskorna kom på besök var det lämpligt att de närstående gick ut
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och gjorde de sysslor som skulle göras. Sjuksköterskorna blev på detta sätt delaktig i

familjens vardag och i deras liv. 

 

Ofta gjordes hembesök flera gånger per dag. Det gjorde att sjuksköterskorna lärde

känna patienten väl och de kom varandra nära. Ibland kom de hem till en svårt

cancersjuk patient och hennes närstående, som det var svårt att få en bra relation med.

Detta kunde kännas frustrerande när de inte kunde prata om situationen. Sjuk-

sköterskorna hade ibland känslan av att det var som en vägg emellan i relationen, som

de först skulle tränga sig igenom. Intervjuperson Doris förklarar i excerpt 7 hur hon

försöker komma närmare en patient där det känns svårt i relationen.

Excerpt 7

Intervjuperson Doris

De e inte så lätt att bryta muren…får gå lite utanför den…ett tag i alla fall kanske

finns en port så småningom.

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att närma sig patienten försiktigt. De

förstod att det kunde ta tid för patienten att våga öppna sig och berätta hur hon kände

det. Alla patienter ville inte berätta om sina upplevelser. Men sjuksköterskorna tyckte

det var viktigt att det gavs erbjudande om samtal.  

Ibland möttes sjuksköterskorna av närståendes oro, sorg och krav på vården i hemmet.

Sjuksköterskorna skulle ta hand om både den som var svårt cancersjuk och den när-

stående. I excerpt 8 berättar intervjuperson Cecilia hur hon kom hem till en svårt

cancersjuk, som hade en mycket orolig närstående.

Excerpt 8

Intervjuperson Cecilia

Han gick liksom som en vandrande pinne…å så fråga han är han törstig… å har han

ont … hade han haft det bättre på sjukhus.  

Det kunde vara påfrestande känslomässigt för sjuksköterskorna när de möttes av oro

hos närstående. Sjuksköterskorna kände ett stort ansvar i omvårdnaden av patienten.

De skulle även kunna förklara för de närstående att det ges samma vård i hemmet som

på sjukhuset. Här upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att ha goda kunskaper

om vård i livets slutskede, för att kunna förmedla trygghet till familjen. 
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Sjuksköterskorna hade en stor närhet till de svårt cancersjuka och deras närstående.

De levde sig in i deras situation och fick inblick i familjens rutiner, som var viktigt i

omvårdnaden av den svårt cancersjuke. Ibland upplevde sjuksköterskorna frustration

när det inte blev bra i kommunikationen med patienten. Sjuksköterskorna skulle även

ha kunskap om att möta de närståendes oro och krav på vården. I omvårdnaden var det

viktigt för sjuksköterskorna att få komma in och dela patientens och familjens

livsvärld.

5.2.4 Den medicinska världen

I hemsjukvården vårdades svårt cancersjuka vars vård i perioder krävde att sjuk-

sköterskan hade tekniska kunskaper. Många av dessa patienter hade svårigheter att äta

och behövde ha parenteral nutrition i hemmet. De kunde behöva få avancerad

smärtlindring, som till exempel morfin i en bärbar infusionspump. Det kunde innebära

en frustration och osäkerhet för sjuksköterskan, då hon inte alltid hade aktuella

kunskaper om den tekniska apparaturen. Sjuksköterskan kände en oro innan hon

skulle möta patienten, som skulle vårdas hemma. Intervjuperson Anna i excerpt 9

beskriver hur hon upplevde det första gången hon var hemma med sin kollega hos en

patient. Patienten skulle ha parenteral nutrition i en central venkateter. Hon hade en

bärbar infusionspump för smärtlindring. Detta skulle skötas om av sjuksköterskan. 

Excerpt 9

Intervjuperson Anna

Från första mötet då man va där då å gick brevid den kvällen å då tänkte man

kommer jag att klara av de här………jag menar det va inte lätt att komma in där å va

osäker.

Sjuksköterskan följde med sina kollegor på hembesök för att lära sig hur det var hos

patienten. Hon hade stöd av de andra sjuksköterskorna i gruppen. Det var viktigt att ha

en möjlighet att få gå bredvid och lära sig. Sjuksköterskan ville inte komma hem till

patienten och känna sig osäker på hur hon skulle hantera tekniken i vården.

Språksvårigheter kunde uppstå om patienten kom från ett annat land. Det gjorde att

sjuksköterskorna hade det svårare att följa upp symtom, som till exempel smärta. Hon
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fick med hjälp av sin fantasi försöka lösa språksvårigheter. I Excerpt 10 berättar

intervjuperson Britta hur hon ville förvissa sig om att medicineringen fungerade.

