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Abstract Palliative care is founded on a holistic attitude, with the goal to alleviate 

suffering when a cure is no longer possible. Palliative care affirms life and 

regards dying as a normal process, providing possibilities of a quality time 

for the patient and family. Studies show that an increasing number of people 

choose to live the final phase of their life in their own home. A requirement 

for end of life care is an effective team work, where the nurse is responsible 

for more advanced care, and the caregiver’s provides the immediate care. 

The purpose of this study was to gain insight of caregiver’s experiences 

with patients in end of life care. An interview was conducted with seven 

caregivers, where the material is processed by a content analysis with 

qualitative approach. The results showed that the caregivers were engaged 

in meeting with dying patients and their families. Three themes emerged: to 

prioritize, to give and receive support, and to care with dignity. The 

following conclusions were found; Time and continuity is an essential 

constituent of the care for patients in palliative care. Caregivers should be 

given time for support and reflection. Skilled personnel with education and 

good knowledge of palliative care are needed in the care of palliative 

patients and their families. 
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INLEDNING 

Den kommunala hälso- och sjukvården har förändrats under de sista årtiondena och mer 

avancerad vård kan idag utföras i hemmet. Detta bidrar till att svårt sjuka människor med 

olika insatser från hemsjukvård och hemtjänst kan bo kvar i sitt hem till livets slut. 

Möjligheterna att få palliativ vård i livets slutskede i hemsjukvård har ökat i Sverige, men 

geografiskt sett är vården ojämnt fördelad och vissa kommuner kan inte erbjuda denna vård 

tjugofyra timmar om dygnet (Socialstyrelsen, 2006). För att kunna utföra en fungerande 

palliativ vård ska kommunen kunna erbjuda en professionell vårdinsats dygnet runt alla dagar 

i veckan och de insatser som vanligen utförs på sjukhus ska kunna erbjudas i hemmet (Beck-

Friis, 2005). Varje patient har sina speciella behov och varje människa är unik från födelsen 

till döden. Målsättning och ambitionsnivå vid vården av döende utgår från att patientens 

önskan och behov är i fokus (Socialstyrelsen, 2006). Sjuksköterskan är den som har 

omvårdnadsansvaret och ska förvissa sig om att undersköterskorna har den kunskap som 

krävs för att ge en god vård till patienter i livets slutskede. Palliativ vård innebär en livssyn 

som bejakar livet och ser döendet som en normal process som skapar möjlighet att göra den 

sista tiden så bra som möjligt och målsättningen är att hjälpa patienten att leva tills han/hon 

dör (SOU 2001:6). Sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård delegerar allt fler hälso- 

och sjukvårdsuppgifter till undersköterskan vilket innebär att undersköterskan oftast är den 

som arbetar närmast patienten i den dagliga omvårdnaden. Undersköterskorna blir därmed en 

viktig länk mellan sjuksköterskan och patienten men kan också ställas inför svåra situationer. 

Det är angeläget att ta reda på hur undersköterskorna upplever mötet med patienter i livet 

slutskede. 

 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård i livets slutskede 

 

Palliativ vård är ett internationellt vedertaget begrepp och är benämning på lindrande vård 

som ges när bot inte längre är möjlig (SOU, 2001:6). Ordet palliativ kommer från det latinska 

pallium som betyder täckelse eller mantel, som en symbol för omsorg, beskydd och djup 

mänsklig solidaritet (Beck-Friis, 2005). Världshälsoorganisationen (WHO, 2002) definierar 

palliativ vård som: 

 

 

”en vård som bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. 

Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem” (WHO, 2002) 
 

 

Palliativ vård bygger på en helhetssyn där fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

ses i sitt sammanhang för att åstadkomma så god livskvalitet som möjligt för både patienten 

och de anhöriga. Det innebär att lindra lidande när patienten inte längre kan botas från sin 

sjukdom och grundas i en livssyn som bejakar livet och ser döendet som en normal process. 

Det skapar möjlighet att göra den sista tiden så bra som möjligt för patient och anhöriga 

(SOU, 2001:6). Den palliativa vården vilar på de fyra hörnstenarna: symtomkontroll, 

teamarbete dygnet runt, en god kommunikation/relation (till patienter, anhöriga, arbetslag) 

och närståendestöd. Palliativ vård kan innefatta både en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen 
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Områdschef 2 

 

kan vara relativt lång och omfatta år, medan den sena fasen är tidsmässigt kort och kan röra 

sig om veckor till månader (SOU 2001:6). Det får inte finnas några tveksamheter om att när 

den botande behandlingen är avslutad och patienten befinner sig i ett sent palliativt skede, så 

har den lindrande behandlingen högsta prioritet och värde. Ett etiskt förhållningssätt är därför 

att så tydligt som möjligt synliggöra denna övergång för att alla inblandade skall veta hur de 

ska förhålla sig till vården i livets slutskede. Det är inte sjukdomen som är i fokus utan alla 

insatser som görs har som mål att upprätthålla en god livskvalitet för patient och anhöriga så 

att den sista tiden tillsammans blir så bra som möjligt (SOU 2001:6). Genomgående i detta 

arbete kommer palliativ vård i livets slutskede att benämnas som vård i livets slutskede. 

 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvård definieras i Socialstyrelsens termbank som: 

 

”hälso- och sjukvård när den ges i en patients bostad eller motsvarande och där ansvaret 

för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska ha 

föregåtts av vård- och omsorgsplanering”  

 

Målsättningen för hemsjukvård är att personer med varierande sjukvårds- och 

omvårdnadsbehov ska kunna bo kvar i sitt hem (Beck-Friis, 2005). Äldre-delegationen 

genomförde 1992 den så kallade ÄDEL-reformen (Prop: 1990/91:14). Detta innebär att 

kommunerna är ansvariga för hälso- och sjukvårdsinsatser där undersköterskor, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter ingår i vården i hemmet och på särskilda 

boenden. I varje kommun finns minst en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för 

frågor om medicinsk säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården (Prop: 

1990/91:14). Det finns även en chef för omsorgsförvaltningen i varje kommun med ansvar för 

omsorgen. Under omsorgsförvaltningens chef finns chefer på olika nivåer och det kan skilja 

från kommun till kommun, ett exempel är att under denna chef finns områdeschefer som har 

det övergripande ansvaret för de olika områden som kommunen är uppdelad i. På nästa nivå 

finns enhetscheferna som bland annat har ansvar för omsorgspersonalen som illustreras i figur 

1. 
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Figur 1: Exempel på en kommuns chefsorganisation inom omsorgen  
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Socialstyrelsen (2008) påvisar att det pågår en förskjutning av vårdinnehållet som innebär att 

allt fler kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i kommunal hemsjukvård. I och med 

den strukturella förändringen av Hälso- och sjukvården under 90-talet försvann mer än var 

femte vårdplats inom akutsjukvården. Detta har resulterat i att antalet personer som vårdas i 

hemmet har ökat och beräknas fortsätta öka i framtiden. Vård i hemmet ställer krav på att det 

finns tillgång till adekvat kompetens hos den vårdande personalen (Nilsson, 2001). 

Utvecklingen i Sverige visar att allt fler väljer att vårdas och dö hemma. Hemsjukvården 

fungerar som ett stöd i strävan efter att ge en värdig död till patienter som vårdas hemma i 

livets slutskede. Patienter och anhöriga bedömer vården i livets slutskede i kommunal 

hemsjukvård som mer tillfredsställande än vid slutenvård (Nilsson, 2001). Melin-Johansson, 

Ödling, Axelsson, Danielsson (2008) beskriver att patienter som vårdas hemma får en känsla 

av självständighet och autonomi exempelvis genom att de kan påverka vilka tider de vill ha 

sin hjälp och behandling eller om de en dag helt vill avstå. Hemmiljön ger en känsla av 

trygghet och bidrar till välbefinnande. Det uppfattas positivt att känna igen dofter och sina 

egna saker. Effektiv symtomlindring och information förstärker känslan av oberoende och 

säkerhet. Patienterna finner det tillfredställande att personalen är tillgänglig och att de har tid 

att lyssna och stödja dem i en ärlig och lugn kommunikation. Det anses viktigt för trygghet 

och livskvalitet att personalen är engagerad och kan ge en god symtomlindring (a.a.). 

