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Abstrakt 

Bakgrund: Befolkningen i Sverige blir allt äldre och ökar i antal. Detta innebär att det blir allt 

vanligare med palliativ vård i ordinärt boende. Distriktssköterskors kunskaper beträffande en 

god palliativ vård är av betydelse.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors uppfattning av vad en god 

palliativ vård är i ordinärt boende.  

Metod: Tio distriktsköterskor från två kommuner intervjuades utifrån semistrukturerade 

frågor beträffande deras uppfattning om god palliativ vård i hemsjukvården. Manifest och 

latent innehållsanalys användes för dataanalys.  

Resultat: Resultatet utmynnade i fem huvudkategorier. Distriktssköterskorna ansåg att det var 

viktigt med symtomlindring, främja livskvalité samt stöd i form av att skapa en trygg och 

tillitsfull relation till de döende och dennes närstående samt övrig personal. De önskade 

utveckla sina kunskaper inom palliativ vård samt att samarbetet mellan olika verksamheter 

och yrkesprofessioner skulle förbättras. Tydligare rutiner och riktlinjer, mer resurser i form 

av personal och tid samt möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning ansåg 

distriktssköterskorna skulle kunna förbättra kvalitén på palliativ vård.  

Konklusion: Distriktssköterskorna önskar tydliga rutiner och vidareutbildning som syftar till 

att utöka deras kunskap om önskemål och behov bland personer i palliativt skede samt deras 

närstående. Ett gott samarbete och en god kommunikation med andra yrkesgrupper såsom 

primärvårdsläkare och hemtjänstpersonal är en förutsättning för en god palliativ vård. 

 

Nyckelord: distriktssköterskor, hemsjukvård, kompetens, kvalitativ innehållsanalys, 

närstående, palliativ vård. 

  



Good palliative care in ordinary home  

– District nurses’ perception 

 

Abstract 

Background: The population in Sweden is aging and increasing in number. This means that it 

is increasingly common with palliative care in ordinary home. District nurses' knowledge 

regarding good palliative care is important.  

Aims: The aim of the study was to highlight district nurses' perception of what good 

palliative care is in ordinary home.  

Methods: Ten district nurses from the two municipalities were interviewed on the basis of 

semi-structured questions about their perception of good palliative care. Manifest and Latent 

content analysis was used for data analysis.  

Results: The results culminated in five main categories. District nurses felt it was important 

to relieve symptoms, promote quality of life and in terms of creating a safe and trusting 

relationship to the dying and their family and other staff. They wanted to develop their 

knowledge in palliative care, and that cooperation between various units and vocational 

professions would be improved. The district nurses underlined that clearer routines and 

guidelines, more resources in terms of staff and time and opportunities for continuing 

education could improve the quality of palliative care. 

Conclusions: The district nurses wants clear routines and education aimed to increase their 

knowledge of the wishes and needs of people in the palliative phase and their relatives. A 

good cooperation and good communication with other professionals such as primary care and 

home care staff is a prerequisite for good palliative care. 

Keywords: district nurses, home care services, competence, qualitative content analysis, 

relatives, palliative care. 
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”Döden är hundraprocentig, det kan vi aldrig påverka, men det som händer kring döende, död 

och sorg kan vi tillsammans göra något åt” (Lindqvist & Tishelman, 2013).  

 

Introduktion 

Arbetet som distriktssköterska är ett väldigt varierande arbete som kräver stor kompetens och 

självständighet, inte minst inom hälso- och sjukvård i hemmet. Personerna som erhåller 

hälso- och sjukvård i hemmet blir allt fler och allt sjukare. Distriktssköterskans uppgift är att 

verka för att personerna får så bra omvårdnad och livskvalité som möjligt ända till slutet av 

deras liv (Socialstyrelsen, 2013; Wilson et al., 2016). Författarna har valt att skriva om detta 

ämne då de under deras verksamhetsförlagda utbildning inom hälso-och sjukvård i hemmet 

upptäckte att det ibland kan vara svårt för äldre personer att få möjlighet att välja att dö i det 

egna hemmet. Brist på resurser, organisatoriska problem och en osäkerhet och otrygghet hos 

distriktssköterskor verkar vara en del av orsaken. Även utbildning och erfarenhet inom 

palliativ vård hos distriktssköterskor är varierande (Fitch et al., 2015; Socialstyrelsen, 2013; 

Wilson et al., 2016). Detta väckte författarnas intresse för att gå ut i verksamheten och göra 

en empirisk studie för att lyfta distriktssköterskans perspektiv på hur en god palliativ vård i 

ordinärt boende uppfattas av dem.  

 

Bakgrund  

Varje år dör i Sverige cirka en procent av befolkningen vilket utgör cirka 90 000 till 100 000 

personer. Av dessa bedöms cirka 80 procent ha varit i behov av palliativ vård. Hjärt- och 

kärlsjukdomar och cancersjukdomar tillhör den vanligaste dödsorsaken. Cirka 70 procent av 

alla dödsfall inträffar hos personer som är 75 år eller äldre. Omkring 80 procent av dessa 

dödsfall ses som förväntade dödsfall till följd av långvarig sjukdom eller åldrande. De 

demografiska förändringar som i dag sker med en växande grupp som är 65 år och äldre 

ställer krav på utvecklingen av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Över de kommande 

decennierna förväntas behovet i den palliativa vården eskalera kraftigt (Fitch et al., 2015; 

Offen, 2015). Globalt är det cirka 20 miljoner människor som är i behov av palliativ vård 

(Fitch et al., 2015). 
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Döendet är en naturlig process som tidigare eller senare i livet kommer att drabba alla 

människor (DeMarinis, 1998; Offen, 2015). Senare delen av 1900-talet har döendet 

medikaliserats i takt med den medicinska utvecklingen och förflyttats från samhället till 

sjukhuset (Offen, 2015) samtidigt som samtalet om döden varit tabubelagd. Trots en större 

öppenhet i dag finns det fortfarande väsentlig okunskap och rädslan hos patienter, närstående 

och personal om de sista dagarna i livet samt hur dessa ska bevaras med värdighet 

(DeMarinis, 1998). Under tiden från medeltiden till modern tid har palliativ vård utvecklats 

och har i dag en egen specialitet (Fitch et al., 2015). Ordet ”Palliativ” kommer från latinets 

”Pallium” som betyder mantel i relevans av beskydd, varm och kärleksfull omsorg samt en 

djup mänsklig solidaritet (Beck-Fries & Strang, 2005). Socialstyrelsen (2011) definierar 

palliativ vård som "hälso- och sjukvård som syftar till att lindra lidande och främja 

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård 

innebär att beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt att erbjuda ett 

organiserat stöd till närstående". Den palliativa vården inriktas på att bibehålla en god 

livskvalitet under den sista tiden i livets slut. Det är inte en aktivt livshindrande process men 

en aktivt livsbejakande och rogivande omsorgsform (BeckFries & Strang, 2005). I den goda 

palliativa vården nationellt i Sverige är den preventiva vården av stor betydelse, att ligga 

steget före och förstå vad som är vanligt förkommande tillstånd och svårigheter för den 

enskilde personen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

Det finns ingen riktig samstämmighet i litteraturen av vad en god palliativ vård innehåller. 

Flera studier menar dock att en god palliativ vård möjliggör att varje person får dö på det sätt 

som denne önskar. Några viktiga faktorer för en god palliativ vård är symtomlindring, 

delaktighet, självbestämmande och det sociala nätverket (Socialstyrelsen 2013; Steinhauser et 

al., 2000). Enligt WHO bygger palliativ vård på ett förhållningssätt som syftar till att 

förbättra livskvalitén för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet 

genom tidig upptäck, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala 

och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom (World Health 

Organization, 2002). En god palliativ vård innebär insatser för de döende och dess närstående 

och grundas i Sverige på fyra principer; symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående. Genom dessa principer optimeras 

möjligheter för en god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013).  

I den palliativa vården är det svårt att bedöma hur lång tid en person har kvar i livet. Detta 

blir extra problematiskt vid vård av äldre personer. De äldres döende beskrivs oftast som en 



3 
 

långsam process med episoder av kraftig försämring och återhämtning, vilket gör att det är 

ännu svårare att identifiera tidpunkten för när döden är anstående (Socialstyrelsen, 2013; 

Wilson et al., 2016). Oftast delas den palliativa vården in i två faser: tidig och sen. Den tidiga 

palliativa fasen kan ta längre tid och syftet med behandlingen under denna period är att 

förlänga livet för den sjuke personen. Brytpunktssamtalet utgör ofta övergången till den 

senare fasen i den palliativa vården (Andersson et al., 2010; Socialstyrelsen, 2013). Det 

handlar om att identifiera, förtydliga och prioritera den döendes person önskemål om vården i 

livet slutskede. Brytpunktssamtalet är viktig för att den döende och dennes närstående ska 

kunna veta hur mycket tid den döende har kvar samt diskussion om hur livskvalitén ska 

kunna bevaras (Gramling et al., 2015). Beslutet om brytpunktssamtal genomförs vanligtvis av 

ansvarig läkare i samråd med den döende och dennes närstående när aktuell behandling 

bedöms vara verkningslös (Socialstyrelsen, 2012). Under den senare fasen ligger fokus mer 

på symtomlindring samt främja livskvalité för den döende personen och dennes närstående 

(Socialstyrelsen, 2013). Wilson et al. (2016) menar att hälso- och sjukvårdspersonal ofta 

väntar för länge med att sätta in palliativ vård och väntar tills den döende personen befinner 

sig i ett terminalt skede. Det innebär att risken för att den döende personen har haft en dålig 

livskvalité ökar och symtom hade kanske kunnat lindras mycket tidigare. Därför är även 

tidsaspekten för när den palliativa vården introduceras av stor betydelse för en god palliativ 

vård (Wilson et al., 2016).  

Traditionellt sett har den palliativa vården utgått från personer med cancerdiagnoser 

(Sandsgalen et al., 2016; Socialstyrelsen, 2013), nuförtiden har dock den palliativa vården 

utvidgats och omfattar andra diagnoser och kroniska sjukdomstillstånd för att även kunna 

möta de äldres behov. Enligt Socialstyrelsen (2013) har möjligheten och behoven till palliativ 

vård ökat, men verksamheterna är fortfarande geografiskt ojämnt fördelade. I praktiken 

innebär detta att vilken palliativ vård som kan erbjudas är beroende av vart i landet den 

döende personen bor. Enligt årsrapporten från Svenska Palliativregistret (2015) dör cirka en 

tredjedel av alla som avlider på sjukhus. Kvaliteten av den palliativa vården inom slutenvård 

kommer lång ifrån de grundförutsättningar som patienten behöver i livet slutskede i 

jämförelse med palliativ vård inom andra verksamheter. En del av de döende pendlar mellan 

sjukhus och särskilt boende eller ordinärt boende i väntan på att hitta ett bättre alternativ för 

den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2013; Svenska Palliativregistret, 2015).  

Forskning (Sandsdalen et al., 2016; Xhyljeta et al., 2016) där de döende personernas 

perspektiv belyses är otillräcklig. I de studier som finns framgår det att de döende personerna 
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önskar att få leva ett meningsfullt liv, att känna tillit och empati från vårdarna och bli sedd 

som människa med unika behov. Personerna upplevde också att det var viktigt för dem att 

känna sig delaktiga i sin vård. En annan viktig aspekt var att de kände sig säkra och trygga i 

den miljö där de vårdades under sin sista tid i livet och att de kunde lita på att få stöd från 

personalen när de behövde detta och att personalen hade erfarenhet samt kontinuitet och en 

väl fungerande planering och samordning kring patienten (Sandsdalen et al., 2016). Både 

internationella och svenska studier visar att många människor vill erbjudas möjligheten att få 

dö i sina hem (Offen, 2015; Socialstyrelsen, 2013; Xhyljeta et al., 2016). Svårigheten är dock 

att dra slutsatser utifrån hypotetiska frågor då människor kanske ändrar åsikt när döden är 

anstående. Det som även spelar en stor roll i frågan av valet av var en person önskar tillbringa 

sin sista tid är de faktiska förutsättningarna som exempelvis tillgången till ett fungerande 

stöd, kvalificerad personal, sjukdomsförloppet och närståendes inställning och situation 

(Socialstyrelsen, 2013; Xhyljeta et al., 2016).   