Maken i familjen kunde inte hjälpa patienten att svara på frågor, på grund av att han

tyckte det var svårt med svenska språket. Det var frun som lärt sig att tala svenska,

som nu var svårt cancersjuk.

Excerpt 10

Intervjuperson Britta

De va ju de här med medicinerna varje dag och varje kväll…å de va ju detta att man

fick försöka förvissa sej eller … att de fungera…laxoberaldroppar å de…maken han

slog liksom bort han prata ingenting [lite senare i intervjutexten] han kunde inte

svenska så han överlät de på henne. 

Sjuksköterskorna fick skriva lappar på patientens hemspråk om tider för ad-

ministrering och dos av läkemedel. Det var svårt för sjuksköterskorna att få en

uppfattning om patientens tillstånd och hur det fungerade. Tolk användes endast vid

speciella tillfällen hemma hos patienten.

Den medicinska världen blev mer påtaglig för sjuksköterskorna när de vårdade svårt

cancersjuka. Sjuksköterskorna kände en oro inför mötet med patienter som hade

teknisk apparatur. De hade stöd och lärde sig av varandra när sjuksköterskorna kom

hem till patienter, där det behövdes tekniska kunskaper. När den svårt cancersjuke inte

kunde det svenska språket så bra var det en utmaning för sjuksköterskorna att hitta

lösningar för att förstå patienten. Det var extra viktigt när det gällde medicinering och

för att få en uppfattning om patientens tillstånd.  

5.2.5 Det kollektiva stödet

Behovet av stöd från andra kollegor upplevdes som betydelsefullt. Detta för att på ett

professionellt sätt kunna hantera den medicinska världen och patientens och familjens

livsvärld. Sjuksköterskorna upplevde att de hade stöd av varandra i gruppen, när det

gällde att få prata om känslor i vården av en svårt cancersjuk. En del tyckte att det var

tillräckligt att få prata med varandra, medan andra kände att det var otillräckligt.

Några upplevde att de skulle behöva stöd i form av handledning för att få hjälp att

hantera sina känslor i vården av en svårt cancersjuk. I excerpt 11 framkommer det hur
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intervjuperson Cecilia tycker att det inte är tillräckligt med enbart stöd från de andra

sjuksköterskorna i gruppen.

Excerpt 11

Intervjuperson Cecilia

 Å sen efterlyser vi ju handledning … för nånstans de e inte alltid så lätt… vi kan inte

hjälpa varann…[lite senare i intervjutexten] känner jag ju att de e inte tillräckligt.

Sjuksköterskan upplevde många gånger att kollegorna upplevde samma känslor som

hon. Det var då svårt att kunna hjälpa varandra. De hade ofta hand om samma patient,

även om någon sjuksköterska alltid var mer ansvarig för omvårdnaden av patienten,

än de andra var.

Mycket av arbetstiden gick åt till planering för att få omvårdnaden att fungera hemma

hos patienten. Vissa gånger blev det inte som planerat utan patienten åkte till sjuk-

huset och avled senare där. Sjuksköterskorna kände sig både ledsna och besvikna

över att det inte blivit som patienten önskat, men där kollegorna gett stöd. I excerpt 12

uttrycker intervjuperson Doris sin besvikelse över patienten, som kom till sjukhuset

och dog där. Hon hade förberett för att patienten enligt önskan skulle få dö hemma.

Patientens närstående hade blivit rädda när de såg hur försämrad hon var och de åkte

in till sjukhuset.

Excerpt 12

Intervjuperson Doris

Så kom jag hit på morgonen å så fick jag ett fax … hon har fått åka in till sjukhuset å

hon e död å de kändes jobbit alltså………såna känslor kan va lite jobbigt.

Det blev inte alltid som det var planerat i vården av en svårt cancersjuk. Sjuk-

sköterskorna kunde uppleva det som ett misslyckande i vården. De kände krav på sig

att klara av vården av patienten i hemmet till livets slut. Här var det kollektiva stödet

viktigt för sjuksköterskorna för att kunna få berätta om hur de upplevde det. 

När en svårt cancersjuk hade vårdats och fått dö hemma i den miljö som hon själv

valt, kände sjuksköterskan en tillfredsställelse med sitt arbete. Hon kände att målet för

patienten var uppfyllt. Efter dödsfallet var hon oftast hemma hos den närstående för
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att hämta hjälpmedel, som tidigare hade behövts för vården av den som var svårt sjuk.