 

Hemsjukvårdens personal 

 

Enligt Nilsson (2001) utgörs basen i hemsjukvården av undersköterskor och sjuksköterskor 

och där den patientansvariga läkaren oftast är allmänläkare på vårdcentral. De två 

förstnämnda yrkesgrupperna har en direkt omvårdnadsinriktning. En förutsättning för en god 

vård i livets slutskede och för att patienten ska känna sig trygg med att vårdas hemma är ett 

fungerande teamarbete. Med teamarbete menas ett nära samarbete mellan anhöriga, 

undersköterska, sjuksköterska, läkare och eventuellt sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, 

präst och dietist (Beck-Friis, 2005). Med olika yrkesgrupper i teamet behövs samplanering 

och en gedigen teoretisk grund att stå på för att kunna ge kvalificerade insatser. Ett 

gemensamt förhållningssätt, kunskap om vad olika yrkesgrupper kan bidra med, kunskap om 

gruppdynamik och hur grupperna uppfattar varandra är saker som bidrar till att underlätta 

samarbete och ger förutsättningar för god vård (Socialstyrelsen, 2006). Sjuksköterskan har 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldighet att tillgodose trygghet i vård och 

behandling samt att den skall vara av god kvalitet. Vården skall bygga på respekt för 

patientens självbestämmande, integritet och främja god kontakt mellan denne och 

sjukvårdspersonal som bör utformas utifrån patientens önskemål (SFS, 1982:763). 

Sjuksköterskan har en viktig roll att se till så information mellan de olika personalgrupperna 

fungerar. Det är sjuksköterskan som knyter samman det omvårdnadsnät som innesluter patient 

och anhöriga. För att patient och anhöriga ska känna sig trygga med vården är det angeläget 

att de kan nå personalen dygnet runt och att det finns möjlighet för personalen att ägna tid åt 

patient och anhöriga (Gunnars, 2005). Martines Trovo de Araujo & Paes da Silva (2004) 

menar att vårdpersonalens förhållningssätt är av betydelse för möjligheten att uppleva 

livskvalitet vid livets slut och för att göra anhöriga delaktiga i omvårdnaden. 

 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

 

Swanson (1991; 1993) utgör en lämplig modell att använda i livets slutskede och är även 

tillämplig för andra vårdare än sjuksköterskor. Denna omvårdnadsteori består av fem 
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kategorier; " maintaining belief " (att upprätthålla en tro på), " knowing" (att veta), " being 

with " (att vara med), "doing for" (att göra för) och "enabling" (att möjliggöra).  

Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för patienten att utvecklas och växa in i 

en ny situation och ”upprätthålla en tro på” hans/hennes resurser.”Att veta” 

innefattar att söka förståelse om patientens livsvärld och vara välinformerad om 

sjukdom och symtom. I mötet innebär vårdandet att vara känslomässigt närvarande 

tillsammans med patienten, ”att vara med”, och göra saker som han/hon för närvarande inte 

kan göra själv, ”att göra för”. Vård i livets slutskede har som mål att underlätta, ”att 

möjliggöra”, en upplevelse av välbefinnande och livskvalitet till livets slut vilket kan förklaras 

med hjälp av Swansons (1993) modell.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Den kommunala hälso- och sjukvården har ändrat karaktär under de sista årtiondena och allt 

mer avancerad vård kan utföras i hemmet. Det innebär att svårt sjuka människor med olika 

vårdinsatser kan bo kvar i sitt hem. Vård i livets slutskede har som mål att lindra patientens 

lidande när bot för sjukdomen inte längre är möjlig och innefattar en helhetssyn som 

inkluderar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Sjuksköterskans arbete i 

kommunal hemsjukvård fokuseras bland annat på att ge stöd och undervisning till 

undersköterskor i frågor gällande omvårdnad av patienter. Undersköterskan är den som finns 

närmast patienten i omvårdnadsarbetet och blir därmed en viktig länk mellan sjuksköterskan 

och patienten. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innebär att tillgodose att undersköterskorna 

känner sig trygga och har kunskap om vård i livets slutskede för att det ska bli ett fungerande 

teamarbete.  Vid artikelsökning hittades inga studier som belyser undersköterskors 

upplevelser i mötet med patienter i livets slutskede som vårdats i kommunal hemsjukvård. För 

att säkerställa vården och för att patienten ska känna trygghet i hemmet är det angeläget att få 

kunskap om undersköterskors upplevelser i mötet med patienter i livets slutskede som vårdas i 

hemmet.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva undersköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede i 

kommunal hemsjukvård. 

 

METOD 

 

För att få en uppfattning om vad undersköterskor upplever i vården av patienter i livets 

slutskede användes en kvalitativ ansats. Det ger en möjlighet till förståelse och nyanserade 

beskrivningar av känslor och händelser i intervjupersonens möte med patienter i livets 

slutskede. Där skillnader och variationer fokuseras på det fenomen som ska studeras (Kvale, 

2009). Materialet samlades in genom intervjuer av sju undersköterskor. I bearbetningen av 

materialet användes innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). 

 

Urval 

 

Företrädare för hemsjukvården i en kommun tillfrågades och accepterade deltagande i 

studien. Organisationen i kommunen är uppdelad i olika områden och styrs av chefer på olika 
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nivåer (Figur 1). Förvaltningschefen gav tillstånd att genomföra intervjuer med 

undersköterskor i kommunens hemsjukvård (Bilaga I). Denna person diskuterade studien med 

samtliga områdeschefer som var och en ansvarar för fem olika hemsjukvårdsområden som 

kommunen är uppdelad i och två av dessa områden tackade ja till deltagande i studien. 

Områdescheferna tog kontakt med enhetscheferna som har arbetsledaransvar för 

undersköterskorna i hemsjukvården och informerade om studien. Vi skickade ett missivbrev 

till enhetscheferna (Bilaga II) som sedan informerade alla undersköterskor om studien och att 

fem till sju frivilliga undersköterskor efterfrågades till intervjuerna.  Sju undersköterskor 

anmälde sitt intresse att delta i studien. Inklusionskriterier för studien var att alla skulle vara 

utbildade undersköterskor med erfarenhet och intresse för vård i livets slutskede. 

Exklusionskriterier var personal utan undersköterskeutbildning samt undersköterskor utan 

erfarenhet och intresse av vård i livets slutskede. 

 

Deltagarna 

 

De sju undersköterskor som deltog i studien fick ett informationsbrev (Bilaga III) som 

innehöll syfte, kontaktuppgifter och information om att deras deltagande var frivilligt och att 

de kunde avbryta när som helst och utan ytterligare motivering. Samtliga undersköterskor som 

visade intresse inkluderades i studien och de var alla kvinnor. Deltagarna var mellan 38-60 år 

(M 50,3 år) och hade arbetat 10-35 år (M 18,4 år) som undersköterskor, tre utav dem hade 

även tidigare vårderfarenhet som sjukvårdsbiträde. Samtliga hade erfarenhet av att ha vårdat 

patienter i livets slutskede i hemsjukvården och de flesta hade även egen erfarenhet av 

anhöriga som avlidit. Två undersköterskor hade varit på studiebesök på hospice och deltagit i 

seminarier om vård i livets slutskede. En utav undersköterskorna höll för närvarande på med 

en utbildning i palliativ vård. 

 

Etiska överväganden 

 

Studien blev godkänd av forskningsetiska rådet vid Högskolan Väst (dnr 2011/783 B 22). 