När en person är döende drabbas även de närstående kring den döende personen. De 

närstående upplever ofta känslor av otillräcklighet och osäkerhet samtidigt som de balanserar 

mellan hopp och förtvivlan. Det är därför viktigt i vården av personer i palliativt skede att ha 

ett familjeperspektiv och att närstående får möjligheten att vara delaktig i den palliativa 

vården (Socialstyrelsen, 2013). Ofta upplever närstående till den döende personen inte bara 

en fysisk påfrestning men även psykisk (Carlander et al., 2011). Närstående bör få välja 

vilken roll de vill ha för den döende. Vissa närstående har inga kunskaper inom omvårdnad 

och vill inte eller har ingen möjligheten att vara delaktiga i den vården som den sjuke 

personen behöver (Andersson et al., 2010).  Närstående önskade få en tydlig information om 

den döendes situation och kände sig säkrare om informationen kunde upprepas (Boucher et 

al., 2010; Lundberg et al., 2013). Vissa närstående upplevde att dem fick otillräckligt 

information om den planerade eller aktuella vården och därför kände de sig exkluderade 

(Andersson et al., 2010; Appelin et al., 2005). Fridrichsens (2012) studie visade att 

sjuksköterskor inom sin kompetens har ett ansvar att stötta den döende och dennes närstående 

vilket uppskattades av de närstående. Personalens kontinuitet skapade en känsla av trygghet 

och var också av betydelse för närstående till de döende personerna (Andershed & 

Ternestedt, 2001).  

Enligt en studie av Fitch et al. (2015) är en av sjuksköterskans uppgifter att främja palliativ 

vård. Personal som jobbar inom palliativ vård behöver öka sina kunskaper regelbundet. Det 

är väsentligt att sjuksköterskor inte bara har kliniska vetanden och färdigheter men att de 
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även har särskild kompetens att hantera mellanmänskliga relationer. Sjuksköterskor har en 

stor betydelsefull funktion i den palliativa vården och har därför en strategisk uppgift att 

påverka kvaliteten av vården genom sin kompetens. Deras närvaro i vården är avgörande för 

att den döende personen ska slippa lidandet. Arbetet i team med annan personal från hälso- 

och sjukvård har visat sig ge ett bättre resultat i de palliativa vården (Fitch et al., 2015). 

Tillgången till specialiserad/ avancerad sjukvård i hemmet (S/ASIH) varierar kraftigt mellan 

länen i Sverige (Svenska Palliativregistret, 2015). I de olika länen där föreliggande studie har 

genomförts finns det tillgång till S/ASIH. Det är en alternativ vårdform för de palliativa 

patienter som annars skulle behöva vårdas inom slutenvården på sjukhus. Specialiserade 

läkare och sjuksköterskor arbetar i team och genom tillgänglighet och kontinuitet skapar de 

trygghet så att vården i hemmet ska fungera bra. Teamen har särskilda kunskaper och 

kompetens i den palliativa vården. Deras kompetens behövs för personer med komplexa 

symtom samt vars livssituation medför särskilda behov i den specialiserade sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2008). 

Den palliativa vården bedrivs såväl på sjukhusens slutenvårdsavdelningar som i det egna 

hemmet med insatser från kommunen och primärvården samt i särskilda boenden. Under det 

senaste decenniet har det blivit allt vanligare att vårda svårt sjuka och döende människor i 

sina egna hem vilket innebär nya utmaningar och krav för såväl organisation som personal 

och närstående (Socialstyrelsen, 2012; Socialstyrelsen, 2013). I dagens samhälle bor äldre 

personer kvar hemma högt upp i åldrarna. Detta beror inte enbart på ett minskat behov av 

vård och omsorg utan även på att antal platser i särskilda boenden har minskat kraftigt och 

motsvarar i dag inte behovet (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsen (2009) konstaterar att en 

åldrande befolkning innebär ett stort behov av välfungerande hälso-och sjukvård. För att 

uppnå ytterligare kunskap om god palliativ vård är det därför betydelsefullt att studera hur 

distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvården själva uppfattar vad en god palliativ 

vård är.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors uppfattning av vad en god palliativ vård 

är i ordinärt boende. 
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Metod  

Ansats och design 

Författarna har valt att genomföra studien med en kvalitativ induktiv ansats och 

semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ induktiv ansats bedömdes adekvat då syftet med 

studien var att utifrån enskilda intervjuer med distriktssköterskor i hemsjukvården kunna 

beskriva en helhet kring uppfattningen om en god palliativ vård (jfr Willman et al., 2016). 

Polit och Beck (2012) definierar induktiv ansats som en process att genom specifika 

observationer utveckla generella slutsatser. Genom att göra en intervjustudie med enskilda 

intervjuer skapas möjligheten att göra en analys av ämnesområdet då informanternas egna 

berättelser om sina uppfattningar lyfts fram samtidigt som följdfrågor utifrån deras berättelser 

kan ställas för att ytterligare belysa deras uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Urval 

Urvalet utgick från två län i norra Sverige då geografisk närhet till blivande informanter var 

en förutsättning. Enbart distriktssköterskor inom hemsjukvården intervjuades då 

målsättningen med studien var att beskriva distriktssköterskornas uppfattning av palliativ 

vård i ordinärt boende utan insatser av avancerad hemsjukvårds team. 

Totalt genomfördes 10 intervjuer, 4-6 intervjuer i varje län och för att få en bredare förståelse 

för distriktsköterskans uppfattningar av en god palliativ vård i ordinärt boende valdes 

distriktssköterskorna från både glesbygd och större stad. 

 

Inklusionskriterier 

Distriktssköterskor med minst två års erfarenhet av att vårda personer i palliativt skede inom 

ordinärt boende och som arbetar inom hemsjukvården (kommunal verksamhet) inkluderades i 

studien.  
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Genomförande 

Ett informationsbrev innehållande en beskrivning av studiens syfte och planerade upplägg 

(Bilaga 1) skickades via e-post till verksamhetscheferna i hemsjukvården i de utvalda 

kommunerna. Skriftligt godkännande inhämtades från respektive verksamhetschef genom att 

de besvarade e-posten om de godkände att verksamheten skulle delta i studien eller ej. 

Därefter togs kontakt med respektive enhetschef som gav förslag och kontaktuppgifter på 

distriktssköterskor som eventuellt skulle vilja ställa upp för intervju. I vissa kommuner gav 

verksamhetschefen direkt kontaktuppgifter till distriktssköterskorna. 

Ett informationsbrev (Bilaga 2) skickades via e-post till de presumtiva informanterna med 

förfrågan att delta i studien. Initialt tillfrågades 13 distriktssköterskor om de ville delta i 

studien. Av dessa tackade alla 13 ja till att delta i studien. På grund av uppnådd datamättnad 

och tidsbegränsning av studien valdes endast 10 deltagare ut som hade möjlighet att ställa 

upp på intervju enligt upprättad tidsplan för studien. I anslutning till intervjun insamlades 

skriftligt samtycke från distriktssköterskorna genom att de undertecknade informationsbrevet 

(Bilaga 2). 

 

Deltagare 

Distriktssköterskorna var kvinnor från 32 till 60 års ålder. Medelåldern var 47 år. De 

intervjuade hade distriktssköterskeutbildning och arbetade inom hemsjukvård. Medelvärdet 

av antal verksamma år inom yrket som distriktssköterska var 9,9 år. Medelvärdet av antal 

erfarna år som sjuksköterska var 9,4 år. Fyra av tio distriktssköterskor hade en speciell 

utbildning eller speciella kunskaper inom palliativ vård. Enskilda personer har benämns som 

"distriktssköterska" för att undvika identifiering fortsättningsvis i studien. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerad intervjumetodik valdes utifrån att studien har ett konkret syfte samtidigt 

som författarna önskar att distriktssköterskorna själva med egna ord berättar om sina 

uppfattningar kring ämnet (jfr Polit & Beck, 2012). Intervjuerna genomfördes under 

september 2016 på distriktssköterskornas egen arbetsplats, i ett avskilt rum utan störande 

bakgrundsljud och för att minska risken för andra störande moment. Intervjuerna ljudupptogs 

på mobiltelefoner eller dator. Att använda ljudupptagning ger intervjuaren frihet att 
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koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun samtidigt som tonfallet, pauserna med 

mera ej går förlorade (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). För att undvika risken för inkommande 

samtal eller andra störande moment under intervjun användes funktionen flygplansläge på 

mobiltelefonen. Varje intervju genomfördes med endast en av författarna som intervjuare. 

Samtalen inleddes med bakgrundsinformation om informanten som inkluderade kön, ålder 

och antal år som verksam distriktssköterska och sjuksköterska samt om de hade särskilda 

kunskaper eller utbildning inom palliativ vård. Intervjuerna fortskred därefter med en öppen 

inledande fråga och följdfrågor utformades utifrån distriktssköterskornas svar för att få en så 

detaljrik och omfattande berättelse som möjligt.  

En intervjuguide (Bilaga 3) utarbetades med en inledande fråga och följdfrågor utifrån 

studiens syfte (jfr Polit & Beck, 2012). 

 

Analys 

Analysen av det insamlade datamaterialet genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundmans (2004). Studien syftar till att beskriva 

och förstå människors uppfattning och därför anses den kvalitativa innehållsanalysen lämpa 

sig väl. Kvalitativ innehållsanalys kan belysa manifest eller latent innehåll. Manifest 

innehållsanalys utgår från det som faktiskt uttrycks i texten utan tolkningar av innebörden. 

Latent innehållsanalys utgår istället från forskarens tolkning av textens underliggande mening 

(Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har både manifest och latent innehållsanalys 

använts. 

Analysprocessen inleddes med att respektive författare transkriberade ordagrant intervjuerna 

från ljud till skrift. Talspråket bevarades i sin helhet. All text hade lästs igenom av varje 

enskild författare ett flertal gånger för att få en uppfattning om helheten av texten. Därefter 

hade meningsbärande enheter från samtliga intervjuer extraherats.  Meningsenheter beskrevs 

som fraser eller stycken som relaterades till varandra i innehåll och text (Graneheim & 

Lundman, 2004). Meningsenheterna var så pass omfattande att de kunde läsas självständigt 

och vara begripliga i sitt sammanhang. Författarna behöll kontexten efter skapandet av 

meningsenheter. Meningsenheter som svarade mot studiens syfte extraherades från samtliga 

intervjuer som totalt utgjordes av 22 772 ord.  Analysarbetet organiserades genom att varje 

intervju fick en bokstav och varje textenhet i vardera intervjun fick en siffra i kronologisk 

ordning för att underlätta att kunna återgå och jämföra med det ursprungliga materialet. Nästa 
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steg i analysarbetet var kondensering av meningsenheterna, detta innebar att texten i 

meningsenheterna kortades ner och blev mer lätta att läsa utan att kärnan i innehållet försvann 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Under kondenseringen eftersträvades att inte förlora 

helheten i texten genom att författarna arbetade textnära. Därefter kodades alla kondenserade 

meningsenheter för att underlätta analysarbetet. Efter avslutad kodning påbörjades arbetet 

med kategorisering som utgjorde kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen. En kategori var 

data sammanställt ur meningsenheter som hade samfällt innehåll. Kategorierna omfattade all 

data som svarade mot studiens målsättning, inga uppgifter har uteslutits på grund av avsaknad 

av lämplig kategori (Graneheim & Lundman, 2004). I ett första steg sorterades och 

sammanställdes flera underkategorier till nya underkategorier på en högre abstraktionsnivå.  

Kategoriseringen utfördes i tre steg till dess att alla meningsenheter fått en 

kategoritillhörighet samt till dess att det inte gick att sammanföra fler underkategorier. 

Underkategorierna sorterades därefter och bildade fem huvudkategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom denna intervjustudie utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå 

undantags den från lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Trots detta är forskningsetiska överväganden av stor vikt även i denna studie eftersom det 

syftar till att värna om och skydda involverade informanter i studien (SFS 2003:460; 

Vetenskapsrådet, 2011). I föreliggande studie har följande etiska principer tagits i beaktning; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav som enligt 

Vetenskapsrådet (2011) beskrivs som särskilt viktiga att beakta. Godkännande för 

genomförande av denna intervjustudie har inhämtats från handledare som universitetet 

tillhandahåller samt från verksamhetscheferna från respektive kommun. 