I samband med detta blev det ett naturligt uppföljande samtal hos efterlevande för

sjuksköterskan. 

Sammanfattningsvis av alla teman kan sägas att sjuksköterskorna var nöjda med sitt

fria men strukturerade arbete i hemsjukvården. De kände kravet på sig att de ville göra

ett professionellt arbete. Vården i hemmet krävde både medicinska och tekniska kun-

skaper. Sjuksköterskorna var angelägna om att lära sig det som behövdes för vården

av en svårt sjuk i hemmet. De hade stöd av varandra i gruppen, för att prata om de

känslor som väcktes i vården av en svårt cancersjuk. 

6. DISKUSSION

Frågeställningen i arbetet handlade om att undersöka hur sjuksköterskor i kommunal

hälso- och sjukvård upplever att vårda en svårt cancersjuk i hemmet. Syftet med

arbetet var att få beskrivit av en grupp sjuksköterskor deras upplevelser av att vårda en

svårt cancersjuk i hemmet.

6.1 Metoddiskussion

De finns inte så många studier om hur sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård

upplever att vårda en svårt cancersjuk i hemmet. De studier som jag har funnit

(Vachon, 1995; Anvik, 1999; Sörbye, 1999) handlar om hur personal orkar att möta

svårt sjuka och döende dag efter dag. Ädelreformen (DS 89:27) är en relativt ny

reform och kommunerna har inte så länge haft ansvaret för hälso- och sjukvård. Det

kan vara en anledning till att det inte gjorts många studier, om hur sjuksköterskor

upplever att vårda en svårt cancersjuk i hemmet. Denna studie bygger på att sjuk-

sköterskor som arbetar i kommunerna berättar om hur de upplever att vårda en svårt

cancersjuk i hemmet. Om berättelse säger Frid, Öhlen och Bergbom (2000) är

händelser som skapas genom att en människa berättar om sina erfarenheter. 

Deltagarna har själva efter förfrågan av personal i ett palliativt team fått anmäla sitt

intresse om deltagande i studien. En metodologisk och forskningsetisk fråga är om

detta var det bästa sättet att göra urvalet på. Anledningen till detta förfaringssätt var

för att intervjupersonerna skulle vara okända för mig, vilket samtliga var. Det kan vara
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att dessa sjuksköterskor hade ett särkilt engagemang som kan ha haft inverkan på

resultatet. Det var även viktigt att deltagandet var frivilligt. Det tyckte jag var etiskt

försvarbart för studien. 

Medvetet har redovisningen av ålder och sjuksköterskornas yrkeserfarenhet valts bort

för att bevara deras konfidentialitet. De fick också fingerade namn för att inte vara

igenkännbara. Detta för att studien endast bestod av fyra deltagare. Intervjuerna

gjordes på respektive arbetsplats och under arbetstid. Det kan diskuteras om det var

det rätt att göra det på arbetsplatsen och under arbetstid. Platsen där intervjun gjordes

var i sjuksköterskans arbetsrum eller i ett närliggande rum. I ett par av intervjuerna

blev vi störda av personal som kom in i rummet och i ett fall ringde telefonen under

intervjun. Detta innebar att intervjun kom av sig och störde rytmen i berättelsen.

Eftersom jag valt narrativ intervju innebär det att deltagarna ska berätta om en

upplevd situation. Jag upptäckte svårigheten för intervjupersonerna att berätta en

händelse om det inte ställdes frågor under intervjun. Jag hade förberett mig med en

intervjuguide som jag använde under intervjuerna. Vid några tillfällen fick jag gå in

med frågor för att få förtydligande av deras upplevelser. Personerna i intervjun

frågade alltid efter fler frågor. De förväntade sig frågor och ville gärna berätta när jag

ställde en fråga. Intervjupersonerna var intresserade av att få dela med sig av sina

upplevelser och att det skulle bli en bra intervju. Jag upplever intervjusituationerna i

likhet med hur Kvale (1997) beskriver hur ett möte i en intervju bör vara nämligen,

som ett tryggt och stimulerande samspel. Alla intervjupersoner var intresserade av

studien. De var glada över att jag ville lyfta fram hur de upplever vården av en svårt

cancersjuk. I början av alla intervjuerna presenterade jag mig och berättade om

studien. Efter det att intervjun var avslutad gjorde vi tillsammans en sammanfattning

hur de hade upplevt situationen. Jag kan ha varit för aktiv i min roll som intervjuare.