Undersköterskorna samtyckte till intervjuerna och informerades om att all data behandlas 

konfidentiellt och materialet kommer att förvaras oåtkomligt för andra. Kvale (2009) menar 

att det är viktigt att överväga personliga konsekvenser för undersköterskorna under intervjun, 

exempelvis stress och personliga känslor. Då det fanns risk att undersköterskorna kunde 

känna sig utlämnade när de delgav sina personliga upplevelser och information som kunde 

vara känslig avsattes tid för att bemöta eventuella reflektioner i samband med intervjuerna. 

För att undvika att undersköterskorna kände att de var i beroendeställning till oss valde vi att 

intervjua för oss okända undersköterskor. 

 

Datainsamling 

 

Data som svarade på syftet samlades in genom intervjuer för att få en förståelse av 

undersköterskornas upplevelser. Intervjuerna började med en öppningsfråga ”kan du beskriva 

dina upplevelser i vården av patienter i livets slutskede?” för att få svar på syftet. För att få en 

djupare förståelse användes följdfrågor som exempelvis ”Kan du beskriva hur” eller ”Kan du 

ge exempel”. En av oss (A. R) utförde tre intervjuer och den andra (E. H) fyra intervjuer och 

de varade mellan 17-47 minuter (M 34,8 minuter). Intervjuerna genomfördes på 

undersköterskornas arbetsplats i ett avskilt rum och bandades. De bandade intervjuerna 
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lyssnades igenom av oss båda var och en för sig och sedan träffades vi och diskuterade 

kroppsspråk och kommentarer som förekom under intervjuerna. För att få ökad förståelse av 

materialet valde vi att transkribera varandras intervjuer ordagrant. Därefter lyssnade vi 

återigen på materialet gemensamt för att korrigera eventuella missuppfattningar och 

felskrivningar som kunde ha uppstått under transkriberingen. 

 

Dataanalys 

Det transkriberade materialet bearbetades utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys vilken ansågs relevant för att granska och tolka 

intervjumaterialet. I den valda innehållsanalysen förekommer följande begrepp: analysenhet, 

domän, meningsenhet, kondensering, kod, kategori och tema. I denna studie utgjorde hela 

intervjumaterialet analysenheten. I analysens första steg lästes analysenheten igenom flera 

gånger för att få en god förståelse av innehållet och då framkom två domäner, patient och 

personal. En domän är en grov struktur av texten med låg grad av tolkning.  I andra steget 

analyserades hela texten och meningar eller stycken som överensstämde med syftet 

identifierades. I det tredje steget, kondenseringen, koncentrerades och förkortades 

meningsenheterna för att göras mer lätthanterliga med det centrala innehållet bevarat. Det 

fjärde steget innebar att vi urskilde koder ur meningsenheterna som lyftes till en högre logisk 

nivå, skillnader och likheter jämfördes och grupperades. I det femte steget bildades kategorier 

utifrån kodernas grupperingar där innehållet var gemensamt och ställt i relation till syftet.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) betonar att allt material som svarar på syftet ska 

redovisas i en kategori och får inte falla mellan två kategorier. I det sista och sjätte steget 

sammanbands innehållet från kategorierna till teman som svarade på frågan ”hur” och 

utgjorde den röda tråd, på en tolkande nivå, som återkom i kategorierna (Tabell I). 

 

Tabell I: Beskrivning av analysprocessen 

Meningsenhet 

(andra steget) 

Kondensering 

(tredje steget) 

Kod 

(fjärde steget) 

Kategori 

(femte steget) 

Tema 

(sjätte steget) 

Sen är det klart det är alltid den 
här tiden som inte räcker till 

Alltid tiden som inte räcker 
till 

Känsla av att tiden inte 
räcker 

 

 

 

 

 

Att ta sig tid 

 

 

 

 

 

 

Att prioritera 

man känner sig nog alltid lite 
otillräcklig, det gör man nog när 

man vet att man har någon mer 

som väntar 

Känner sig nog alltid 
otillräcklig när någon mer 

väntar 

Känsla av otillräcklighet 

men vi måste ju prioritera sånt 
här…  

Måste prioritera  Prioriterar patienter i 
livets slutskede 

jag känner att man får aldrig ha 

för bråttom när man har hand om 

såna patienter och så ska man 

tänka på att inte vara för hårdhänt 

Att inte ha för bråttom och 

inte vara för hårdhänt 

Vara respektfull trots 

brist på tid 
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RESULTAT 

Resultatet av analysen utmynnade i tre teman att prioritera, att få och ge stöd och att vårda 

med värdighet. Utifrån dessa teman kunde nio underliggande kategorier urskiljas; att ha 

kontinuitet, att ha tid, att få tid för handledning/reflektion, att ha ett gott arbetsklimat, att få 

kunskap, att hantera etiska dilemman, att respektera anhöriga, att vara lyhörd och att visa 

respekt och känna engagemang (Tabell II). I dessa kategorier, utom ”att hantera etiska 

problem”, såg vi ett motsatsförhållande där det framkom både positiva och negativa sidor i det 

undersköterskorna berättade.  

 

 

Tabell II: Översikt av teman och kategorier 

 

 

  TEMA KATEGORI 

 

 

 

Att prioritera 

Detta tema innehåller kategorierna: att ha kontinuitet och att ta sig tid. Undersköterskorna 

upplevde att de under dagtid för det mesta hade möjligheter att ha kontinuitet runt patienter i 

livets slutskede. Däremot på kvällstid var det ofta svårt att upprätthålla kontinuiteten eftersom 

de hade ett större ansvarsområde och de var mindra antal personal. Under kategorin ”att ta sig 

tid” berättade undersköterskorna att de hade möjlighet att få tiden hos patienten utökad om 

den inte var tillräcklig men att de trots detta ofta hade en känsla av otillräcklighet och att 

andra patienter väntade. 

 

 

problem 
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Att ha kontinuitet 

Det positiva var att undersköterskorna prioriterade kontinuitet för patienter i livets slutskede 

och försökte i möjligaste mån vara samma personal som vårdade. De ansåg det var lättare att 

se förändringar och kunna läsa av patientens behov om de träffat patienten tidigare. Två utav 

undersköterskorna berättade att när de lärt känna patienterna så fick de reda på småsaker som 

kunde vara viktiga i omvårdanden. Det kunde exempelvis vara vilken sida patienten föredrog 

att ligga på eller vilken musik han/hon tyckte om. De försökte se till att åtminstone en utav 

undersköterskorna kände patienten när det krävdes två för att utföra arbetet. De beskrev att 

ambitionen var att den enskilde patienten skulle ha så få personalkontakter som möjligt i 

livets slutskede. Undersköterskorna upplevde att det gav en känsla av trygghet i 

omvårdnaden. Undersköterskorna tyckte att hela personalstyrkan gjorde sitt yttersta för att 

leva upp till ambitionen och kände även att de hade stöd från cheferna. En undersköterska 

berättade om hur en patient i livets slutskede vårdades i sitt hem och hur de ändrade om sitt 

schema för att skapa kontinuitet och trygghet i vården runt patienten, detta beskrivs i 

nedanstående citat. 

 

”vi vårdade den här damen i en månad ungefär och under den tiden var vi ett 

väldigt litet gäng som var där, det blev mycke nätter för min del, men tryggheten 

som vi kunde förmedla kanske gjorde att dompatient och anhöriga kunde klara 

av den sista tiden” (Usk 1) 

 

Det som undersköterskorna upplevde negativt var svårigheten att upprätthålla kontinuiteten 

under kvällstid. Undersköterskegruppen var då reducerad i antal och den befintliga gruppen 

hade ett större ansvarsområde. Detta kunde resultera i att undersköterskorna mötte för dem 

okända patienter, det gav dem en känsla av otrygghet i omvårdnaden när de inte kände till 

patientens specifika önskemål. Under kvällstid fanns det inte samma beredskap som under 

dagtid om något akut skulle inträffa. En mindre personalstyrka på kvällen gjorde flexibiliteten 

begränsad och om det behövdes extrapersonal var det svårare att få tag på någon som kunde 

arbeta. Undersköterskorna beskrev att på grund av kommunens organisation under kvällar och 

helger var det även färre sjuksköterskor i tjänst. Sjuksköterskorna hade också ett större 

ansvarsområde vilket kunde leda till mindre kännedom om patienter och undersköterskor. 