När en studie genomförs är det av stor betydelse att alltid överväga nyttan med eventuella 

risker och att i största möjliga mån minska dessa risker (Polit & Beck, 2012; 

Vetenskapsrådet, 2011). Inom arbetet som distriktssköterska i hemsjukvård så som det är 

organiserat i dagsläget kommer distriktssköterskan att vårda patienter i livets slutskede. 

Distriktssköterskan har ett stort självständigt ansvar i denna vård och fungerar även som stöd 

och rådgivare till andra yrkesgrupper och närstående, varför ämnet anses viktigt att studera. 

En potentiell risk som beaktades var att intervjun skulle kunna upplevas som utelämnande för 

den enskilda distriktssköterskan då det berör uppfattningar om ett känsligt ämne inom vården. 



10 
 

Alla distriktssköterskor har olika erfarenheter och uppfattningar av en god palliativ vård och 

det kanske finns en rädsla eller osäkerhet kring vad som är "korrekt" att tycka och tänka. Alla 

människor har en relation till döden och för vissa kan det vara svårt att möta och tala om 

döden samt att tala om vården av den döende, trots att det ingår i distriktssköterskans arbete. 

För att minska denna risk har denna studie grundats på frivillighet och samtycke. Det har i 

praktiken inneburit att distriktssköterskorna har fått skriftlig och muntlig information om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att ange 

orsak. För att uppnå en trygg, tillitsfull och jämställd relation mellan intervjuare och 

distriktssköterska valdes att utföra intervjuerna på distriktssköterskans arbetsplats och enbart 

med en intervjuare. Informerat samtycke har inhämtats från varje distriktssköterska efter att 

de erhållits skriftlig och muntlig information om studien och dess upplägg. 

Konfidentialitet har eftersträvats genom att varje distriktssköterskas namn har ersatts av en 

bokstav för identifikation. Citat i studiens resultat redovisas utan någon identifierande 

information. Vilka kommuner som ingår i studien framgår inte, utan bara att det är en större 

kommun och en mindre kommuner i norra Sverige. Även om inga person- eller 

arbetsplatsuppgifter redovisas i studien finns det en risk att distriktssköterskornas givna 

information som redovisas i resultatet skulle kunna härledas till en specifik arbetsplats och 

distriktssköterska av arbetskollegor, verksamhetschef eller enhetschef. Denna risk har 

minimerats genom att distriktssköterskor från flera kommuner har deltagit i studien. 

Ljudupptagningar och transkriberad data har hanterats på sådant sätt att ingen obehörig fått 

tillgång till det.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem olika huvudkategorier: Att döende personer känner sig trygga och 

förberedda inför döden, Att personer i palliativt skede behåller sin autonomi och livskvalité 

ända in till slutet, Att närstående är ett betydelsefullt stöd för de döende men har även egna 

behov, Att personalens kompetens och det kollegiala stödet är viktigt i det palliativa arbetet, 

Att strukturerad organisation och samarbete mellan och inom verksamheterna är 

betydelsefullt för en god palliativ vård. Under varje kategori finns det flera underkategorier. 

Dessa finns representerade i tabell 1. 
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Tabell 1: Översikt över underkategorier och huvudkategorier  

Underkategorier Huvudkategorier 

Att känna sig redo inför döden 
Närvaro av andra 

Att döende personer känner sig trygga och 

förberedda inför döden 

Palliativ vård utan lidande 
Livskvalité 

Att personer i palliativt skede behåller sin 

autonomi och livskvalité ända in till slutet 

Närstående som stöd för den döende 
Närstående som resurs 
Närståendes egna behov 

Att närstående är ett betydelsefullt stöd för 

de döende men har även egna behov 

Personalens kunskap 
Stödet mellan kollegor 
Kompetensutveckling 

Att personalens kompetens och det 

kollegiala stödet är viktigt i det palliativa 

arbetet 

Samarbete mellan och inom 

professioner 

Verksamhetens planering 

Verksamhetens resurser 

Att strukturerad organisation och 

samarbete mellan och inom 

verksamheterna är betydelsefullt för en 

god palliativ vård 

 

Att döende personer känner sig trygga och förberedda inför döden  

Att känna sig redo inför döden 

I sitt arbete som distriktsköterska i ordinärt boende tog de hand om människor i hög ålder. De 

intervjuade distriktssköterskorna ansåg att döden var en naturlig del av åldrande och de ville 

skapa förutsättningar för att de döende personernas sista tid i livet skulle bli så bra som 

möjligt. Distriktssköterskorna uppfattade att vissa personer i palliativt skede upplevde oro 

inför döden medan andra var harmoniska i sig själv och var beredd att somna in. 

Distriktssköterskorna uppfattade att somliga av de döende personerna kände att de hade levt 

ett bra liv och var redo att dö. 

"… många som ligger för döden också kan ju … tycka det är skönt .Jag har levt ett jättebra 

liv eller jag har levt mitt liv och nu, nu vill jag bara dö och nu känner jag att, ja jag har gjort 

mitt…" (Distriktssköterska C) 

Vissa döende personer ville enligt distriktssköterskornas uppfattning dö hemma. De ansåg att 

det var viktig att våga fråga personer i palliativt skede om deras sista vilja samt om deras 

tankar om döden. Distriktsköterskorna gick varsamt fram med frågor runt döden. Samtidigt 

tyckte de att det var viktigt att vara ärlig mot de döende personerna. Exempelvis kunde de 

förklara vilka konsekvenserna kunde bli om dem återupplivades efter ett hjärtstopp. 

" ...men då ska man sitta hemma hos en person … och det är ju oftast de här gamla gamla 

som man tar dem hära frågerna med. Och så får man ju liksom känna av också hur, om dem 
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klarar liksom av att. Många har ju säkert funderat på vad som kommer att hända och har en 

plan för det här på något sätt. Medans andra inte har det så att man får vara lite finkänslig." 

(Distriktssköterska D) 

Distriktssköterskorna ansåg att det var viktig för de döende personerna att hinna förbereda 

sina närstående inför sin egen död. Men alla döende personer accepterade inte att döden var 

anstående och pratade därför inte med sina närstående om detta. 

 

Närvaro av andra 

Enligt distriktssköterskorna önskade de döende personer närvaro av någon annan hos sig den 

sista tiden i livet, att någon bara kunde sitta bredvid och hålla i handen. Detta ansågs vara en 

viktig förutsättning för en god palliativ vård. I vissa fall valde personerna i palliativt skede att 

inte dö hemma på grund av att de inte ville vara en belastning för sina närstående. Ibland 

upplevde de döende att det var otryggt att dö hemma för att de inte hade tillgänglig personal 

för symtomlindring och stöd. 

" … man säger att alla vill dö hemma men det är faktiskt inte så. Vi möter många som inte 

vill det, som känner sig otrygga och vill in och känna sig att man har personal dör som man, 

som man vet kommer. " (Distriktssköterska A) 

 

Att personer i palliativt skede behåller sin autonomi och livskvalité ända in till slutet 

Palliativ vård utan lidande 

Distriktssköterskorna ansåg att det var en förutsättning med en fungerande symtomlindring 

för att uppnå en god palliativ vård. De centrala målen i symtomlindringen utgjordes av att de 

döende personerna skulle vara smärtlindrade, lugna, trygga, fri från ångest, rossel, oro och 

illamående. 

"… Jag tänker på helhetssituationen runt omkring varje patient som behöver palliativ vård, 

och det är ju symtomlindring självklart, man ska försöka lindra så lång det är möjligt … " 

(Distriktsköterska J) 

Distriktsköterskorna upplevde att det kändes jobbig när de inte kunde tillgodose de döende 

personernas behov av symtomlindring. De kände sig nöjda om de lyckades symtomlindra 
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personerna i palliativt skede och de upplevde detta som en god palliativ vård. Personerna i 

palliativt skede kunde uppleva att det var svårt att hantera symtomen när de var ensamma. De 

kände sig tryggare om det fanns någon i närheten som de kunde meddela om de behövde 

hjälp.   

 

Livskvalité 

Distriktsköterskorna ansåg att om de döende personerna var fria från symtom hade de bättre 

livskvalité. Det var inte enbart den medicinska komponenten i symtomlindringen som ansågs 

betydelsefull. God omvårdnad var också viktig samt att tillgodose basala behov. Att även 

lyfta fram de andliga och själsliga frågorna var angeläget för en god palliativ vård.  

"… att behålla en livskvalité under deras sista dagar och ta varje dag i taget. Och försöka 

även om det är tragiskt runt omkring att man kan ta varje möjlighet som kan förbättra deras 

livskvalité..." (Distriktssköterska J) 

Ibland upplevde de intervjuade distriktsköterskorna att trots alla insatser kunde de inte skapa 

en god livskvalité i hemmet och därför var de tvungen att skicka den döende till en annan 

vårdinrättning. Distriktssköterskorna berättade att det var viktig att försöka följa de döende 

personernas önskemål vad gällde dödsplatsen.  

Distriktssköterskorna ansåg att det var väsentligt för en god palliativ vård att skapa 

förutsättningar för att uppfylla de döende personernas önskemål för dem som önskade dö 

hemma. I vissa fall kunde akuta insatser och hjälpmedel sättas in för att den döende personen 

skulle kunna få komma hem för att dö hemma enligt dennes önskemål. Det var även av 

betydelse att ha beredskap ifall att personen i palliativt skede ångrade sig och ville dö på en 

annan plats. Ett kvitto på en god palliativ vård var att distriktsköterskorna kunde tillmötesgå 

de döende personernas önskemål. 

"… Döden är ju nånting som … vi alla kommer få möta och det är väl bra ifall vi försöker 

göra så gott det går. Att hon får sin önskan igenom." (Distriktssköterska C) 
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Att närstående är ett betydelsefullt stöd för de döende men har även egna behov 

Närstående som stöd för den döende 

Distriktssköterskorna upplevde att närstående hade en betydande roll för den döende 

personen. Det skapade en trygghet för de döende att ha en närstående närvarande. 

Distriktssköterskorna uppskattade när de närstående kunde vara närvarande hos den döende 

personen som ville dö hemma. Men det ansågs inte vara en förutsättning för en god palliativ 

vård. Distriktsköterskorna bedömde att närvaro av närstående blev väsentligare i den senare 

palliativa fasen.  

”...och om patienten befinner sig i ett sent palliativt skede, då under den här tiden behöver 

patienterna mer sina närstående... Det är inte personal och deras stöd som de behöver, men 

mer anhörigstöd till den döende personen...” (Distriktssköterska G) 

 

Närstående som resurs 

En god kommunikation mellan närstående och personal ansågs också vara viktig för en god 

palliativ vård. I vissa fall hade den döende personen svårigheter att framföra sina önskemål. 

Det var närstående i dessa fall som kunde stödja personen i palliativt skede att framföra detta. 

När närstående var införstådda och trygga förbättrades kvaliteten av den palliativa vården. 

Distriktssköterskorna såg de närstående som en resurs och ibland också som en vårdare. De 

ansåg att närstående utgjorde en viktig del för att uppnå en god palliativ vård. Vissa 

närstående hade en vårdutbildning och ville vårda sina döende. Ibland kunde närstående ge 

smärtstillande injektioner vilket var av stor betydelse för den enskilda döende personen och 

underlättade även distriktssköterskans arbete. Närstående kunde också överföra viktig 

information mellan olika vårdgivare vid behov. I vissa situationer kunde det vara svårt för 

verksamheten att få in lämplig personal som kunde sitta vak hos den döende och ibland 

kunde närstående ta över denna uppgift. 

"Oftast så kan det vara en ganska trygg situation när dem har sina anhöriga. Det finns nån 

som finns där hela tiden och som servar lite, kanske med lite vätska och ser till dem och att 

det blir väldigt tryggt. Och då kan det bli väldigt väldigt stillsam död, faktiskt." 