Jag gav feedback på att jag lyssnade aktivt och kom på mig själv under intervjuerna

med att jag svarade och bekräftade deras känslor. Det förstärkte berättandet och de

kände att jag var intresserad.
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Detta är en liten studie. Om fler hade deltagit i studien hade det blivit större variation i

innehållet angående upplevelserna av att vårda en svårt cancersjuk i hemmet, som

hade kunnat påverka resultatet. Det hade troligtvis blivit mer variation Frågorna som

ställdes under intervjun kan ha varit ledande eller för otydliga. Dessa erfarenheter gör

att jag kunde ha valt en mera konkret händelse att berätta om. En fråga som upp-

kommit under arbetets gång som kräver ytterligare belysning är: hur sjuksköterskan

upplever mötet med en människa från en annan kultur. 

Intervjuerna har lästs och analyserats av både mig och handledaren. Vi har diskuterat

och kommit till konsensus om olika teman som stämmer överens med intervju-

materialet. Det har varit viktigt för resultatets trovärdighet att ha varit två som har läst

och analyserat intervjuerna. Hela beslutskedjan i studien beskrivs och går att följa med

utgångspunkt ifrån studiens kontext, perspektiv och data. 

6.2 Resultatdiskussion

De teman som finns i resultatet har sammanställts utifrån intervjuerna. Berättelsernas

coda är sjuksköterskornas upplevelse av tillfredsställelse i arbetet, när de vårdat en

svårt cancersjuk enligt hennes vilja till livets slut. 

Deltagarna i intervjuerna träffade nästan alltid någon svårt cancersjuk när de arbetade

kvällar och helger. Ädelreformens (DS: 27) genomförande har inneburit att fler svårt

cancersjuka kan vara hemma i sitt hem, med hjälp av hemsjukvård. Intervjudeltagarna

upplevde tillfredställelse i arbetet när de vårdat och följt en människas liv fram till

döden. Samtidigt upplevde sjuksköterskorna att det var ett påfrestande arbete känslo-

mässigt. Det krävde även medicinska och tekniska kunskaper. Sjuksköterskorna mötte

även anhörigas oro och krav på vården. De var ensamma om ställningstagande till

åtgärder hos patienten i hemmet. Resultatet finner även stöd i litteraturen. I Anviks

(1999) studie beskrivs hur sjuksköterskor upplever den palliativa vården i hemmet.

Där uttryckte sjuksköterskorna en tillfredsställelse med arbetet och att det var

meningsfullt. Samtidigt kände sjuksköterskorna sig ensamma när det gällde be-

dömning av symtom, som till exempel smärta och om ansvaret av vården i hemmet.
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Det är påfrestande känslomässigt att ensam möta den svårt cancersjuke och dennes

närstående hemma hos patienten (Anvik, 1999). Beck- Friis och Strang (1999) säger

att palliativ vård inte är något ensamarbete, ett gott stöd kan betyda att man vågar tala

om de känslor som lidande och död väcker. 

Att vårda en svårt cancersjuk i hemmet väcker känslor som kan vara påfrestande för

sjuksköterskan. Både patient och närstående kommer ofta nära sjuksköterskan. I alla

intervjuer berättade sjuksköterskorna om det kollektiva stödet när de vårdade en svårt

cancersjuk. Det var bra för sjuksköterskorna att de kunde prata av sig och kände sig

trygga med varandra, men det saknades handledning. Att det är viktigt med att ha

professionell handledning bekräftar Albertsson och Torstensson (1999). Albertsson

och Torstensson (1999) menar att handledning och utbildning kan vara en god hjälp

för att förstå och kunna hantera problem, som uppstår i mötet med svårt sjuka och

deras närstående. För att orka vara professionell och tillfredsställd i sitt arbete med

svårt cancersjuka i hemmet är det nödvändigt att få stöd. Att stöd är viktigt till

personalen styrker Arlebrink, (1999); Beck- Friis och Strang (1999); SOU 2001:6;

Sjöberg et al (1998); Twycross (1995) och Vachon (1995). 

Eftersom allt fler svårt cancersjuka kommer att vårdas hemma, är stöd till sjuk-

sköterskor ett sätt att få behålla det engagemang som de intervjuade hade. Det kan

också vara betydelsefullt för att kunna orka stötta varandra i sjuksköterskekollektivet.