Detta resulterade i att undersköterskorna upplevde att de fick ta ett större ansvar för patienten 

i livets slutskede då undersköterskorna kände till patienten bättre än sjuksköterskan. En 

undersköterska beskrev ett tillfälle då hon behövde ringa sjuksköterskan för rådgivning och 

enligt undersköterskan fick hon inte det stöd hon behövde. Sjuksköterskan hade tyckt att 

undersköterskan hade bättre kännedom om patienten och fick därför själv göra en bedömning. 

Hur hon upplevde denna känsla beskrivs i nedanstående citat. 

 

”sjuksköterskorna gör säkert så gott de kan och försöker hjälpa, men när det är 

någon sjuksköterska som inte känner igen patienten så kan dom 

sjuksköterskorna liksom fråga och på något vis får jag frågan tillbaka, hur 

tycker du… du som känner patienten bättre, och i och för sig, hittills så har 

alltihopa löst sig…” (Usk 2) 
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Undersköterskorna upplevde att sjuksköterskorna hade planerade insatser på kvällstid som att 

exempelvis sätta infusioner och ge injektioner på bestämda tider. Därutöver arbetade 

sjuksköterskorna konsultativt och utförde endast akuta insatser. Undersköterskorna upplevde 

att det tog längre tid för sjuksköterskorna att lära känna patienterna på grund av detta 

arbetssätt. En undersköterska upplevde att de lärde känna patienten fortare än sjuksköterskan i 

följande citat. 

 

“vi är ju så nära patienterna, vi kommer ju inte bara fem minuter för att ge en 

morfinspruta liksom” (Usk 3) 

 

En undersköterska upplevde att det blev bra till slut även om det tog längre tid för 

sjuksköterskorna att lära känna patienten.  

 

 

Att ta sig tid 

Det som var positivt var att undersköterskorna i stor utsträckning upplevde att de tog sig tid 

för patienter i livets slutskede. Läget förändrades snabbt för dessa patienter och de kunde 

hastigt försämras. Undersköterskorna upplevde att de vid dessa tillfällen var flexibla och 

anpassade sina arbetstider. Exempelvis genom att arbeta övertid eller omfördela arbetstiderna 

för att prioritera patienten så att han/hon kunde tillbringa den sista tiden av sitt liv i sin 

hemmiljö. Undersköterskorna hade förståelse från cheferna och kunde få tiden utökad för 

patienter i livets slutskede när tiden inte var tillräcklig för att kunna utföra arbetet 

tillfredställande. 

 Till synes småsaker kunde ibland ta lång tid exempelvis att få i sig vätska. En undersköterska 

beskrev när hon hjälpte en patient som börjat få sväljsvårigheter.  Hon tog god tid på sig för 

att patienten skulle kunna få i sig några munnar vatten. Detta beskriver hon i nedanstående 

citat: 

 

”… man måste ha tid, jag gav lite vatten och så talade jag om att nu får du 

svälja och så får man vänta och se att han verkligen sväljer innan man ger 

mer… man kan ju inte bara hälla i för då vet man ju inte vad som händer…” 

(Usk 2) 

 

Motsatsförhållandet i denna kategori bestod i att undersköterskorna trots att de upplevde stöd 

från cheferna om att få mer tid och personal i omvårdnadsarbetet hade de ändå en känsla av 

otillräcklighet. Undersköterskorna beskrev ett digert schema, särskilt under kvällstid, och det 

var alltid andra patienter som väntade på att få hjälp. I nedanstående citat beskrev 

undersköterskan känslan av otillräcklighet.  

 

”man känner sig nog alltid lite otillräcklig, det gör man nog, man vet att… ja, 

man har någon mer som väntar och man har att göra efteråt” (Usk 4) 
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En undersköterska beskrev hur hon gav taktil massage till en patient i livets slutskede och 

märkte hur han slappnade av och blev lugnare, hon fick tillfälle att ge det ytterligare en gång 

men hade en känsla av att hennes arbetskamrater fick arbeta mer medan hon gav massage. För 

att undvika känslor av dåligt samvete över att arbetskamraterna fick större arbetsbelastning 

beskrev undersköterskorna att det var viktigt med rak och öppen kommunikation. 

 

Att få och ge stöd 

Under detta tema framkom fem kategorier: att få tid för handledning/reflektion, att ha ett gott 

arbetsklimat, att få kunskap, att hantera etiska dilemman och att respektera anhöriga. 

Undersköterskorna upplevde ett behov av tid för reflektion och handledning där de kunde tala 

öppet om döden, utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. För att känna trygghet med 

att vara ett stöd till patienter i livets slutskede och deras anhöriga.  

 

Att få tid för handledning/reflektion 

Det som var positivt var att undersköterskorna tog tillfällen i akt och ventilerade sina 

erfarenheter och känslor med varandra när möjlighet gavs exempelvis i lunchrummet, på väg 

till och från patienten eller efter arbetstidens slut. En undersköterska berättade hur hon och en 

annan undersköterska varit med om ett dödsfall under ett arbetspass. De gjorde i ordning den 

avlidne och tog hand om anhöriga. Arbetskamraten hade aldrig tidigare varit med om ett 

dödsfall och hade ett behov av att prata om denna upplevelse. Undersköterskan beskrev hur de 

satt och pratade länge efter arbetstidens slut i vilket belyses i nedanstående citat. 

 

”… då satt vi i lokalen, jag tror klockan var elva på kvällen eller nånting, å 

bara prata, för hon hade ju inte varit med om det dödsfall så för henne var det 

ju på ett annat sätt då…” (Usk 5) 

 

Undersköterskorna upplevde det också positivt med ett fungerande samarbete med sina 

arbetskamrater och de ansvariga sjuksköterskorna. De kände att de fick stöd av 

sjuksköterskorna när de exempelvis varit med om ett akut dödsfall och hade funderingar över 

om de handlat på rätt sätt. 

Det som undersköterskorna upplevde som negativt var att det inte fanns någon tid avsatt för 

handledning eller reflektion. Samtliga efterlyste en organiserad handledning för arbetsgruppen 

där personalen kunde få samtala öppet om döden och dela med sig av varandras erfarenheter 

och kunskap. På så sätt kunde de lära av varandra och lärde även känna varandra bättre som 

arbetskamrater och människor.  En undersköterska beskrev att det var viktigt att få utrymme 

att i grupp samtala om sina upplevelser och upplevde det angeläget att få prata av sig för att 

inte själv behöva bära på påfrestande upplevelser.  

 

Att ha ett gott arbetsklimat 

 

Undersköterskorna beskrev ett gott arbetsklimat som att kunna vara rak, ärlig, känna trygghet 

och sammanhållning i arbetsgruppen. Ett gott arbetsklimat var en faktor som upplevdes 

betydelsefullt för att känna trygghet i mötet med patienter i livets slutskede. Som positivt 
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beskrev fem undersköterskor att de upplevde sammanhållning i arbetsgruppen och att de hade 

rak och öppen kommunikation. De tog vara på varandras kompetens och delade med sig av 

sin kunskap och erfarenhet om patientens önskemål och behov för att ge en respektfull vård.  

Undersköterskorna beskrev att arbetet med patienter i livets slutskede ibland upplevdes tungt, 

särskilt i mötet med yngre patienter när de var nära deras egen ålder.  En undersköterska 

beskrev svårigheten med att möta yngre patienter i nedanstående citat. 

