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Abstrakt: Okontrollerade symptom och upprepade sjukhusinläggningar kännetecknar den sista 

tiden i livet hos en del patienter med mycket svår KOL. Trots att det finns en växande insikt att 

tidig integration av palliativ vård förbättrar patientens symtombehandling och livskvalitet, dör 

majoriteten av patienter med KOL utan tillgång till palliativ vård. Sjuksköterskor i hemsjukvården 

har en central roll när det gäller att identifiera och hantera patienternas palliativa vårdbehov. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur sjuksköterskor i hemsjukvården upplever den 

palliativa vården av patienter med mycket svår KOL. 

 

Metod: Kvalitativ studie där 11 semistrukturerade intervjuer bearbetats med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Insamlat datamaterial resulterade i tre kategorier som påvisar förutsättningar för god 

palliativ vård i hemmet: 1) Personella och organisatoriska resurser i hemsjuk- och primärvården 

där stora brister i samarbetet med primärvården samt bristande resurserna för god vård i hemmet 

noteras. 2) Planering och kommunikation där bristande kommunikation med patienten och mellan 

olika vårdinsatser samt planering kring patientens vård poängteras. 3) Kunskap där ett behov av att 

utöka kunskapen om KOL och palliativ vård hos alla yrkeskategorier uppmärksammas. 

 

Konklusion: Patienter med mycket svår KOL får ofta en god palliativ vård i livets absoluta 

slutskede. Resultatet visar dock att patientens vård under de sista månaderna i livet ofta upplevs 

som oklar och diffus, vilket pekar på att palliativ vård behöver integreras tidigare i vården av 

patienter med mycket svår KOL. I kommunikations- och planeringsprocessen med patienten har 

sjuksköterskor en samordnande roll som behöver specificeras och utrustas med de erforderliga 

personella och organisatoriska resurserna, kunskaperna och befogenheterna. 
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Abstract: Uncontrolled symptoms and repeated hospitalizations characterize the last period of life 

in some patients with very severe COPD. Although there is a growing recognition that early 

integration of palliative care improves the treatment of patient's symptoms and quality of life, the 

majority of patients with COPD dies without access to palliative care. Nurses in home care have a 

central role in identifying and managing patients' palliative care needs. 

 

Aim: The purpose of this study is to examine how nurses in home care and in nursing homes 

experience palliative care of patients with severe COPD. 

 

Method: Qualitative study in which 11 semi-structured interviews processed using qualitative 

content analysis. 

 

Results: Collected data resulted in three categories that indicate conditions for good palliative care 

in the home: 1) Human and organizational resources in home- and primary care, where serious 

deficits within primary care and resources for good home care is noted. 2) Planning and 

communication, where the lack of communication with the patient and between different health 

care institutions as well as care planning is emphasized. 3) Knowledge, where a need to improve 

knowledge of COPD and palliative care for all care professions is recognized. 

 

Conclusion: The result shows that the patient's care during the last months of life is often 

perceived as vague and diffuse, suggesting that palliative care needs to be integrated earlier in the 

care of patients with very severe COPD. In the communication process and care planning with 

patients, nurses have a coordinating role that needs to be specified and equipped with the requisite 

human and organizational resources, skills and competences. 
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1. Introduktion 

Snabba försämringsepisoder i sjukdomsförloppet och okontrollerade symptom så som 

andfåddhet, ångest och depression med upprepade sjukhusinläggningar kännetecknar den sista 

tiden i livet hos en del patienter med mycket svår KOL (Vermylen et al. 2015). Trots att det finns 

en växande insikt att tidig integration av palliativ vård förbättrar patientens symtombehandling 

och livskvalitet, så dör majoriteten av patienter med KOL utan tillgång till palliativ vård (Gore et 

al. 2000; Vermylen, et al. 2015). Sjuksköterskor i hemsjukvården har en central roll när det gäller 

att identifiera och hantera patienternas palliativa vårdbehov. 

2. Bakgrund 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom som bara i Sverige drabbar mellan 

400 000 och 700 000 personer med ca 2 700 dödsfall som följd varje år. I världen är det den 

totalt sätt fjärde vanligaste dödsorsaken, vilken dock ökar stadigt och tycks närma sig en 

tredjeplats på denna lista runt år 2030 (GOLD, 2016., Socialstyrelsen, 2015., WHO, 2016a). 