(Distriktssköterska D) 
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Närståendes egna behov 

Distriktssköterskorna ansåg att närstående till de döende personerna hade ett stort behov av 

stöd och att känna tillit till distriktssköterskorna för att själva klara av att hantera situationen. 

De uppfattade att närstående som vårdade den döende i hemmet ofta hade ett behov av 

praktisk information om hur hen skulle vårda den döende. Det var inte alltid som de 

närstående själva vågade ta upp sådana frågor och det var därför viktigt att 

distriktssköterskorna uppmärksammade de närståendes osäkerhet. De närstående var ett 

betydelsefullt stöd för de döende, men det var viktig att inte se dem som vårdare. 

Distriktsköterskorna ansåg att närstående skulle få möjlighet att själv kunna bestämma vilken 

roll de skulle vilja ha för den döende. Därför var det av betydelse för distriktsköterskorna att 

ställa frågan till närstående. När närstående levde tillsammans med den döende kunde vissa 

symtom från den döende ibland vara störande för den närstående. Det var viktigt för 

distriktssköterskorna att ta upp diskussion med den närstående och försöka få både den 

närstående och den döendes livskvalité bevarad. Distriktsköterskornas ansvar var att försöka 

få de närstående att känna sig delaktiga och förstå den döendes situation, men samtidigt ändå 

uppmärksamma och ge stöd till de närstående, för att skapa förutsättningar för en god 

palliativ vård.  

Distriktssköterskorna såg att de närstående hade behov av tydlig information om vart eller till 

vem de skulle kunna vända sig till för att kunna få svar på sina frågor. Konkret information 

om detta från distriktssköterskorna ansågs vara en potential för en bättre palliativ vård. 

Distriktssköterskorna menade att de ibland behövde upprepa redan tidigare given information 

eftersom de närstående inte alltid kunde ta till sig denna information första gången den gavs. 

De närstående önskade att få information om vad som skedde efter att den döende personen 

hade avlidit. Enligt distriktssköterskorna erbjöds de närstående oftast efterlevandesamtal där 

de tillfrågades om hur de upplevde vården och om måendet efteråt. Alla närstående kände 

inte behov av detta eftersom dödsfallet var förväntat och de var förberedda. Oftast var 

närstående nöjda över vården när distriktssköterskorna ringde upp för uppföljning.  

Närstående kunde enligt distriktssköterskorna ibland uppleva en rädsla och osäkerhet av att 

vara själv ensam men den döende. De värderade därför närvaron och stödet från 

hemtjänstpersonalen som skapade en trygghet. 

Distriktssköterskorna ansåg att närstående till de döende uppskattade när deras önskemål 

under den palliativa vården kunde tillgodoses. Det var kanske inte alltid de upplevde en 

trygghet att ha den döende personen hemma, men med hjälp av stöd från hemtjänstpersonal 
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och distriktssköterskorna blev den palliativa vården i hemmet i slutändan fin. De upplevde 

också en lättnad att de döende fick som de önskade och dog lugnt och stilla och fria från 

besvärande symtom, menade distriktssköterskorna.  

"Och det hade gått ändå lugnt och stilla, och jag hade samtal med dottern efteråt. Och hon 

säger då att hon var faktiskt, när det nu hände och som det gjorde att väldigt glad att hennes 

mamma fick dö hemma. Hon tog det bättre än vad hon trodde hon skulle göra och även 

hennes dotter." (Distriktssköterska C) 

I vissa situationer klarade inte närstående av att ha de döende hemma eftersom de kände att 

de inte orkade med detta både känslomässigt och fysiskt. Distriktssköterskorna 

uppmärksammade att närstående inte alltid hade varit med när någon dött tidigare, därför 

hade dem ingen erfarenhet av att vara i närheten av den döende och kunde därför uppleva 

oro, rädsla, osäkerhet och ångest. 

"Det kan vara så otroligt ångestskapande, för anhöriga, att ha det här ansvaret att det 

faktiskt är många timmar ensam med den döende. Men även om man försöker skapa den 

tryggheten, se till alla gånger att göra så bra som möjligt. Så är det, att inte alla anhöriga 

kan fixa detta. Och det är jag inte säkert heller att det är bästa för den som är sjuk. Jag tror 

att många känner sig förtvivlade att försöka fixa det, för den som är sjuk, kanske sista dagen 

att vara hemma, men det är inte säkert att det är anhörigas bästa..." (Distriktssköterska J) 

 

Att personalens kompetens och det kollegiala stödet är viktigt i det palliativa arbetet 

Personalens kunskap 

En av distriktssköterskornas kanske viktigaste uppgift var att stödja den döende personen och 

dennes närstående samt inge trygghet och skapa en tillitsfull relation. Distriktssköterskornas 

bemötande av familjen och den döende spelade en stor roll för en god palliativ vård. Ärlighet 

var av betydelse i mötet med närstående för att kunna skapa dialog och förtroende. Utöver 

familjen var det viktigt att även stödja övrig personal som deltog i vården av den döende.  

Distriktssköterskorna ansåg att det var väsentligt att känna en trygghet, ett engagemang och 

ett självförtroende i sin yrkesroll som distriktssköterska för att vårda personer i palliativt 

skede. Att vara flexibel och hitta lämpliga alternativ för en god vård krävde erfarenhet och 

kunskap. Det var en stor utmaning att inte komma för nära familjens sorg och överta deras 
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känslor och upplevelser. Att visa empati och inte sympati var av betydelse för 

distriktssköterskornas profession. För att skapa en bra förutsättning för en god palliativ vård 

var det väsentligt att ta ansvar genom att våga se och våga genomföra åtgärder. 

"… Du måste hantera allt på rätt sätt och känna anhörigas förtroende, att de törs fråga, 

lämna telefonnummret som de kan använda vid behov. Att det känner att vi är tillgängliga. 

Jag tror att det är förutsättning för en god palliativ vård, att man är väldigt närvarande, att 

man har en viss kunskap, att man har självförtroende att det måste bli bra. För att det kan 

innebära att du själv måste kämpa lite, smärtlindra och bevaka alla symtomen." 

(Distriktssköterska J) 

 

Stödet mellan kollegor 

Distriktssköterskorna i hemsjukvården upplevde att det var viktigt med stöd till 

distriktssköterskorna från specialiserad/avancerad sjukvård i hemmet (S/ASIH) som hade ett 

konsultativt uppdrag inom palliativ vård gentemot hemsjukvården. Distriktssköterskorna 

ansåg att det varken var möjligt eller önskvärt att alla personer i palliativt skede skulle vårdas 

av S/ASIH eftersom hemsjukvården hade förmågan att vårda döende personer som ej hade 

avancerade tillstånd att symtomlindra. Det var dock betydelsefullt att all palliativ vård 

bedrevs på ett professionellt sätt och att personer i palliativt skede fick vård från rätt 

verksamhet bedömt utifrån sina behov. 

”… Att man kommer sent med den palliativa insatser. SSIH teamets doktor brukar föreskriva 

asken med palliativa medicin redan i ett tidigt skede oavsett vilka symtom patienten har även 

om de är ganska pigg ändå, men det är svårt att kommunicera med distriktsläkarna, 

distriktdoktorn är lite trög att förskriva palliativa medicin...” (Distriktssköterska I) 

Ibland behövde distriktssköterskorna förklara för mindre erfarna primärvårdsläkare vilka 

palliativa läkemedel som var lämpliga vid specifika symtom. Läkarna hade inte alltid 

tillräcklig erfarenhet och kunskap inom palliativ vård och därför ansåg distriktssköterskorna 

att de borde stötta läkarna. Ibland kunde distriktsköterskorna känna sig ensamma ute i sitt 

arbete och sakna stöd från läkarna. Distriktssköterskorna upplevde en frustration när de inte 

kunde lindra symtom hos de döende trots adekvat behandling. 

”Och sen, en annan sak är ju också att få med doktorerna för våra doktorer sitter ju på 

hälsocentralerna. Och det är ju samma sak där att det är ju inte alla doktorer som är som 
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med på det här med palliativ vård. Dem vet inte vilka mediciner kanske dem ska sätta in och 

man får som tipsa och så där och dem kanske kan bli väldigt otrevliga. Alltså att dem, när 

dem inte vet hur dem ska hantera sånna här situationer. Det handlar ju om brytpunktssamtal 

och det handlar ju om att sätta in läkemedel och det är ju ganska mycket runt omkring, för 

deras del också. Dem har ju ett ansvar faktiskt, i det här med palliativ vård.” 

(Distriktssköterska D) 

 

Kompetensutveckling 

Vissa distriktssköterskor i föreliggande studie hade själva valt att vidareutbilda sig inom 

palliativ vård för att de ansåg att det var viktigt att uppdatera sina kunskaper och färdigheter, 

samt följa den utveckling som skedde inom området. Några distriktssköterskor upplevde att 

de saknade kunskaper inom bemötande av personer i palliativt skede och deras närstående 

samt symtomlindring i grundutbildningen till sjuksköterska. Fortutbildning inom yrket 

betraktades som viktigt men det ansågs vara för få utbildningstillfällen och för lite avsatt tid 

för detta. Internutbildningar med personal från S/ASIH var uppskattade. Även utbildning av 

medicinsk ansvarig sjuksköterska eller verksamhetsutvecklare inom kommun efterfrågades. 

Eftersom utbildning i nya metoder och tekniker i vissa fall uteblev var distriktssköterskorna 

själva tvungna att utbilda varandra. De ansåg att risken med detta kunde vara sämre kvalité 

och kunskaper inom området. En ständig kompetensutveckling med god kvalité ansågs av 

distriktssköterskorna skulle kunna bidra till en god palliativ vård.  

Distriktssköterskorna upplevde att det var varierande kunskap och erfarenhet av palliativ vård 

inom hemtjänsten. I vissa kommuner fanns det specialistutbildade undersköterskor som hade 

utbildning för att kunna se och känna igen särskilda symtom hos patienter i palliativt skede 

och åtgärda eller rapportera detta till den ansvariga distriktssköterskan. De hade även 

utbildning och delegering på att exempelvis ge smärtstillande injektioner vid behov. Genom 

att på detta sätt minska antal personal som vårdade en och samma person förbättrades 

kontinuiteten. Kvalificerad utbildning och strukturerad kontinuitet inom hemtjänstpersonal 

bidrog till en god palliativ vård ansåg distriktssköterskorna. 

Distriktssköterskorna hade ett viktigt uppdrag genom att fungera som en kunskapsbank och 

ett stöd för övriga yrkesgrupper. Inom hemtjänsten hade inte all personal grundläggande 

vårdutbildning samt saknade arbetslivserfarenhet vilket försvårade vården. Denna brist på 

erfarenhet kunde skapa en rädsla och osäkerhet hos den döende. Distriktssköterskorna 
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önskade att hemtjänstpersonalen fick en adekvat utbildning inom palliativ vård. Det kunde 

också vara svårt att skapa möjligheter till erfarenhet inom palliativ vård för att det var ett 

känsligt område.  

"...Det är svårt att skapa sig erfarenhet inom palliativ vård för att oftast finns ingen 

inskolning om detta, man kan inte komma med flera personer till den döende för att visa hur 

och vad man brukar göra, det finns inte sånt! Det är inte etiskt..." (Distriktssköterska G) 

Inom vissa kommuner hade det skett en positiv utveckling under senare år där kontakten med 

S/ASIH blev mer tillgänglig. Vissa distriktssköterskor önskade att ett speciellt palliativt team 

på hälsocentralerna skulle skapas, vilket skulle vara en bra resurs i beslutsfattandet och som 

ett konsultativt stöd. 

 

Att strukturerad organisation och samarbete mellan och inom verksamheterna är 

betydelsefullt för en god palliativ vård 

Samarbete mellan och inom professioner 

Distriktssköterskorna uppskattade samarbetet med varandra. Kvaliteten av vården blev bättre 

om de kunde stanna kvar längre hos den döende personen och den andra distriktsköterskan 

kunde fortsätta med en annan person. 

Distriktsköterskorna upplevde ibland en bristfällig kommunikation mellan hemsjukvård, 

primärvård och slutenvård. Detta berodde oftast på otillräcklig överrapportering samt olika 

bedömningar av de döende personernas hälsotillstånd och vårdbehov. Det slutade ibland med 

att personerna i palliativt skede var i så dåligt skick att de inte längre orkade vara hemma. 