 

”men det är just om det är yngre personer, jag tror att det är svårare för oss 

också... om man kan behålla yrkesrollen, det vet jag inte…” (Usk 6) 

 

Döden upplevdes mer naturlig om patienten var gammal och dog en lugn och rofylld död. I 

intervjuerna framkom att undersköterskorna upplevde att de flesta dödsfallen de varit med om 

var okomplicerade och patienterna avlidit i stillhet.  

Som negativt nämndes att tre undersköterskor beskrev att det förekom arbetskamrater som 

helst undvek att arbeta med patienter i livets slutskede. Detta beskrivs i nedanstående citat. 

 

”En personal som bara vägrade ”jag kommer att svimma” sa hon ”jag vägrar” 

och det får man ju acceptera” (Usk 7) 

 

Undersköterskornas upplevelse var att det ofta grundade sig på bristande erfarenhet och 

rädsla. Fem undersköterskor framhöll att de såg fördelar med att bilda en arbetsgrupp som 

arbetade enbart med patienter i livets slutskede. Då skulle möjligheter finnas att 

undersköterskor som hade intresse av att arbeta med patienter i livets slutskede kunde söka sig 

dit.  

 

Att få kunskap 

Det som upplevdes som positivt var erfarenheter av vård i livets slutskede både från 

arbetslivet och privata upplevelser. Detta kunde leda till en ökad kunskap och trygghet i 

yrkesrollen som undersköterska. Två av de intervjuade undersköterskorna berättade att de 

genom studiebesök på hospice fått större kunskap och förståelse för vård i livets slutskede. 

Det negativa som framkom var att flera av undersköterskorna upplevde sig dåligt förberedda i 

det första mötet med patienter i livets slutskede. De saknade information om patientens 

situation när de mötte honom/henne första gången. Undersköterskorna efterfrågade mer 

delaktighet i planeringen av omvårdnaden. En undersköterska beskrev sin frustration över att 

inte fått tillräcklig kunskap om en patient de inte mött tidigare i nedanstående citat.  

 

”vi får ju bara det här pappret med personnummer, namn och adress och vad vi 

ska göra där, men jag tycker inte vi kan ha det så när det gäller vård i livets 

slut” (usk 3) 
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Två undersköterskor beskrev att de hade önskemål om att få möta patienten redan på 

sjukhuset innan hemgång för att presentera sig och få en uppfattning om patienten och 

hans/hennes behov.  

Undersköterskorna upplevde att de saknade kännedom om dödsprocessen. En undersköterska 

upplevde exempelvis att det var viktigt för personalen att veta vad som kan förväntas vid ett 

dödsfall. Hon beskrev hur förvånad hon själv blivit första gången hon hörde en patient 

”sucka” vid omhändertagandet efter dödsfallet, detta beskrivs i citatet nedan. 

 

”det var första gången jag fattade att patienterna kunde låta när man har dött… 

bara en sån enkel sak… då är det ju säkert inte alla som kan veta såna saker” 

(Usk 2) 

 

Undersköterskorna upplevde att kunskap om vad som kunde förväntas skulle ge dem 

beredskap att möta patienten och svara på anhörigas frågor. De framhöll att detta skulle öka 

trygghetskänslan i omvårdnaden. 

 

Att hantera etiska problem 

Undersköterskorna upplevde frustration vid tillfällen när symtomlindring inte var tillräcklig. 

Det kunde vara då sjuksköterskan varit upptagen hos en annan patient och inte haft möjlighet 

att komma direkt för att exempelvis ge smärtlindring. När undersköterskorna väntade 

tillsammans med patienten och inte kunde göra något gav det en känsla av otillräcklighet.  

 

En annan situation som upplevdes som ett etiskt problem var då undersköterskorna beskrev 

när patient och anhöriga hade olika önskemål och personalen hamnade mitt emellan. En 

undersköterska upplevde svårigheter när hustrun egentligen inte ville sköta sin make i 

hemmet och maken stod på sig om att få vara hemma den sista tiden. Detta beskrivs i följade 

citat. 

 

”patient och anhörig var nog inte riktigt överens innan, han ville vara hemma 

och hon tyckte att det var jättejobbigt… att se till patientens önskemål pratar 

man så mycket om… sen tycker jag att det är väldigt viktigt vad anhöriga vill, 

orkar med och klarar av… ” (Usk 4) 

 

En undersköterska beskrev hur en patient var annorlunda när inte anhöriga var hemma.  När 

han var ensam med undersköterskan beskrev han sin situation som besvärlig och att han helst 

ville vårdas på sjukhus. När sedan barn och hustru var hemma var han som vanligt och 

nämnde inget om att han ville till sjukhus. Ibland kunde det vara svårt att veta vad patienten 

egentligen ville eftersom han uttryckte en önskan när han var ensam och en annan när frun var 

hemma. Undersköterskan upplevde ett dilemma och tyckte att det var svårt att diskutera saken 

med anhöriga eftersom patienten berättat detta i förtroende. 

 

Patienter eller anhöriga ändrade ibland sitt beslut om att vårdas hemma till livets slut. Detta 

kunde bero på att patienten inte vill belasta anhöriga eller att anhöriga inte orkade fortsätta 
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vården i hemmet. En undersköterska beskrev hur ett barnbarn hade lovat sin mormor att hon 

skulle få vara hemma till livets slut. När patienten till sist blev så sjuk att hon inte längre var 

vid medvetande orkade inte barnbarnet sköta om henne längre utan hon åkte in till sjukhus. 

Barnbarnet mådde dåligt över att han inte orkade eftersom han lovat sin mormor att få vara 

hemma. Detta beskrev undersköterskan i följande citat. 

 

”det var ett barnbarn och han mådde ju så dåligt för han hade ju lovat sin 

mormor att hon skulle få vara hemma, men han kände att det gick inte, han 

fixade det inte… så beslutet togs över mormoderns huvud… men han bröt ju 

ihop då, ja det var fruktansvärt” (usk 4). 

 

Vid liknande tillfällen var det viktigt att undersköterskan uppmärksammade sjuksköterskan på 

dessa etiska problem så att hon/han med hjälp av sin kompetens kunde medverka till att fatta 

beslut och på så sätt förskona anhöriga dåligt samvete. 

 

Att respektera anhöriga 

Det som var positivt i denna kategori var att undersköterskorna tog sig tid och lyssnade även 

på anhöriga. Undersköterskorna upplevde att anhöriga var en viktig del i mötet med patienter i 

livets slutskede. De beskrev att när de lyssnade och tog vara på anhörigas kunskap om 

patienten och patientens egna önskemål fick de förståelse och kännedom om patienten. På 

detta sätt fick anhöriga bekräftelser på att de behövdes och var värdefulla i vården av patienter 

i livets slutskede. Undersköterskorna upplevde att alla anhöriga var unika och reagerade olika 

och bemöttes med värdighet och respekt. En del anhöriga ville inte acceptera att patientens liv 

snart var slut utan ville till varje pris försöka hitta sätt att rädda eller förlänga livet för 

patienten. En undersköterska beskrev detta i nedanstående citat. 

 

”det är ju så olika anhöriga man möter också… den äldre som har levt färdigt 

sitt liv och accepterar att han ska gå bort men barnen accepterar inte det utan 

de river upp himmel och jord…”(usk 1) 

 

En undersköterska upplevde att anhöriga var tvungna att acceptera att hemtjänstpersonalen 

kommer flera gånger per dygn. I vissa fall behövdes till och med två personer för att klara av 

omvårdnadsarbetet. Hon kände en förståelse för att anhöriga ibland kunde uppleva att det var 

påfrestande. Hon beskrev detta i nedanstående citat. 

 

”vad jag tycker att man får ha med sig är att här kommer jag och klampar in 

och det gör man ju inte bara två gånger om dan utan det gör man ju väldigt 

ofta, när dom sen blir sängliggande eller ska tas med lift då är det två stycken 

som kommer och klampar in där varannan eller varje timma, ja det är så det 

är… tufft” (Usk 7) 

 

Det fanns anhöriga som fick dåligt samvete om de inte orkade eller klarade av att vårda 

patienten i hemmet. Undersköterskorna upplevde att de gjorde ett betydelsefullt arbete när de 



14 

 

tog sig tid att vara ett stöd för patienten, anhöriga och bemötte alla individuellt. Några av 

undersköterskorna beskrev att möta anhöriga ibland tog mer tid än själva omvårdnaden av 

patienten. Men trots att de egentligen inte hade tid upplevde de att de tog sig tid. 