Även om majoriteten av de som drabbas av KOL är aktiva rökare eller före detta sådana, är det 

inte på långa vägar den allena rådande orsaken. Andra riskfaktorer såsom exempelvis passiv 

rökning, låg ekonomisk status, upprepade luftvägsinfektioner som barn, exponering för 

luftföroreningar av olika slag så som eldstäder inomhus, olämpliga arbetsmiljöer, ärftlighet med 

mera är andra viktiga orsaker (WHO, 2016a; GOLD, 2016). KOL är en kronisk sjukdom med ett, 

under flera år långsamt framskridande förlopp. Symtom som initialt kan vara lätta att tolka som 

upprepade förkylningar med hosta och andnöd beror istället på en kronisk inflammation i 

luftvägar och lungor vilken medför att lungblåsor och lungvävnad förstörs. Symtom på 

obstruktivitet i kombination med konkreta spirometrimätningar är grundläggande för diagnostik 

och vidare stadieindelning av KOL. Allt eftersom sjukdomen avancerar ökas symtomen på och 

karaktären på dessa förvärras såsom ökad slemsekretion, andfåddhet och en kronisk och 

efterhand alltmer påtaglig andnöd (Socialstyrelsen, 2015; GOLD, 2016; Läkemedelsverket, 

2014). 

Personer i en mer framskriden fas av sjukdomen noteras ofta, utöver tidigare nämnda symtom 

vara magerlagda med risk för, eller faktisk undernäring och uttalad trötthet (GOLD, 2016). Den 

andnöd som blir allt mer påtaglig leder ofta till psykisk ohälsa för den drabbade med ångest, 

depression och en påtagligt påverkad möjlighet till en normal aktiv vardag, vilket sedermera ger 

en lågt skattad livskvalitet (Habraken et al. 2007). Detta kan leda till att personerna blir isolerade 

och upplever förlust av värdighet och mening långt innan sjukdomen är i den allra sista fasen 
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(Strang och Beck-Friis, 2013). Utöver dessa symtom förekommer bland många av de drabbade 

även andra sjukdomar, såsom exempelvis lungcancer, hjärtsvikt, demenssjukdom och andra 

hjärt- och kärlsjukdomar vilka alla i sin tur ger sina så typiska symtom (Läkemedelsverket, 

2014). I sjukdomens förlopp förekommer försämringsperioder som vanligen benämns som 

exacerbationer. Den dominerande orsaken är luftvägsinfektioner orsakad av virus och/eller 

bakterier. Andra orsaker kan vara hypoxi, pneumothorax, lungemboli, hjärtsvikt, pneumoni, 

bristande följsamhet eller suboptimal medicinering i läkemedelsbehandlingen eller en 

kombination med eventuell multisjuklighet som personen är drabbad av sedan tidigare 

(Läkemedelsverket, 2014). De dagliga symtomen förvärras då avsevärt och patienten blir så pass 

medtagen och påverkad att specialiserad omvårdnad och behandling ofta krävs. Exacerbationer 

är en del av sjukdomens framskridande förlopp, men vid flera exacerbationer på ett år pekar 

detta på en kraftig försämring och progression av grundsjukdomen (Socialstyrelsen, 2015). 

2.1. Palliativ vård av personer med KOL 

Palliativ vårdfilosofi bygger på en holistisk människosyn där hänsyn ska tas till aktuell persons 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, i vilka även närståendes involvering och behov 

är en del (WHO, 2016b; Socialstyrelsen, 2013a). Palliativ vård bör erbjudas personer med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada för att i god tid planera för lindrande och förebyggande 

av besvärande symtom samt verka för att kunna bidra till en god livskvalitet och ett så gott 

välbefinnande som möjligt ända till livets slut, oavsett ålder, kön eller diagnos. En god palliativ 

vård medverkar till ett värdigt slut på livet där vården och omsorgen vare sig förlänger lidande 

eller avsiktligt förkortar liv. Genom tidig upptäckt och diagnos, noggrann analys av symtom och 

ett vårdteam med bred kunskap skapas förutsättningar för en god palliativ vård i sjukdomens alla 

skeden (Socialstyrelsen, 2013a). En förutsättning inom all vård och således även inom palliativ 

vård, är ett gott multiprofessionellt teamarbete som ska finnas tillgängligt för den som är sjuk för 

att kunna ge det stöd som behövs, där och då (Beck-Friis och Strang, 2005; Socialstyrelsen, 

2013a). Sjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller effektiv symtomlindring, ett 

multiprofessionellt samarbete och stöd till närstående. God kommunikation och relation med och 

till patienten är centralt i den palliativa vården, där sjuksköterskans roll bland annat beskrivs som 

relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerande (Friedrichsen, 2012). 