Dessutom fanns ibland inga hjälpmedel förberedda för dessa personer för att kunna utföra en 

god omvårdnad i hemmiljö.  

Distriktssköterskorna uppskattade när de fanns ett gott samarbete och en god kontinuitet med 

hälsocentralernas läkare. På de hälsocentraler där samarbetet fungerade fanns det en läkare 

som ansvarade för personer i palliativt skede inom ordinärt boende vilket möjliggjorde ronder 

med läkare och att erhålla ordinationer på palliativa läkemedel. På de andra hälsocentralerna 

där det inte fanns en specifik läkare som hade ansvar för hemsjukvården fanns önskemål från 

distriktsköterskorna att få en mer givande dialog med distriktsläkarna. Läkarna var inte 

införstådd eller engagerad i den döende personens hälsotillstånd exempelvis vad gällde 
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smärtlindring. Distriktssköterskorna saknade tydliga rutiner på dessa hälsocentraler för vilka 

läkare de skulle kontakta, vilket skapade känslor av frustration och orsakade lidande för den 

döende personen. Andra svårigheter var att inte alla distriktsläkare förde journalanteckningar 

om att den döende personen var i ett palliativt skede, vilket kunde leda till oklarheter vid 

kontakt mer jourhavande läkare om vilka insatser som skulle genomföras. 

"Då ska man förhålla sig till alla dem vårdcentralernas läkare och där har man inte riktigt 

kommit igång på alla ställen med att ha en specifik Otydliga riktlinjer orsakar lidande för 

patienten Dåligt samarbete läkare riktad mot hemsjukvården. Det innebär att vilken läkare 

ska jag kontakta nu, vem är vem vill ta det här svåra beslutet när man inte har tillgång man 

har inget fysiskt möte man har inga rondtid man ska försöka sitta i telefon, det blir otroligt 

svårjobbat. Det blir otroligt svårjobbat och i slutändan så blir det då att man skickar in 

patienten för att det fungerar inte." (Distriktssköterska A)  

Distriktssköterskorna uppskattade ett gott samarbete och stöd från S/ASIH för att läkarna och 

distriktsköterskorna från denna verksamhet behärskade fördjupade kunskaper och erfarenhet 

inom palliativ vård. De intervjuade distriktsköterskorna ansåg att det fanns osäkerhet eller 

bristande kunskaper inom palliativ vård hos läkarna på hälsocentralerna. Det var läkarens 

ansvar att bedöma om den döende personen var i ett palliativt skede, men i vissa fall kunde 

inte läkarna bedöma detta och det saknades ordination på palliativa läkemedel på grund av 

brist på kunskap och erfarenhet. Ibland genomförde inte distriktsläkarna en 

läkemedelsgenomgång hos den döende personen och därför tvingades de döende få i sig de 

läkemedel som de inte längre var i behov av. Det var läkarnas ansvar att genomföra 

brytpunkssamtalet med närstående och de döende. Distriktsköterskorna upplevde att det 

ibland inte gjordes i tid eller att det fanns en slags ovilja att genomföra samtalet. 

Enligt de intervjuade distriktssköterskorna visade sig teamarbete vara en bra förutsättning för 

en god palliativ vård i hemmet för att det var flera yrkesgrupper som var deltagande i hela 

processen och de hjälpte varandra på olika sätt. Närstående, den döende och personalen hade 

tillsammans skapat en plan med gemensamma mål för den döende för att kunna upprätthålla 

en god livskvalitet under den sista tiden i  livet. 

Distriktssköterskorna ansåg att personalen på hemtjänsten eller de vårdande närstående kunde 

fungera som "ögon" och korrekt rapportera i tid om hälsotillståndens förändringar hos de 

döende personerna för att rätt åtgärder skulle kunna sättas in i tid. Det var av betydelse 

eftersom distriktssköterskorna inte befann sig hos den döende hela dagen och de kunde därför 



21 
 

inte se alla förändringar själva. Hemtjänstpersonalens kontinuitet var viktig för en god 

palliativ vård och för att den döende personen skulle känna sig tryggare. Det fanns även 

exempel på dåligt samarbete mellan distriktssköterskorna och hemtjänstpersonalen. I vissa 

fall ledde dålig kommunikation mellan dem till ett onödig lidande av den döende personen. 

 

Verksamhetens planering 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie hävdade att prioritering och planering av olika 

insatser var av betydelse för en god palliativ vård. De prioriterade de döende personernas 

behov och kom till dem så fort de kunde. Det var ibland svårt att prioritera 

omvårdnadsbehoven när distriktsköterskorna hade flera personer i palliativt skede samtidigt. 

Distriktsköterskorna ansåg att flexibilitet och planering i arbetet var avgörande för att kunna 

anpassa alla insatser enligt den döendes behov och önskemål. 

Distriktssköterskorna menade att det var svårt att planera den palliativa vården eftersom att 

det kunde vara svårt och se när den döende personens tillstånd övergick till en sen palliativ 

fas. Om distriktsköterskorna uppfattade den döendes symtom rätt underlättade detta 

planeringen av bemanningen med extra vak. Distriktsköterskorna ansåg att det ibland var 

svårt att hinna få ut erfaren personal för vak då personerna i palliativt skede snabbt 

försämrades. 

God planering med enhetschef på hemtjänsten var av stor betydelse för att den palliativa 

vården skulle bli så bra som möjligt menade distriktssköterskorna. Personer i palliativt skede 

var i behov av insatser från kommunen för att klara vardagen. Dessa insatser planerades 

under en vårdplanering med olika yrkesgrupper. Planeringen kunde förtydliga 

ansvarsfördelning för alla deltagare, samt kunde göra det mer påtagligt för närstående och 

personen i palliativt skede om vilka dem skulle kontakta vid olika behov.  

Distriktsköterskorna ansåg att de stora reseavstånden som de hade till personerna i palliativt 

skede försvårade planeringen av den palliativa vården.  Det tog längre tid att komma till dessa 

personer för att exempelvis kunna smärtlindra dem eller minska deras ångest och därför var 

det viktig att informera närstående och den döende om att det ibland kunde ta tid innan de var 

på plats. 
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Verksamhetens resurser 

Kontinuiteten av distriktssköterskor inom hemsjukvården samt kontinuiteten i hembesök var 

viktig för närstående och skapade tryggheten hos den döende ansåg distriktssköterskorna i 

föreliggande studie. Distriktsköterskornas tillgänglighet i exempelvis telefonen var av 

betydelse för att skapa denna trygghet. På grund av resursbrist kunde inte alla önskemål av 

den döende uppfyllas betonade distriktssköterskorna. Om den döende hade för komplicerad 

vård som hemsjukvården inte kunde klara på egen hand blev det mer humanistiskt att 

överlämna ansvaret för personen i palliativt skede till en annan verksamhet med mer 

avancerade resurser. 

Distriktssköterskorna efterfrågade nya tydligare riktlinjer kring vad som gällde vid delegering 

av administrering av palliativa läkemedel när distriktssköterskorna själv hade iordningställt 

läkemedlet. Godkännande av detta skulle kunna minska den döende personens lidande. 

Genom rätt fördelning av personalresurser skulle då hemtjänstpersonal eller närstående med 

adekvat kunskap och utbildning kunna administrera symtomlindrande läkemedel snabbare. 

Distriktssköterskorna ansåg att det inte fanns tillräckligt med tids- och personalresurser för att 

inskola och introducera nyanställd personal. Det behövdes bättre rutiner för nyanställda 

distriktsköterskor vad gällde palliativ vård. 

"Vi har ju ganska mycket här tror jag i hemsjukvården att förbättra. Det tror jag att vi får 

gemensamma rutiner på hur vi ska tänka och också tänka i olika situationer att man har 

rutiner för olika situationer, så att man vet hur man ska agera". (Distriktsköterska D) 

Enligt distriktssköterskorna ville inte alla personer i palliativt skede dö i det egna hemmet. På 

grund av brist på vårdplatser kunde det ibland vara svårt att hitta en annan lämplig dödsplats 

för personer i palliativt skede. Detta innebar att de döende personer ibland avled i sitt hem 

trots att de kände sig otrygga vilket distriktssköterskorna upplevde som en dålig palliativ 

vård. 

"...sen är det faktiskt så att det är inte alla heller som vill dö där hemma, och då finns det 

ibland väldigt få platser att komma till. För det är inte per automatik att du skrivs in på 

sjukhuset om du är multisjuk och inte har någon akut sjukdom. Så vart ska du när det inte 

finns plats på kommunala särskilda boenden eller finns inte plats på hospice eller... så det är 

också...." (Distriktssköterska A) 
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Distriktssköterskorna upplevde att de ibland kände sig otillräckliga på grund av tids- och 

personalbrist. De lämnade förslag på förbättringsarbete inom en palliativ vård för att de inte 

kände sig nöjda med den vård som de bedrev med dagens tillgängliga resurser. 

Distriktsköterskorna önskade att verksamheten kunde öka bemanningen. När någon av 

kollegorna hade frånvaro, fanns inte alltid vikarier att ersätta med. På kvällar och nätter var 

det mindre bemanning och det innebar en ökad stress att försöka hinna med alla åtgärder.  

Tidsbrist var också orsaken till att distriktssköterskorna hade mindre möjligheter till 

kompetensutveckling. 

Distriktssköterskorna uppfattade att i vissa hemtjänstgrupper var det turbulent med hög 

personalomsättning och många unga eller oerfarna medarbetare. Detta kunde skapa otrygghet 

hos de döende och närstående. Distriktsköterskorna ansåg att det behövdes få in mer kunnig 

och engagerad personal för att skapa förutsättningar för en god palliativ vård. 

Distriktssköterskorna upplevde att ovanstående nämnda resursbrister handlade om 

ekonomiska felprioriteringar. 

"På senaste tiden pratar man mycket om ekonomi. De palliativa patienterna behöver mycket 

hjälp och insatser, men ibland har man känsla att vissa personer inte vill satsa för mycket i 

den palliativa vården, att de tycker att den sjuka ska dö ändå och deras livskvalité spelar 

ingen roll. Men jag tycker att det är fel." (Distriktssköterska J) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inom forskning är kvalitet och trovärdighet en viktig aspekt. Trovärdighet inom kvalitativ 

forskning inkluderar begreppen giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2012). 

Med denna studies giltighet menas att forskarna undersöker det som studien syftade till, det 

vill säga resultatet svarar mot studiens syfte. Föreliggande studie syftade till att belysa 

distriktssköterskornas uppfattning av vad en god palliativ vård är i ordinärt boende. All data 

som insamlats under intervjuerna och svarar till studiens syfte har redovisats i resultatet. För 

att stärka studiens giltighet återges representativa citat i resultatredovisningen. Med 

utgångspunkt från studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats för 
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att skapa en helhetsförståelse utifrån varje enskilds distriktssköterskas berättelse. Även 

urvalet av distriktssköterskor har betydelse för studiens giltighet. Urvalet bör svara till 

studiens syfte och vara representativt. I denna studie genomfördes urvalet utifrån geografisk 

närhet till distriktssköterskorna. Detta kan anses vara ej representativt då enbart 

distriktssköterskor från två kommuner representeras. Dock tror författarna ej att 

uppfattningen skiljer sig från varandra beroende på geografiskt plats utan att de individuella 

skillnaderna mellan distriktssköterskorna är större. Distriktssköterskorna som valdes ut till 

studien arbetade inom ordinärt boende vilket svarar mot studiens syfte. I urvalsförfarandet 

ställdes det inga krav på distriktssköterskornas bakgrund gällande kön, ålder, etnicitet, 

religion eller kultur. Dessa aspekter har troligen påverkan på hur en god palliativ vård 

uppfattas.  

Med tillförlitlighet menas hur starkt sanningsvärdet är i en studies resultat och slutsatser. 

Detta påverkas av valet av metod och analys samt hur väl forskaren beskriver 

tillvägagångssättet och tolkning av data (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2014).  