Undersköterskorna berättade att anhöriga och patienter utryckte att de kände sig trygga med 

att de kunde nå personal under dygnets alla timmar. 

Undersköterskorna beskrev att möta anhöriga efter patienten avlidit upplevdes som positivt. 

Det fanns inga rutiner för ett sådant möte utan det inträffade spontant då exempelvis 

hjälpmedel skulle hämtas eller lämnas. En del av dessa möten ägde rum exempelvis ute på 

gatan, i någon trappuppgång eller i affären. En undersköterska beskrev ett sådant möte i 

nedanstående citat. 

 

”när anhöriga var där och tömde lägenheten så träffade jag dem, så fick jag 

världens kram och de var jätte tacksamma att det hade gått så bra allting och de 

var så tacksamma och kände att vi hade gjort ett jättebra jobb och det värmde ju 

verkligen” (Usk 5) 

 

Det som kan tolkas som negativt var att alla undersköterskor upplevde att de hade för lite 

kunskap om hur man bemöter anhöriga till patienter i livets slutskede. Samtliga önskar mer 

kunskap om bemötandet och två av dem uttryckte en oro över att säga fel och såra den 

anhörige. 

 

 

Att vårda med värdighet 

 
I temat att vårda med värdighet finns kategorierna att vara lyhörd, att visa respekt och känna 

engagemang. I intervjuerna framkom att undersköterskorna visade engagemang genom att 

vara lyhörda för patientens och anhörigas önskemål och kunde bemöta dem med respekt. 

 

Att vara lyhörd 

Det positiva var att undersköterskorna upplevde att de förstod patienten genom att vara 

lyhörda, lyssna och tolka kroppsspråk. Detta för att kunna förstå signaler och se förändringar i 

patientens tillstånd. De kunde sedan göra sjuksköterskan uppmärksam på om patienten hade 

eller var på väg att få symtom som behövde åtgärdas. Sjuksköterskan ordnade med 

ordinationer och läkemedel för att vara förberedd och ligga steget före när patienten 

försämrades.  

En undersköterska beskrev vikten av att ta sig tid att lyssna på patienten även då det ibland 

kunde bli långa pauser i samtalet. Hon berättade att hon kände sig nervös över tystnaden och 

kunde själv prata på och inte vänta in patienten för att höra vad han/hon hade att säga. Hon 

menade att hon med tiden lärt sig att om det fick vara tysta pauser så fick hon ofta reda på mer 

information från patienten. En undersköterska beskrev hur patienterna ibland behövde få prata 

av sig och ofta räckte det inte med att prata med en personal utan de tog upp samma sak med 

flera olika. Vid sådana tillfällen såg hon sig själv som ett bollplank där patienten kunde prata 

av sig sina känslor. När sjukdomen progredierat och patienten inte längre kunde förmedla sig 

genom talet ansåg undersköterskorna det viktigt att vara uppmärksam och tolka patientens 
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kroppsspråk. En undersköterska beskrev hur de kunde förstå att patienten hade smärta när de 

vände honom i sängen genom att tolka ansiktsmimiken. Detta beskrivs i nedanstående citat. 

 

”vissa gånger när vi vände på honom kunde man se i ansiktet att nu får du vara 

lite försiktigare” (Usk 2) 

 

Undersköterskorna vårdade ofta patienter en längre tid och lärde känna patienten och 

anhöriga, detta resulterade i att de kunde se människan bakom sjukdomen.  

Några undersköterskor berättade att de vårdade patienter som var utlandsfödda och hade ett 

annat modersmål. Det som var negativt i denna kategori var att personalens tvåspråkighet inte 

blev utnyttjat på ett optimalt sätt. En undersköterska beskrev att de vårdat en patient som inte 

hade svenska som modersmål. I slutet av sitt liv återgick patienten till sitt modersmål och 

förstod inte längre svenska. Det blev svårt för personalen att förstå och tolka patientens behov 

och det var frustrerande för patienten att inte bli förstådd. Flera i personalgruppen kunde 

språket men undersköterskan upplevde att deras språkkunskaper inte togs tillvara tillräckligt. 

 

 

Att visa respekt och känna engagemang 

 

Det som var positivt var att undersköterskorna upplevde att patienterna fick vara med och 

påverka vården och att deras önskemål respekterades. En undersköterska berättade om en 

yngre patient där vården utfördes enligt hennes önskemål. Ville inte patienten gå ur sängen en 

dag accepterades det eller orkade hon bara vara uppe en kort stund så gick även det bra. Om 

hon någon dag kände att hon orkade och ville göra sig fin med smink så fick hon hjälp med 

det. Detta beskrev undersköterskan i följande citat. 

 

“Ville inte hon gå upp så behövde hon inte gå upp. Ville hon gå upp och mejka 

sig eller vara uppe den stunden som hon orkade så fick hon det”(usk 1) 

 

Undersköterskorna gjorde omprioriteringar, ändrade sina arbetstider eller kunde jobba extra 

för att tillmötesgå patientens önskemål. Det kunde handla om att exempelvis en patient som 

hade bra kontakt med sitt barnbarn. När barnbarnet fyllde år ordnades så att patienten kunde 

vara med på kalaset den tiden hon orkade. Undersköterskan ändrade sitt arbetspass för att 

kunna hjälpa patienten att komma iväg och för att sedan möta upp efter kalaset. 

Undersköterskorna upplevde att patienterna tydde sig till dem på olika sätt och att de hade 

olika roller i mötet med patienten. Om patienterna hade önskemål om att viss personal skulle 

vara med vid duschning så ordnade undersköterskorna det. Undersköterskorna stöttade 

patienterna att bevara hoppet in i det sista även då bägge parter visste att patienten inte hade 

så långt kvar att leva. De beskrev också att de ibland behövde stödja patienter som hade svårt 

att släppa taget och dö. Genom att ta sig tid och vara närvarande kunde de förmedla lugn och 

trygghet vilket hjälpte patienten att komma till ro.  

Undersköterskorna upplevde att de flesta patienter i livets slutskede som de mött var äldre 

människor som de vårdat under en längre tid. Under den tiden hade de lärt känna patient och 

anhörig och fått en nära relation. Många gånger hade de även fått kontakt med barn och 

barnbarn. Tre undersköterskor upplevde att de vid några tillfällen blivit känslomässigt 
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engagerade och känt sorg när patienten blivit sämre och senare avlidit. Detta beskrivs i 

nedanstående citat. 

 

”… när det blir flera år så lär man känna patienten… sen blir dom dåliga och 

då blir man lite ledsen…” (Usk 2) 

 

Det enda som kunde tolkas som negativt var att undersköterskor kunde känna för stort 

engagemang och sorg när patienten blev sjuk och senare avled.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Vi var intresserade av undersköterskors upplevelser i mötet med patienter i livets slutskede 

som vårdats i kommunal hemsjukvård men hittade inga tidigare studier som beskriver detta. 

Därför blev valet att utföra intervjuer med ett antal undersköterskor kring detta ämne. 

Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum på undersköterskans arbetsplats med en av oss och en 

undersköterska för att det skulle bli så trygg miljö som möjligt. Vi upplever att det var rätt att 

genomföra intervjuerna på deras arbetsplats och att undersköterskorna kände sig bekväma 

med situationen. I samband med intervjuerna avsattes tid för reflektion för att kunna bemöta 

eventuella frågor eller känsloyttringar under och efter intervjuerna. Ingen av de intervjuade 

uttryckte något behov av detta och intervjutiden som var avsatt kändes tillräcklig, då ingen 

behövde känna någon stress. 