Studier har visat att patienter med KOL sällan får palliativ vård i jämförelse med de som har 

andra långt framskridna livshotande sjukdomar med svåra symtom, såsom exempelvis olika 

typer av cancer (Gore et al., 2000; Vermyelen et al. 2015). En av flera anledningar till detta kan 

vara svårigheten att se var och när brytpunkten i sjukdomsförloppet hos patienter med KOL 

kommer och behandlingen går in i en mer definitiv palliativ fas (Trueman och Trueman, 2011; 



3 

Vermylen et al. 2015). I Vermyelen et al. (2015) belyses denna problematik och ett antal kriterier 

har utformats som kan användas för att tydliggöra när en patient med KOL går in i en palliativ 

fas. Även Lincolnshire Respiratory Network (Trueman och Trueman, 2011) har sammanstället 

sådana kriterier (Bilaga 2). 

Ett område som försvårar en god palliativ vård i hemsjukvården är tillgång till specialiserad 

palliativ vård. Socialstyrelsen (2013a) menar att tillgången till palliativ vård i Sverige inte är vare 

sig rättvis eller jämlik, vilken den i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska 

vara. Redan med utgångspunkt i respektive författares hemkommuner noteras stora skillnader 

avseende tillgång till specialiserad palliativ vård. 

Ytterligare hinder i palliativ vård av patienter med KOL har visat sig bero på en osäkerhet hos 

behandlande läkare att förutse sjukdomens förlopp hos individen vilken därmed avstår från att 

diskutera prognos och vidare vård tillsammans med patienten på grund av detta (Curtis et al. 

2004). Bristen i kommunikationen mellan läkare och patient har också visat sig bero på att 

läkaren inte vill medverka till att patienten förlorar ”hoppet” och med detta kanske försämra 

livskvaliteten och sedermera förkorta överlevnaden (Knauft et al. 2005). Nämnda studier befäster 

att läkarna ofta har otillräcklig kunskap och/eller tidsbrist till att föra denna typ av viktiga samtal 

(Curtis, 2008). Ur patienternas perspektiv kan svårigheten med sådana samtal grunda sig i en 

osäkerhet och en oklarhet över hur livets slut kan komma att te sig. Hur kommer jag som person 

att reagera, vad har jag för förväntningar och rädslor, vem kommer att vårda mig när slutet 

närmar sig, kan vi fokusera på bot i stället för att prata om döden m.m. (Knauft et al. 2005). Trots 

detta är det än dock så att de flesta patienterna önskar att få emotionellt stöd och diskutera vård i 

livets slutskede med sin läkare (Curtis et al. 2004). Forskning visar också att patienter med KOL 

ofta får stora sjukvårdsinsatser, dock få insatser i form av specialiserad omvårdnad, palliativ 

vård, eller socialt och kommunalt stöd (Gardiner et al. 2010). En enkätundersökning med 93 

deltagande lungspecialister visade att prioriteringar och resurserna för palliativ vård för personer 

med KOL är otillräckliga i Sverige. Bristerna förklaras med ett otillräckligt samarbete med 

palliativa specialister (Strang et al. 2013). 

Ökade besvär från sjukdomen KOL hos de mest sjuka äldre står för en mycket stor del av de 

sjukhusinläggningar som görs i Sverige. År 2012 var KOL den näst vanligaste diagnosen bland 

undvikbara slutenvårdstillfällen och KOL med akut exacerbation den tredje vanligaste 

oplanerade slutenvårdsorsaken hos de mest sjuka äldre (Socialstyrelsen, 2014). Antalet 

sjukhusinläggningar på grund av KOL har ökat med 40 % under de senaste decennierna i Sverige 

(Strang et al. 2013). Enligt Socialstyrelsen (2014) kan dessa inläggningar minskas avsevärt och i 

vissa fall helt undvikas genom effektiv behandling i primärvården eller i öppen specialiserad 

vård. I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL (2015) presenteras både 
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aktiv samt förebyggande behandling av såväl farmakologisk, sjukgymnastisk och 

omvårdnadsmässig art för hur detta kan uppnås. Majoriteten av de åtgärder som föreslås kan 

utföras inom hemsjukvård, primärvård och övrig öppenvård. 