En studies giltighet påverkas även av distriktssköterskornas subjektiva tolkningar och den 

information de delarna med sig av under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014; Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Distriktssköterskorna rekryterades genom ett strategiskt urval 

vilket kan ha påverkat studiens resultat och giltighet. Enhetscheferna var behjälpliga i urvalet 

av distriktssköterskor, detta kan ha medfört en ojämn bild över distriktssköterskors 

uppfattning av en god palliativ vård eftersom enhetscheferna medvetet kan ha valt de 

distriktssköterskor som kunde ge en positiv syn på en god palliativ vård inom verksamheten. 

Urvalsmetoden valdes dock med medvetenhet om denna risk eftersom författarna önskade 

distriktssköterskor som kunde bidra med innehållsrikt berättande.  

Resultatet av en intervjustudie kan inte ses som oberoende av författarna, därför att 

intervjuaren samspelar med informanten och är på grund av detta medskapande av texten 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Tillika påverkar intervjuarens teknik och 

förförståelse studiens delaktighet. Intervjuerna genomfördes med minsta möjliga störande 

moment för att båda parterna skulle kunna koncentrera sig på intervjun och uppnå bästa 

kvalitet. En intervjuguide användes under intervjuerna med semistrukturerade frågor. Det 

finns ett talspråk som lyder "som man frågar får man svar" och detta syftar till att ledande 

frågor kan ge de svar som intervjuaren önskar. Därför försökte intervjuarna undvika detta och 

följdfrågor användes för att få distriktssköterskorna att beskriva utförligare vad de menade.  
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Intervjuernas olika längd kan även diskuteras i relation till studiens tillförlitlighet. De 

varierade mellan 12 och 24 minuter vilket kan ifrågasätta kvaliteten på dessa. Dock framgick 

det i analysarbetet att även de kortare intervjuerna bidrog med en omfattande beskrivning av 

ämnet. Datamättnad anses ha uppnåtts då ingen ny information tillkom i de sista intervjuerna. 

Transkriberingen är ett svårt moment i analysarbetet där det nästan är ofrånkomligt att 

misstag begås (Polit & Beck, 2012). I föreliggande studie transkriberades varje intervju av 

samma författare som genomfört intervjun för att minska risken för oavsiktliga fel. För att 

säkerställa att transkriberingen överensstämde med de ljudupptagna intervjuerna lyssnades 

dessa igenom flera gånger under transkriberingsarbetets gång. 

Själva analysen är ytterligare en utmaning som påverkar studiens tillförlitlighet. Denna studie 

är analyserad utifrån Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys. 

Metodiken anses därför vara korrekt i förhållande till studiens syfte vilket styrker studiens 

giltighet. Extrahering av meningsenheter är ett kritiskt moment som påverkar studiens 

tillförlitlighet. Försiktighet har iakttagits vid extraheringen av meningsenheterna för att vara 

medveten om att vid för korta meningsenheter kan sammanhanget förloras samtidigt som för 

långa meningsenheter riskerar att innehålla fler än en mening som därmed kan gå förlorad 

under analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna har enskilt tagits 

ut ur varje intervju. Graneheim och Lundman (2004) beskrev att vid analys av en kvalitativ 

studie används resonerande och reflekterande metoder. Detta har författarna utfört genom att 

tillsammans reflektera och diskutera de transkriberade texterna för att uppnå en enighet i 

tolkningen av dessa. 

Författarna anser att föreliggande studie har en hög överförbarhet eftersom studien skulle 

kunna göras om med liknande kontext och deltagare. Kunskapen som erhållits i denna studies 

sammanhang är relevant i ett annat (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Detta har 

uppnåtts genom att författarna har gett en tydlig och detaljerad beskrivning av kontext, urval, 

datainsamling samt analysprocess för att kunskapen som denna studie genererat ska kunna 

överföras i liknande sammanhang. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors uppfattning av vad en god palliativ vård 

är i ordinärt boende. Huvudresultatet utmynnade i fem huvudkategorier. 
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Distriktssköterskorna ansåg att det var viktig att de döende personerna kände sig trygga och 

förberedda inför döden i sina egna hem. Det var av betydelse att personer i palliativt skede 

kunde behålla sin autonomi och livskvalité ända in till slutet samt kunde bestämma själv över 

dödsplatsen. Distriktssköterskorna uppfattade att närstående var ett betydelsefullt stöd för de 

döende men hade egna behov. Därför var det viktig att distriktssköterskorna hade tagit hand 

om inte bara de döende men även om deras närstående och uppmärksammade bådas behov 

och önskemål. Personalens kompetens och det kollegiala stödet var av betydelse i det 

palliativa arbetet. Distriktssköterskorna önskade få mer möjligheter att utveckla sina 

kunskaper om en god palliativ vård. De uppmärksammade även att strukturerad organisation 

och samarbete mellan och inom verksamheterna är betydelsefull för en god palliativ vård. 

Verksamhetens planering, tydliga rutiner samt ökad tillgänglighet av resurser kunde förbättra 

den palliativa vården menade distriktssköterskorna. 

Antonovskys (2005) teori om känslan av sammanhang (KASAM) kan användas för att 

ytterligare belysa resultatet i denna studie, utifrån både distriktssköterskornas eget perspektiv 

samt utifrån hur distriktssköterskorna betraktar de döende och deras närståendes situation i 

den goda palliativa vården. Teorin grundas på de centrala beståndsdelarna: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovskys teori kunde tillämpas på varje deltagare i den 

palliativa vården men på olika sätt, beroende på vilken roll och behov de hade. Att använda 

sig av KASAM kan även ses som ett led i att arbeta enligt de hörnstenarna som 

Socialstyrelsen rekommenderar i arbetet med den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2013). 

Resultatet till denna studie speglade sig väl i de fyra hörnstenar som Socialstyrelsen beskrev i 

sina riktlinjer för en god palliativ vård: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till de närstående (Socialstyrelsen, 2013).  

I resultatet i denna studie framkom det att det var betydelsefullt att alla deltagare i den 

palliativa vården hade en gemensam förståelse för syftet med vården vilket även 

Socialstyrelsen (2013) betonar är väsentligt. Detta skulle kunna tolkas utifrån Antonovskys 

begrepp av begriplighet som syftar till en känsla av att det som händer inom individen och i 

dess omgivning är begripligt, strukturerat och är möjligt att förutse 

(Antonovsky, 2005). Distriktsköterskorna i föreliggande studie ansåg att det bör skapas 

förutsättningar för att alla parter ska få en förståelse av sin betydelse i den palliativa vården. 

Genom att lämna tydlig information om den aktuella situationen samt att vara lyhörd inför 

den döende personens och dennes närståendes behov och önskemål kan detta uppnås. 

Distriktssköterskorna ansåg att de bör anpassa kommunikationen utifrån varje persons 
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enskilda förutsättningar. Studiens resultat visade även på att distriktssköterskorna själva 

önskade kompetensutveckling inom den palliativa specialiteten eftersom de inte alltid kände 

att de hade tillräcklig kunskap för att kunna möta allas behov. De önskade också att få stöd av 

kompetenta och engagerade primärvårdsläkare.  

I denna studies resultat framgick det att den döende personen skulle kunna uppnå kontroll av 

situationen genom stöd från närstående och personal. Detta 

kan interpreteras genom Antonovskys (2005) definition av hanterbarhet som innebär 

att resurserna ska finnas tillgängliga för att kunna hantera den aktuella 

situationen. Distriktsköterskans roll i detta var att skapa en trygghet genom att vara tillgänglig 

i exempelvis telefon och att kunna vara på plats inom en given tid, vilket även Pusa et al. 

(2015) visade i sin studie var viktigt. Det framgick också i denna studies resultat att det var av 

stor vikt att få in lämpliga insatser som exempelvis att ha erfaren personal närvarande och att 

kunna symtomlindra den döende personen inom rimlig tid för att skapa en tillitsfull relation 

till den döende personen och dennes närstående. Symtomlindringen är en av Socialstyrelsens 

fyra hörnstenar inom en god palliativ vård. Resultatet i denna studie visade att en väl 

fungerande symtomlindring krävdes för att uppnå en god palliativ vård vilket även 

bekräftades av andra studier (Ewing et al., 2006, Ryde et al., 2008, Jo et al., 2007; Wong & 

Chan, 2007). Distriktssköterskorna i föreliggande studie kunde inte alltid symtomlindra de 

döende personerna på grund av exempelvis resursbrist, bristande samarbete med ansvarig 

läkare eller att symtomen ej kunde lindras trots adekvat behandling. I dessa situationer 

upplevde distriktssköterskorna sig otillräcklig och kände att den döende personen då inte fick 

en god palliativ vård. 

Även en god och tydlig kommunikation med närstående om planerade och aktuella insatser 

var av betydelse för att de närstående skulle kunna uppleva en känsla av hanterbarhet av 

situationen (jfr Antonovsky, 2005). Kommunikation utgör också en av Socialstyrelsens fyra 

hörnstenar i en god palliativ vård. Sjuksköterskor i en annan studie (Wong & Chan, 2007) 

ansåg att det var nödvändigt att informera närstående i god tid om att den döende personen 

inte hade lång tid kvar att leva så att de fick möjligheten att träffa den döende personen innan 

det sista andetaget. Genom att distriktssköterskor engagerade sig och gav lämplig information 

till de närstående, kunde hanterbarhet av situationen underlättas och öka de närståendes 

känsla av sammanhang (Jo et al., 2007; Munck et al., 2008). Föreliggande studies resultat 

visade att för att distriktssköterskorna själva skulle kunna uppleva sin situation som hanterbar 

var det viktigt med att ha ett gott samarbete med både primärvårdsläkare, S/ASIH, 

distriktssköterskekollegor och hemtjänstpersonal. Det krävdes tillräckliga resurser i form av 
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personal och tid för att distriktssköterskorna skulle kunna uppleva arbetssituationen som 

hanterbar. 

Resultatet i föreliggande studie visade att distriktssköterskorna inte alltid uppfattade att 

läkarna hade rätt kompetens och erfarenhet vilket ledde till att ett större ansvar lades på dem 

vilket även framgick i Wallerstedt och Andersheds (2007) studie. Sjuksköterskorna i 

Wallerstedts och Andersheds (2007) studie upplevde dock att de kunde hantera det ansvaret 

så länge de kunde dela det med kollegor. För att den palliativa vården skulle bli god var det 

viktigt att samarbetet mellan kollegor fungerade väl (Wallerstedts & Andersheds, 2007). 

Oftast var samarbetet bra mellan sjuksköterskorna, de beskrev dock att läkarnas insatser 

varierade mycket vilket också framgick i föreliggande studies resultat. I Wallerstedt och 

Andersheds (2007) studie och i föreliggande studiens resultat framkom det att rädsla och 

osäkerhet hos hemtjänstpersonalen förekom och distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt 

att ge information och stöd till personalen. Dessa insatser skulle kunna öka 

hemtjänstpersonalens känsla av begriplighet och hanterbarhet (jfr Antonovsky, 2005).  

Föreliggande studiens resultat visade att det fanns brister i samarbete mellan olika 

verksamheter. Det var viktig att kunna se och åtgärda dessa brister tillsammans för att skapa 

en god palliativ vård för den enskilde, menade distriktssköterskorna. Socialstyrelsen (2013) 

lyfter fram i sina riktlinjer att multiprofessionellt samarbete är en av de fyra hörnstenarna som 

är en viktig del för genomförandet av en god palliativ vård. Andra studier (Jackson et al., 

2012; Munck et al., 2008; Proot et al., 2003; Wallerstedt & Andershed, 2007) visade också på 

att ett multiprofessionellt samarbete mellan olika yrkesgrupper bidrog till en bättre vård i 

livet slutskede. Resultatet av föreliggande studie visade att konstruktiv dialog med 

tydliggörande av ansvarsfördelning och gemensamma mål mellan läkarna, undersköterskor 

och andra yrkeskategorier underlättade och förbättrade den palliativa vården.  

I resultatet av föreliggande studie framgick det att när den döende personen hade en lugn och 

fridfull sista tid i livet kunde det skapa en känsla av meningsfullhet (jfr Antonovsky, 2005). 