 

Det kan vara svårt att beskriva sina upplevelser i en intervjusituation och framförallt när det är 

okända människor som intervjuar. Om vi varit mer erfarna intervjuare, kunnat vara tysta och 

vänta in svar är det möjligt att beskrivningarna blivit utförligare. De undersköterskor som blev 

intervjuade upplevde alla sig trygga i mötet med patienter i livets slutskede men beskrev att de 

hade arbetskamrater som inte ville vårda dessa patienter. Resultatet kanske blivit annorlunda 

om urvalet inkluderat fler undersköterskor från fler områden samt även inkluderat 

undersköterskor som inte hade erfarenhet och intresse för vård i livets slutskede. På så sätt 

kanske även de undersköterskor som inte ville vårda patienter i livets slutskede hade 

medverkat i studien.  

 

Vi anser att kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) var en 

bra metod för att analysera materialet utifrån vårt syfte. Hela intervjuerna skrevs ned 

ordagrant och materialet analyserades. Genom att använda oss av denna analysmetod 

upplever vi att materialet bearbetades grundligt. Under analysen lyssnades materialet igenom 

gemensamt och diskuterades upprepade gånger för att öka trovärdigheten i resultatet. I arbetet 

presenterar vi citat från intervjuerna för att styrka resultatet och arbetets giltighet, detta ger 

även läsaren möjlighet att själv bedöma validiteten. Vi arbetar båda med vård i livets 

slutskede och vår förförståelse i ämnet ska beaktas då analysens trovärdighet bedöms. Med 

överförbarhet menas i vilken utsträckning man kan applicera resultatet på andra grupper 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Vi anser att resultatet är överförbart till andra 

undersköterskor i deras möte med patienter i livets slutskede inom kommunal hemsjukvård. 

 



17 

 

Resultatdiskussion 

 
I resultatet framkommer det att alla undersköterskor som ingick i studien har ett engagemang i 

mötet med patienter i livets slutskede. De upplever att de är flexibla och prioriterar 

omvårdnaden av dessa patienter.  

En annan del som framstår är att undersköterskorna upplever att mötet med anhöriga till 

patienter i livets slutskede tar mycket av deras tid i anspråk. Att bemöta anhöriga på ett 

värdigt och respektfullt sätt kräver tid och engagemang och undersköterskorna anser att 

anhörigas kännedom om patienten är en värdefull kunskap för dem i omvårdnadsarbetet.  

 

 

Att prioritera 

 

Många patienter i livets slutskede väljer att vårdas och dö i sitt eget hem och enligt Nilsson 

(2001) beräknas allt fler patienter att välja denna vårdform. Patienter och anhöriga bedömer 

den kommunala hälso- och sjukvården som mer tillfredsställande än vid sluten vård. Detta 

stöds av Peters och Sellick (2006) som har kommit fram till att patienter i livets slutskede som 

vårdades i hemmet istället för på sjukhuset har mindre symtom, mindre depression och bättre 

livskvalitet. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att ge information till alla berörda och 

lindra patientens symtom. För att kunna lindra patientens symtom måste sjuksköterskorna 

känna sig trygga med att undersköterskorna har kännedom om patienten och kan se och 

bedöma när det är dags att kontakta sjuksköterskan. För att uppnå denna patientkännedom 

beskriver undersköterskorna i resultatet att de försöker vara samma personalgrupp runt 

patienten för att upprätthålla kontinuitet.  

 

Swanson (1993) definierar ”Att vara med” som att vara känslomässigt närvarande, 

undersköterskorna upplever att de prioriterar patienter i livets slutskede och är närvarande och 

visar respekt. De beskriver att de flesta patienter i livets slutskede har de vårdat länge och lärt 

känna väl, de kan se människan bakom sjukdomen och förstå deras behov. När patienten till 

slut blir så sjuk att han/hon har omvårdnadsbehov hjälper den kunskapen undersköterskorna 

att göra det patienten inte längre klarar av att göra själv, ”att göra för” . 

 I en studie av Werkande-Harstäde och Andershed (2004) framkommer det att trygghet, 

delaktighet och förtroende är viktigt för hur den döende patienten upplever god vård i livets 

slutskede. För att patienterna ska känna trygghet är det betydelsefullt med kontinuitet i vården 

och att de vårdas av kompetent personal. 

 

 Tidsbrist är något som alltid framkommer i diskussioner om vårdarbete. I alla intervjuer 

beskriver undersköterskorna att de upplever tiden som otillräcklig trots att de får mer tid för 

omvårdnaden när det finns behov av det.  Vår undran är varför det upplevdes så, kan det bero 

på att det alltid finns andra patienter som väntar vilket kan ge upphov till dåligt samvete. Som 

vårdpersonal skulle det vara bättre att fokusera på att vara ”här och nu” och känna att 

patienten får all uppmärksamhet istället för att tänka på vad som ska göras hos nästa patient. 

Genom att ta sig tid och vara närvarande beskriver undersköterskorna att de kan förmedla 

lugn och trygghet för patienten vilket ger livskvalitet till livets slut, Swanson (1993) beskriver 

detta som ”att möjliggöra”.  

 

Undersköterskorna berättar att under kvällar och helger har de ansvar för ett större område 

och fler patienter. Detta leder till en känsla av otrygghet då undersköterskorna får ansvar för 

patienter som de tidigare inte vårdat.  
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Undersköterskorna beskriver att de kan se fördelar med att bilda en speciell arbetsgrupp som 

utbildas till att arbeta med patienter i livets slutskede. Om en sådan arbetsgrupp bildas anser 

vi att kontinuiteten förbättras och vården för patienterna i livets slutskede kvalitetssäkras och 

blir tryggare. Vi kan även se en vinst i att teamarbetet förbättras genom att sjuksköterskorna 

träffar undersköterskorna som ingår i gruppen mer frekvent eftersom de är färre i antal. 

 

 

Att få och ge stöd 

 

Nilsson (2001) menar att hemsjukvården fungerar som ett stöd för anhöriga och patienter som 

väljer att bo i hemmet den sista tiden. Undersköterskorna beskriver att de ibland får etiska 

problem exempelvis när patient och anhörig har olika viljor kan det vara svårt att veta vems 

vilja som ska gälla. För att kunna bearbeta dessa dilemman och vara det stöd som efterfrågas 

efterlyser undersköterskorna en organiserad handledning och tid avsatt för att utbyta kunskap 

och erfarenheter med arbetskamrater. Gunnars (2005) menar att sjuksköterskan ska 

uppmuntra och stärka de inblandade så att de kan klara av svåra situationer som kan uppstå 

under livets slutskede. Barbosa de Silva et al. (2010) betonar vikten av handledning för 

sjuksköterskor som arbetar med patienter i livets slutskede. Vi anser att det borde vara en 

självklarhet att alla som vårdar patienter i livets slutskede, både sjuksköterskor och 

undersköterskor, får handledning och tid för reflektion. Det kan också vara en vinst att båda 

yrkeskategorier får möjlighet att göra detta tillsammans. Socialstyrelsen (2006) beskriver 

vikten av ett gemensamt förhållningssätt, kunskap om gruppdynamik och hur vi uppfattar 

varandra kan bidra till att underlätta samarbetet och ge förutsättningar för en god vård.  

 

Undersköterskorna upplever att de ibland är oförberedda då de får patienter i livets slutskede 

som de inte träffat tidigare. Genom att sjuksköterskan har en genomgång med 

undersköterskorna om patienten och hans/hennes behov anser vi att undersköterskorna kan få 

den kunskap och undervisning som de behöver för att känna sig förberedda att möta patienten. 

Genom att visa respekt för patientens önskemål och behov får undersköterskorna en specifik 

kunskap och kan ge en individuell vård, ”att veta” enligt Swanson (1993). Det framkom i 

intervjuerna att det finns undersköterskor som inte vill vårda patienter i livets slutskede. Detta 

förvånade oss och vi diskuterade om det grundar sig i brist på kunskap och rädsla för döden. 