Antonovsky (1991) beskriver vikten av att ha en känsla av sammanhang (KASAM) i

sin existens för att bevara hälsan. Det som känns angeläget för sjuksköterskor som

vårdar svårt cancersjuka är att hitta balans i tillvaron, så att de kan hantera sin värld

trots yttre ansträngande orsaker, för att minska risken för utbrändhet. 

6.3 Konklusion 

Vården av en svårt cancersjuk i hemmet prioriterades av hemsjukvården och upp-

levdes som betydelsefullt i sjuksköterskornas arbete. Resultatet av studien har visat på

ett engagemang hos sjuksköterskor när det gällde att vårda svårt cancersjuka och

döende i hemmet. Sjuksköterskorna i studien var ofta ensamma hemma hos patienten.

De hade en god förmåga att hantera både patient och närstående i deras svåra
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situation. Allt fler svårt cancersjuka kommer att vilja dö hemma i kretsen av de när-

stående. Stödet ifrån andra kollegor var viktigt i studien, även om det inte var till-

räckligt. Sjuksköterskorna saknade professionell handledning. Det är betydelsefullt att

det finns tillgång till utbildning och stöd för sjuksköterskor i kommunal hälso– och

sjukvård, för att de fortsättningsvis skall orka möta svårt cancersjuka människor.

Personal som arbetar med svårt sjuka behöver tid för att lära allt ifrån tekniska

kunskaper och till att få tid att reflektera. Det kan gälla nya smärtpumpar till handledd

diskussion i grupp (SOU 2001:6). Sjuksköterskorna i denna studie upplevde

tillfredsställelse i arbetet när de vårdat en svårt cancersjuk i hemmet enligt hennes

vilja till livets slut. Detta hade stor betydelse för sjuksköterskornas professionella

identitet, men behovet av handledning är inte tillgodosett. Formen för detta behöver

utvecklas för att sjuksköterskorna skall orka ha ett engagemang i vården av svårt

sjuka. Ett område för behov av ökad kunskap och som uppkom under arbetets gång

var: vård av en svårt sjuk som kommit från en annan kultur. Här behövs mer kunskap,

vilket skulle vara intressant att fortsätta med senare i en kommande uppsats.
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Bilaga 1.

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda en svårt cancersjuk i hemmet - en

studie om hur sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård upplever

vårdandet.

Information till deltagare i studien.

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur sjuksköterskor i kommunal hälso-

och sjukvård upplever hur det är att vårda en svårt cancersjuk i hemmet. Kunskap om

sjuksköterskors specifika situation kan förhoppningsvis bidra till utveckling av

utbildningen för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Min önskan är

att få intervjua Dig om hur du upplever Ditt arbete.

Studien är förankrad hos klinikledningen Palliativa enheten NÄL/Uddevalla sjukhus.

Jag kommer att använda mig av ljudbandinspelning. Intervjumaterialet kommer att

behandlas konfidentiellt och Du tillförsäkras anonymitet, vilket betyder att ingen

kommer att få veta vad just Du har berättat. Materialet kommer under datainsamlingen

och bearbetningen att förvaras oåtkomligt för andra personer och kommer att förstöras

efter det att uppsatsen är färdigställd. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som

helst avbryta Ditt deltagande, t ex även under intervjutillfället. Intervjun kan

genomföras på valfri plats efter avtalad tid och beräknas pågå högst 1,5 timme. 

Intervjuare blir Margareta Boström leg.sjuksköterska som studerar vid Högskolan i

Trollhättan/Uddevalla. Denna studie ingår i en uppsats i omvårdnad 41- 60 poäng.

Handledare är Inger Sandén, lektor vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

En vecka efter det att detta brev är avsänt kontaktar jag Dig per telefon. Du kan då

meddela om Du vill delta i studien och även ta upp de frågor Du har om studien eller

intervjun. 

Trollhättan 2001-10-05

Margareta Boström Inger Sandén

Tel. 0520-91039 Tel.0521-264247



Bilaga 2

Intervjuguide med halvstrukturerade öppna frågor.

 Hur upplever du ditt arbete?

Hur många patienter finns i ditt område?

Har ni många i ert område som är svårt cancersjuka som ni vårdar?

Kan du berätta om en specifik situation eller om en familj där du kände ett starkt

engagemang?

 Hur lång tid varade engagemanget?

Vad gjorde du för att behålla ditt engagemang?

Vilket stöd upplevde du att du fick?

Hur avslutades engagemanget i denna situation eller familj?

Vad lärde engagemanget dig? Hur upplevde du engagemanget?

Hur känns det nu?
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