Distriktssköterskorna ansåg att om personerna i palliativt skede själva kände att dem var redo 

att dö, att de hade levt ett bra liv och var nöjda, då hade de döende personerna en känsla av 

meningsfullhet. Denna studies resultat visade också att närstående upplevde meningsfullhet 

när dem kände sig trygga med att den döende fick en god palliativ vård och att de hann 

förbereda sig själva inför den förestående döden och acceptera att dennes liv var på väg att ta 

slut.  Distriktsköterskans roll i detta var att bevara den döende personens och dennes 
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närstående autonomi och livskvalité så långt det var möjligt. När distriktsköterskorna hade 

möjlighet att uppfylla den döendes och närståendes önskemål upplevde de själva också känsla 

av meningsfullhet.  

Resultatet av studien visade att närstående till den döende personen hade en viktig roll för en 

god palliativ vård. De närståendes emotionella stöd till den döende personen och deras 

närvaro och praktiska hjälp sågs som något positivt precis som tidigare studier visat (Austin 

et al., 2000; Pusa et al., 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007). Pusa et al. (2015) beskriver 

att närstående vill vara till hands när det behövdes och strävade efter att vara tillgängliga för 

de döende. Det var dock viktigt att även belysa de närståendes perspektiv (Wong & Chang, 

2007). Distriktssköterskorna i föreliggande studie menade att det inte var lätt att vara 

närstående till en döende person och ansåg att de närstående också var i behov av stöd från 

personalen för att kunna hantera situationen. Stöd till de närstående utgör en av de fyra 

hörnstenar för en god palliativ vård som Socialstyrelsen (2013) framför i det nationella 

kunskapsstödet. I resultatet till denna studie framgick det att närstående till de döende 

personen uppskattade att distriktsköterskorna inte bara såg dem som en resurs utan även en 

person med egna behov. Wong och Chang (2007) visar i sin studie att närstående hade 

känslor av hjälplöshet för att de inte visste på vilket sätt de kunde stötta den döende. 

Känslomässigt stöd och aktuell information från sjuksköterskan kunde minska närståendes 

oro, stress, ångest, osäkerhet samt känslor av isolering (Funk et al., 2010; Wong & Chan, 

2007).  

I föreliggande studies resultat framgick det tydligt att kommunikationen mellan 

distriktssköterskorna och den döende personen och dennes närstående var av stor vikt för en 

fungerande palliativ vård, vilket även Jackson et al. (2012) och Wallerstedt och Andershed 

(2007) belyser i sina studier. Distriktssköterskorna i föreliggande studie ansåg att det var 

viktigt att våga ställa frågor till sina vårdtagare om hur denne önskade sin sista tid i livet samt 

efter döden. De menade att det var viktigt att lyfta dessa frågor innan den äldre personen 

bedömdes som palliativ och ansåg att det var en naturlig fråga att ställa eftersom de äldre 

personerna närmade sig döden om än den kunde vara flera år bort. Distriktssköterskorna tog 

dock hänsyn och respekterade de personerna som inte ville tala om den ankommande döden. 

Resultatet i föreliggande studie visade att det var bra om närstående kunde framföra den 

döende personens önskemål när personen själv ej hade möjlighet eller upplevde att det var för 

svårt att tala om. Distriktssköterskorna uppskattade detta eftersom det var en hjälp för dem att 
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få reda på den döende personens önskemål och att utifrån detta kunna anpassa omvårdnaden 

och göra den så god som möjligt. I studier av Bolling (2016) och Ryde et al. (2008) framgick 

det dock att närstående ibland upplevde känslor av osäkerhet och var rädda för att ta viktiga 

beslut i den döende personens ställe eftersom de inte var säkra på vad den döende personen 

själv hade önskat. En annan viktig del av kommunikationens betydelse i föreliggande studie 

var att skapa en trygg och tillitsfull relation till den döende personen och dennes närstående. 

En av de fyra hörnstenarna enligt Socialstyrelsens (2013) riktlinjer om en god palliativ vård 

är relationen mellan personalen och den döende personen och dennes närstående. Detta ansåg 

distriktsköterskorna kunde skapas genom tillgänglighet och att ge tydlig information om vilka 

de skulle kunna kontakta vid behov. Mer tydlig information kunde minska rädsla, osäkerhet 

och ensamhet hos de närstående (Proot et al., 2003).  

Föreliggande studies resultat precis som en annan studie (Wallerstedt & Andershed, 2007) 

visade att distriktssköterskornas möte med den döende personen och dennes närstående fick 

dem att utvecklas både i sin yrkesprofession och som människa vilket de upplevde som 

tillfredsställande och meningsfullt. Balansgången mellan professionellt bemötande och 

personligt engagemang i personen de vårdade var ibland svår när sjuksköterskan fick nära 

kontakt och delad förståelse med den döende, ansåg både distriktssköterskorna i denna studie 

och i Wallerstedt och Andersheds (2007) studie. De kunde uppleva känslor av frustration, 

sorg och förlust när personen dog och ibland även känslor av att inte klara av att hantera 

situationen (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

I föreliggande studies resultat samt i Wallerstedt och Andersheds (2007) studie framgick det 

att arbetet med den palliativa vården ibland kunde vara betungande och krävande, 

distriktssköterskorna kände att de inte alltid hade resurserna att göra allt de ville för de 

döende personerna. I Wallerstedts och Andersheds (2007) studie framgick det också att 

sjuksköterskorna inte kände att chefer och ledning förstod deras arbetssituation. Detta 

framgick inte tydligt i föreliggande studie, däremot tyckte distriktssköterskorna att tidsbrist 

och personalbrist ofta ledde till stress och känslan av att känna sig otillräcklig. Liksom i andra 

studier (Austin et al., 2000; Munck et al., 2008; Wallerstedt & Andershed, 2007) ansåg 

distriktssköterskorna i denna studie att det var viktigt att försöka uppfylla den döende 

personens önskemål. Det framgick i föreliggande studie och i Austins et al. (2000) studie att 

det var svårt för distriktssköterskorna att ordna för att de döende personerna fick möjlighet att 

dö i sitt egna hem som dem önskade om det inte fanns närstående som kunde vara 

närvarande. Distriktssköterskorna upplevde ibland att det var svårt att få in hemtjänstpersonal 
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som kunde sitta extravak med kort varsel eller om den döende personen inte hade haft 

insatser från hemtjänstpersonalen tidigare. I studier (Austin et al., 2000; Munck et al., 2008) 

framkom det att distriktssköterskorna upplevde att vården ibland inte räckte till för att det inte 

fanns nog med personalresurser. Detta visade på att det inte bara var ett lokalt problem utan 

även ett internationellt problem. 

Ett annat teoretiskt perspektiv som författarna har kopplat till resultaten av föreliggande 

studie är Maslows behovsteori. Maslows behovstrappa kan användas för att tolka och spegla 

de viktiga beståndsdelarna i en god palliativ vård. Maslow har grundat en holistisk teori med 

fokus på humanismen och som inkluderar fysiologiskt behov, trygghet, känsla av gemenskap, 

självkänsla samt självförverkligande eller accepterande av befintlig situation. De 

grundläggande behoven måste vara tillgodosedda innan nästa behov uppåt i trappsteget kan 

uppfyllas. Behoven kan existera samtidigt, men behoven i de högre trappstegen blir inte 

viktiga förrän lägre placerade behov uppfyllts (Cronlung, 2003). 

Resultatet i föreliggande studie visade att distriktssköterskorna arbetade utifrån Maslows 

behovsteori. Den döende hade grundläggande fysiologiska behov i form av tillräckligt 

näringsintag, förmåga till sömn samt uppnå symtomfrihet. Studiens resultat visade att 

distriktsköterskorna strävade efter att skapa förutsättningar för personer i livet slutskede att 

uppnå dessa grundläggande behov. När dessa behov var tillgodosedda kunde 

distriktssköterskorna fortsätta upp i behovstrappan genom att skapa förutsättningar för 

trygghet. Det var ett viktigt moment att de döende skulle känna sig trygga i sina hem och med 

alla insatser runt omkring som utgjordes av kontakt med personal, tillgång till lämpliga 

hjälpmedel och palliativa läkemedel som kunde minska eller lindra ångest och rädslan inför 

döden. Nästa steg i behovstrappan var behov av gemenskap. Distriktssköterskorna ansåg att 

de sociala behovet också var av betydelse, exempelvis anhörigas närvaro eller närvarande av 

någon annan som de kände tillit för. Det översta steget i behovstrappan utgörs av 

självförverkligande. Distriktssköterskorna betonade att för den palliativa vården skulle kunna 

bli den bästa möjliga var det väsentligt för den döende att få möjlighet till självförverkligande 

genom att själv få välja dödsplats och leva ut sina sista drömmar och önskemål. Om den 

döende personen kunde acceptera att döden var anstående kunde döden bli harmonisk och 

rofylld.  

Palliativ vård utgår från en humanistisk grundsyn med en existentiell filosofiskt synsätt där 

individen ses som en aktiv och autonom människa som skapar sitt eget liv och är en del i ett 
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sammanhang (jfr Antonovsky, 2005; Cronlund, 2003). Den palliativa vården i föreliggande 

studie bedrevs på personnivå vilket enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) innebär att 

människan betraktas som en fri individ som gör egna val och tar ansvar samt har möjlighet att 

utforma sin egen livsmening (jfr Antonovsky, 2005; Cronlund, 2003). I föreliggande studie 

ansåg distriktssköterskor att människor är unika med individuella behov och ska bemötas 

utifrån sina egna förutsättningar genom ett personcentrerat förhållningssätt.  

Vården i Sverige bedrivs utifrån en etisk plattform med utgångspunkt från prioriteringar i 

hälso- och sjukvården (SFS 1982:763; Socialdepartementet, 1995). Dessa tre principer 

är: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 

kostnadseffektivitetsprincipen (Socialdepartementet, 

1995). Människovärdesprincipen innefattar autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen (Socialdepartementet, 

2001). Föreliggande studies resultat visade att distriktssköterskorna bemötte både 

de döende personerna och dennes närstående enligt människovärdesprincipen genom att de 

gjorde allt för att bevara autonomi och livskvalité i den palliativa vården. Värdighet och 

autonomi är centrala begrepp inom vården av personer i palliativt skede (Johansson, 

2005). Autonomiprincipen bevarades så långt det var möjligt visade resultatet i föreliggande 

studie. Dock betonade distriktssköterskorna i föreliggande studie att närstående utgjorde en 

viktig roll för att skydda den döende personens integritet genom att de närstående framförde 

den döendes önskemål när denne själv inte kunde utöva sin autonomi. Resultatet i 

föreliggande studie visade att distriktssköterskorna följde godhetsprincipen genom att de 

önskade lindra den döendes person symtom och upprätthålla deras livskvalité. Enligt 

distriktssköterskorna var det viktig med kontinuitet i vården för att minska risken för skador 

och höja säkerheten för den enskilde i omsorgen och vården, vilket även framgår i hälso- och 

sjukvårdslag (SFS 1982:763) och i principen att inte skada (jfr Socialdepartementet, 

2001). Resultaten av studie visade att den palliativa vården 

bedrevs utifrån rättviseprincipen (jfr Socialdepartementet, 

2001), det vill säga alla människors lika rätt till vård och respekten för människors lika 

värde. Det framgår i Socialdepartementet (2001) att autonomin kan bevaras och bevakas in i 

det längsta i vård inom ordinärt boende.  Distriktssköterskorna prioriterade de döendes 

personer behov av omvårdnad i enlighet med behovs- och solidaritetsprincipen. De ansåg att 

symtomlindring var prioriterat framför andra mer okomplicerade omvårdnadsbehov.   
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Kostnadseffektivitetsprincipen som är den tredje och sista principen skulle kunna diskuteras 

utifrån Lindqvists och Tishelmans (2013) studie. De ansåg att med dagens 

befolkningsutveckling där allt fler äldre ska tas om hand av allt färre i arbetsför ålder, 

kommer inte resurserna i hälso- och sjukvården att räcka till. Lindqvist och Tishelmans 

(2013) betonar att det krävs ett engagemang från hela samhället för att kunna förändra 

förutsättningar för den palliativa vården. Detta kan tolkas som att det inte var fel av 

distriktssköterskorna i föreliggande studie att se de närstående som en resurs i vården av den 

palliativa personen. Dock var det av stor betydelse att distriktssköterskorna även 

uppmärksammade och tillgodosåg de närståendes behov och önskemål eftersom de 

närstående har en väsentlig roll som stöd och trygghet för den döende personen. Lindqvist 

och Tishelman (2013) hävdar att den palliativa vården engagerar fler personer i den döendes 

omgivning. De menar att även lokalsamhället bör vara deltagande i det palliativa arbetet, 

såsom grannar, arbetskollegor, vänner, familj och de som kan och vågar engagera sig i 

vården. Att människor frivilligt engagerar sig är snarare en grundförutsättning med den 

befolkningsutveckling vi ser framför oss. Problemet med att resurserna inom hälso- och 

sjukvård ej är oändliga gör att frågan är på en högre nivå, det vill säga inte enbart på 

individnivå utan även utifrån ett samhällsperspektiv (Lindqvist & Tishelman, 2013).  