Vi tror i så fall att undervisning och handledning kan hjälpa dessa undersköterskor. 

 

I intervjuerna framkommer tankar och önskemål om att bilda en grupp undersköterskor med 

specialkompetens inom vård i livets slut. Då undersökningar visar att fler personer väljer att 

vårdas i hemmet den sista tiden och att det beräknas öka kan vi se behov av en sådan grupp. 

Det skulle även medföra en kvalitetshöjning i vården av patienter i livets slutskede. Gruppen 

skulle kunna få speciell utbildning och i sitt uppdrag även hjälpa och stötta andra 

undersköterskor i vård i livets slutskede. För att få en helhetssyn av omvårdnaden anser vi att 

en eller några sjuksköterskor skulle ha huvudansvaret för en sådan grupp. 

Undersköterskorna i intervjuerna upplevde att de flesta dödsfall sker lugnt utan att patienten 

har besvärande symtom. Detta förvånade oss då vår erfarenhet som sjuksköterskor i 

kommunal hemsjukvård är att många patienter, och framförallt de yngre, har besvärande 

symtom den sista tiden. När vi diskuterade detta tillsammans drog vi slutsatsen att när detta 

sker och patienten behöver mer avancerad omvårdnad är det sjuksköterskorna som tar över 

den patientnära vården. I de okomplicerade fallen är det undersköterskorna som bedriver den 

patientnära omvårdnaden med överinseende av sjuksköterskorna. 
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Att vårda med värdighet 

 

 

Alla patienter har sina speciella behov och varje människa är unik från födelsen till döden. 

Målsättning och ambitionsnivå vid vård av patienter i livets slutskede utgår från att patientens 

önskan och behov är i fokus (Socialstyrelsen, 2006). Undersköterskorna beskriver genom att 

vara lyhörd, lyssna på och tolka patientens kroppsspråk kan de utforma vården efter 

patientens speciella behov och önskemål. Detta kan ibland innebära att undersköterskorna 

omprioriterar och ändrar sina arbetstider för att tillgodose dessa behov och önskemål. I 

intervjuerna framkommer många olika exempel på hur undersköterskorna försöker hjälpa 

patienten att bevara livskvaliteten till livets slut. Undersköterskorna beskriver att de hjälper 

patienten att bevara hoppet även då de vet att döden är nära förestående. Detta beskriver 

Swanson (1993) som ”att upprätthålla en tro på” patientens möjligheter.  

 

 

Vi har i vårt arbete med patienter i livets slutskede ofta sett exempel på undersköterskornas 

engagemang. Det kan vara allt ifrån att plocka in blommor från trädgården, placera sängen så 

att patienten kan se ut genom fönstret till att patienten kunnat genomföra resor. Vi har även 

sett att det ibland kan brista i den dagliga omvårdnaden om patienter som är okontaktbara i 

den allra sista tiden. Det kan exempelvis vara att patienten inte blir rakad, naglarna inte blir 

klippta eller att smutsiga kläder inte byts. Vi tror att detta kan bero på en rädsla över att 

patienten ska bli försämrad och kanske till och med avlider i samband med skötsel. Det är 

viktigt att sjuksköterskan som har omvårdnadsansvaret regelbundet gör hembesök, stöttar och 

informerar undersköterskorna.  

 

 

Berggren och Severinsson (2006) beskriver sjuksköterskan som en förebild i den kliniska 

omvårdnaden och integrerar teoretisk kunskap i omvårdnadsarbetet. För att kvalitetssäkra 

vården för patienter i livets slutskede är det angeläget att alla patienter har en 

omvårdnadsplan. Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan upprättar omvårdnadsplanen och 

informerar undersköterskorna om hur vården ska bedrivas. Planen ska regelbundet diskuteras 

och utvärderas. 

 

 

Anhöriga vill ofta delta i omvårdandet om patienten och behöver information samt stöttning 

på samma sätt som undersköterskorna. Då patienten har anhöriga som är närvarande, bidrar de 

ofta med viktig information och kännedom om patienten och hans/hennes behov. De ska 

bemötas med värdighet och respekt och behöver stöd. Vi kan se fördelar med om tiden för 

patienter i livets slutskede vore mer flexibel och kunde anpassas efter behovet eftersom 

vården ofta förändras snabbt och det är svårt att veta hur mycket tid och stöd anhöriga 

behöver. Vård i livets slutskede bygger på en helhetssyn som ska ge en så god livskvalitet 

som möjligt och hjälpa patienten att leva tills han/hon dör (Beck-Friis, 2005). Omvårdnaden 

av patienter i livets slutskede har som mål att möjliggöra en upplevelse av välbefinnande och 

livskvalitet till livets slut som Swanson (1993) beskriver i sin modell. Denna modell skulle 

kunna ligga som grund för undersköterskornas omvårdnad av patienter i livets slutskede. 
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KONKLUSION OCH PRAKTISK TILLÄMPNING 

 

Utifrån syftet kan vi dra slutsatsen att vård av patienter i livets slutskede tar tid och måste få ta 

tid. För att vården ska hålla en bra kvalitet är det viktigt med kontinuitet i personalgruppen 

runt patienten. Undersköterskorna är en viktig del i den dagliga omvårdnaden av patienter i 

livets slutskede och det är dem vi som sjuksköterskor får förlita oss på i de okomplicerade 

fallen.   

 

Även anhöriga behöver få tid för stöd och reflektion för att orka vara delaktiga. Det behövs 

kompetent personal med god kunskap om vård i livets slutskede för att kunna bemöta patient 

och anhöriga på ett värdigt sätt. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska är det vårt ansvar att 

se till att omvårdnaden håller hög kvalitet. Att vårda patienter i livets slutskede är krävande 

och kan väcka tankar om sin egen eller anhörigas död. För att få tillfälle att diskutera och 

bearbeta detta anser vi att tid för handledning och reflektion bör ske regelbundet. Detta skulle 

bidra till trygghetskänsla hos personalen och skulle därmed öka patientsäkerheten. 

 

Ett förslag på praktisk tillämpning av studien är att utforma ett utbildningsmaterial för att 

utbilda och stödja undersköterskor som vårdar patienter i livets slutskede i kommunal 

hemsjukvård. På så sätt fångar vi upp de undersköterskor som saknar kunskap och erfarenhet 

att vårda patienter i livets slutskede. Vi ser även att den dagliga omvårdnaden för patienter i 

livets slutskede skulle kvalitetssäkras om det fanns en checklista på vad som är viktigt för 

undersköterskor att observera och utföra och när det ska göras. Till exempel att vid munvård 

fukta munslemhinnan varje kvart och att man gör en grundlig inspektion av munhålan en gång 

per dag. Vår tanke är att det ska finnas en checklista som grund och att den omformas utefter 

patientens specifika behov. Det kan vara om patienten till exempel har en svampinfektion i 

munnen som då ska skötas och behandlas annorlunda mot vad som framkommer i 

grundchecklistan. 

 

Ett annat förslag på praktisk tillämpning är att bilda handledningsgrupper i kommunen. 

Grupperna ska bestå av samma personer (åtta till tio stycken) för att känna trygghet och kunna 

prata om svåra upplevelser och handledningstillfällena ska vara regelbundna. 

 

Förslag på fortsatt forskning kan vara att intervjua sjuksköterskor för att få reda på deras 

upplevelser av samarbetet med undersköterskor vid vård i livets slutskede.  

 

Ett annat förslag är att intervjua patienter och anhöriga om deras upplevelser av vård i livets 

slutskede i kommunal hemsjukvård. 

 

Efter att ha använt checklistan som vi tidigare beskrev som praktisk tillämpning vore det 

intressant att göra en uppföljning för att se om omvårdnadskvalitén förbättrats och om 

undersköterskorna känner sig tryggare i vårdandet av patienter i livets slutskede. 
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