 

Slutsats 

I distriktsköterskornas arbete inom hemsjukvården ingår det att vårda personer i livets 

slutskede. Behovet av palliativa vård inom ordinärt boende ökar och beräknas att fortsätta öka 

i framtiden. Distriktssköterskorna har ett stort eget ansvar i detta arbete och kan vara mer 

ensamma och självständiga i sina bedömningar och beslut än inom andra verksamheter. 

Resultaten i föreliggande studie visade att distriktssköterskorna ansåg att det var viktig med 

symtomlindring, att främja livskvalité samt att skapa en trygg och tillitsfull relation till de 

döende, deras närstående och övrig personal. De önskade att samarbetet mellan olika 

verksamheter och yrkesprofessioner skulle förbättras och önskade kontinuerlig 

vidareutbildning för att utveckla sina kunskaper inom palliativ vård. Tydligare rutiner och 

riktlinjer, mer resurser i form av personal och tid samt möjligheter till kontinuerlig 

vidareutbildning ansåg distriktssköterskorna kunna förbättra kvalitén på palliativ vård. 

Distriktssköterskorna upplevde att den palliativa vården de bedrev var god, men de ville 

skapa fler förutsättningar för att förbättra denna. De önskar förbättringar för att utveckla 
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organisationen och ta fram nya rutiner och riktlinjer för att skapa en god palliativ vård. 

Distriktssköterskorna önskar tydliga rutiner och vidareutbildning som syftar till att utöka 

deras kunskap om önskemål och behov bland personer i palliativt skede samt deras 

närstående. De önskar ett bättre samarbete med primärvårdsläkarna på hälsocentralerna både 

dagtid och jourtid samtidigt som de även önskar konkret information om vilken läkare i tjänst 

som var ansvarig för personer i palliativt skede. Distriktssköterskorna efterfrågade ett bättre 

och mer flexibelt samarbete med varandra där de kunde omfördela arbetsuppgifter för att 

minska arbetsbelastningen och kunna prioritera de döende personerna som hade större behov 

av omvårdnad, vilket skulle kunna bidra till ökad kvalitet av palliativ vård.  

Föreliggande studie bidrar till en tydligare beskrivning av distriktssköterskors uppfattning om 

vad en god palliativ vård är för dem. Detta är av stor betydelse för att kunna utveckla 

kvaliteten av vården i livets slutskede. I föreliggande studie framkom att ett gott samarbete 

och en god kommunikation med andra yrkesgrupper såsom primärvårdsläkare och 

hemtjänstpersonal är en förutsättning för en god palliativ vård.  Författarna anser därför att 

vidare forskning kring läkares samt hemtjänstpersonals uppfattning av vad en god palliativ 

vård är för dem är av betydelse för att utveckla ett gott samarbete och gemensamma riktlinjer. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet av denna studie kan användas inom olika verksamheter såsom slutenvården, 

primärvården och den specialiserade vården för att utveckla den palliativa vården. Chefer och 

beslutsfattare kan använda resultatet av denna studie för att förbättra förutsättningarna för en 

god palliativ vård i sina verksamheter. En gedigen introduktion inom palliativ vård för 

nyanställd personal som distriktssköterskor och undersköterskor är av betydelse. 

Distriktssköterskor bör få mer möjligheter till kompetensutveckling genom att få delta i 

kontinuerliga utbildningstillfälle inom palliativ vård. Medicinsk ansvariga sjuksköterskor 

samt verksamhetsutvecklare kan vara en resurs för distriktssköterskor och enhetschefer inom 

hemsjukvården för att öka deras kunskap och genomförande av en god palliativ vård utifrån 

Socialstyrelsens riktlinjer. 
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Bilaga 1 

Till verksamhetschef …  

Ansökan om tillstånd att få genomföra en intervjustudie av distriktssköterskor inom 

hemsjukvården 

Vi är två sjuksköterskor som heter Zinaida Fasshauer och Erica Niemi som studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska vid Umeå Universitet. I 

vårt självständiga arbete för magisterexamen på avancerad nivå har vi valt att studera 

distriktssköterskors uppfattning av en god palliativ vård i ordinärt boende. Vi önskar därför få 

genomföra vår studie inom hemsjukvården i (kommun). 

  

Bakgrund 

I och med en växande andel av den äldre befolkningen som lever längre och som allt oftare 

dessutom är multisjuka har det blivit allt vanligare med palliativ vård i ordinärt boende. Detta 

innebär nya utmaningar för distriktssköterskor som arbetare inom hemsjukvården. För att 

uppnå en god palliativ vård är det därför betydelsefullt att studera hur distriktssköterskor som 

arbetar inom hemsjukvården själva uppfattar en god palliativ vård. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors uppfattning av vad en god palliativ vård 

är i ordinärt boende.  

  

Metod 

Studien kommer att genomföras med kvalitativ induktiv ansats och semistrukturerade 

intervjuer. Vi kommer att i största möjliga mån att intervjua distriktssköterskor i första hand, 

men om det ej finns tillgång till distriktssköterskor kommer vi även att intervjua 

sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvården. De distriktssköterskor/ sjuksköterskor som 

ingår i studien ska ha minst två års erfarenhet av att arbeta med personer i palliativt skede i 

ordinärt boende. Distriktsköterskorna/ sjuksköterskorna kommer att väljas ut med hjälp av 

närmaste enhetschef. Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta ca 20-30 minuter och önskar 

få genomföra dessa i lokaler på din verksamhet och i anslutning till de intervjuades 



 
 

arbetspass. Intervjuerna kommer att ljudupptas och vi planerar att genomföra intervjuerna 

under v.37-v.38. Analysen av data planerar vi genomföra med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad 

vid Umeå Universitet. Resultatet kan bidra till ökad kunskap om en god palliativ vård för 

distriktsköterskor inom hemsjukvården. 

 

Etiska bedömningar 

Forskningsetiska principer kommer att följas vilket innebär att namn i studien och namn på 

arbetsplatser kommer att vara avidentifierade. De intervjuade personerna kommer få både 

muntlig och skriftlig information om studien och deltagandet sker på frivillig basis.    

 

Vi är tacksamma om du besvarar detta mejl oavsett om du godkänner att studien genomförs 

vid din verksamhet eller ej. Om du har förbehåll vill vi gärna att du anger detta. Har du 

ytterligare frågor angående studien är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår 

handledare som institutionen för omvårdnad tillhandahåller. När studien är genomförd och 

godkänd kommer den att publiceras på DIVA som är en gemensam internetbaserad plattform 

för publicering av studentuppsatser och forskningsrapporter.  

  

  

 Med vänliga hälsningar 

  

Student 

Zinaida Fasshauer 

076-7632675 

zifa0001@student.umu.se  

  

Student 

Erica Niemi 

070-6854549 

erni0033@student.umu.se 

Handledare,  

Universitets Lektor, 

Docent 

Karin Sundin 

karin.sundin@umu.se  

  

  

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Förfrågan om att delta i studie om distriktssköterskans uppfattning av begreppet "en 

god palliativ vård"  

Vi är två sjuksköterskor som heter Zinaida Fasshauer och Erica Niemi som studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå 

Universitet. I vårt självständiga arbete för magisterexamen på avancerad nivå har vi valt att 

studera distriktssköterskors uppfattning av en god palliativ vård i ordinärt boende.  

För att kunna besvara vårt syfte har vi valt att göra intervjuer med distriktssköterskor som 

arbetar inom hemsjukvården med palliativa patienter och har minst två års erfarenhet av 

detta.  

Du tillfrågas om deltagande i studien i egenskap av distriktssköterska samt att du arbetar 

inom en verksamhet där palliativ vård bedrivs. Verksamhetschefen för den verksamhet där du 

arbetar har godkänt att studien får genomföras inom verksamheten. 

Ditt deltagande är värdefullt för oss och vi skulle vara tacksamma om du ville hjälpa oss med 

vår studie genom att delta i den. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja 

att avsluta ditt deltagande utan närmare förklaring. 

I samband med en intervju kommer du att få möjlighet att ställa eventuella frågor som du har 

om studien. Om du skulle ha några frågor efter att intervjun är genomförd är du välkommen 

att kontakta någon av oss enligt bifogade kontaktuppgifter.  

Nedan följer en närmare beskrivning av studien.  

  

Bakgrund  

I och med en växande andel av den äldre befolkningen som lever längre och som allt oftare 

dessutom är multisjuka har det blivit allt vanligare med palliativ vård i ordinärt boende. Detta 

innebär nya utmaningar för distriktssköterskor som arbetare inom hemsjukvården. För att 

uppnå en god palliativ vård är det därför betydelsefullt att studera hur distriktssköterskor som 

arbetar inom hemsjukvården själva uppfattar god palliativ vård.  

  

 



 
 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors uppfattning av vad en god palliativ vård 

är i ordinärt boende.  

  

Metod  

Studien kommer att genomföras med kvalitativ induktiv ansats och semistrukturerade 

intervjuer. Du kommer att intervjuas vid ett tillfälle av en av oss och vi beräknar att 

intervjuerna tar cirka 20-30 minuter. Intervjuerna kommer att ske i anslutning till din 

arbetsplats. Hela intervjun kommer att ljudupptas för att senare kunna skrivas ut i text.  

  

Etiska bedömningar  

Ljudupptagningar och utskriven text kommer att hanteras på sådant sätt så att ingen obehörig 

får tillgång till detta. Både arbetsplats och du som deltagare kommer att vara avidentifierade 

så att ingen kommer att kunna veta vem som deltagit i studien eller vart den har ägt rum.  

Studiens resultat kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad 

som kommer att publiceras på DIVA som är en gemensam internetbaserad plattform för 

publicering av studentuppsatser och forskningsrapporter.  

  

Med vänliga hälsningar  

Student  

Zinaida Fasshauer  

076-7632675  

zifa0001@student.umue   

  

Student  

Erica Niemi  

070-6854549  

erni0033@student.umu.se  

Handledare,   

Universitets Lektor, 

Docent 

Karin Sundin  

karin.sundin@umu.se   

  

 Underskrift för samtycke att delta i studien: 

 

___________________                                                    ____________________ 

Ort och datum                                                                     Underskrift informant 

 



 
 

Bilaga 3 

Intervjuguiden 

Varje intervju ska påbörjas med insamlande av bakgrundsinformation.   

Namn:  

Kodning: 

Kön:  

Ålder:  

Antal verksamma år som sjuksköterska:  

Antal verksamma år som distriktsköterska:   

Speciella kunskaper/utbildning inom palliativ vård:  

   

Inledande fråga: Vad innebär en god palliativ vård för dig?  

  

Utifrån den inledande frågan ska följande frågor ställas till informanter:  

 Kan du berätta om när du vårdat en person i livets slutskede där du upplevde att personen 

fick en god palliativ vård, varför blev den god?  

   Vad betyder en dålig palliativ vård för dig?   

 Har du någon gång upplevt att en person som du vårdat i livets slut fick en bristande 

palliativ vård, varför?  

  Vad skulle du vilja förändra/förbättra för att tillgodose patientens behov i en god palliativ 

vård?   

   

Potentiella följdfrågor:  

 Kan du utveckla det lite mer?  

 Kan du berätta mer om detta?  

 Kan du förklara hur du tänker kring det?  

   

Summerande fråga till avslutning av intervju:  

Är det något mer du skulle vilja tillägga om hur du uppfattar en god palliativ vård?  