2.2. Sjuksköterskan i hemsjukvården – ansvar och roll i den palliativa vården 

De som är i behov av palliativ vård ska kunna få den oavsett om de bor i sina egna hem eller på 

vård och omsorgsboende (Socialstyrelsen, 2013a). Enligt Socialstyrelsen (2005) dör ungefär 63 

procent av personer över 65 år i hemmet, vilket innefattar särskilt boende (53%) såväl som 

ordinärt boende (10%). Denna siffra visar på att de som arbetar i hemsjukvården ofta arbetar med 

palliativ vård vilket sätter stora krav på kunskap inom området samt fungerande strukturer för 

samverkan och samarbete, tid och resurser. Hemsjukvård är den typ av vård som kommunerna 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) är ålagda att erbjuda de som bor på särskilt 

boende. Detta är den boendeform som, i enlighet med socialtjänstlagen (SOL 2001:453) beviljas 

de personer som är över 65 år. Möjligheten till hemsjukvård finns också i det ordinära boendet 

om kommunen anser det befogat (HSL 1982:763). I aktuellt arbete kommer vi inte att särskilja 

på sjuksköterskor som arbetar med hemsjukvård i det ordinära boendet eller på särskilt boende 

då patienter med mycket svår KOL i behov av palliativ vård möts såväl i ordinärt som särskilt 

boende. Yrkestiteln sjuksköterska kommer att användas genomgående i denna studie vilket här 

även inkluderar distriktssjuksköterskor och andra specialistutbildade sjuksköterskor. 

I Socialstyrelsens termbank definieras hemsjukvården som ”Hälso- och sjukvård när den ges i 

patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tiden” (http://termbank.socialstyrelsen.se). I den kommunala 

organisationen är det den legitimerade sjuksköterskan som är ansvarig för den avancerade 

omvårdnaden av patienterna och, efter ordination av läkare utföra diverse sjukvårdsuppgifter 

såsom läkemedelsadministrering m.m. Sjuksköterskan får delegera vissa medicinska- och 

omvårdnadsmässiga arbetsuppgifter till icke legitimerad personal med reell kompetens (SOFS 

1997:14). Som omvårdnadsansvarig (i vissa kommuner kallad patientansvarig) sjuksköterska är 

det övergripande omvårdnadsansvaret för ett visst antal patienter knutet till en namngiven 

person. Sjuksköterskan ska, som det också står i yrkets kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 

2005) arbeta utifrån en helhetssyn på människan där förebyggande och understödjande 

omvårdnadsinsatser och bedömningar hjälper patienterna att bevara eller återfå sin psykiska och 

fysiska hälsa och välbefinnande, utifrån de förutsättningar som finns samt vidare identifiera 

riskfaktorer för ohälsa. När livet sedan går mot sitt slut är det också sjuksköterskans ansvar att 

hjälpa patienten till en värdig död i enlighet med den palliativa vårdfilosofins riktlinjer, vilka 

tidigare nämnts. Trots att en stor del av hemsjukvården ges när personerna befinner sig nära 

http://termbank.socialstyrelsen.se/


5 

döden finns det svårigheter att implementera ett palliativt förhållningssätt i enlighet med den 

palliativa vårdfilosofin hos dem som arbetar närmast personerna (Beck, 2013). Som några av de 

påverkande faktorerna har man identifierat splittringen av den äldres vård i de två lagrummen, 

HSL (1982:763) å ena sidan och SOL (2001:453) å andra sidan. Verksamheter inom 

hemsjukvården leds ofta av personer med socialt arbete som bakgrund vilka främst arbetar inom 

ramen för Socialtjänstlagen. Sjuksköterskans roll har blivit alltmer konsultliknande avseende 

medicinska vårdinsatser inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen, vilket kan försvåra ett 

helhetsperspektiv på patienten i behov av palliativ vård (Beck, 2013). 

Det ingår också att samverka och samordna med andra aktörer inom hälso- och sjukvården för att 

uppnå möjligheten till en kontinuerlig och säker vård för patienten i enlighet med HSL 

(1982:763). Primärvården är den instans som enligt HSL (1982:763) ansvarar för grundläggande 

medicinsk behandling och omvårdnad på vårdcentral och så även i hemsjukvård. I samspelet 

med primärvården, andra legitimerade yrkesgrupper och omvårdnadspersonalen intar 

sjuksköterskan i hemsjukvården en nyckelroll när det gäller att tillgodose patientens palliativa 

vårdbehov (Törnqvist et al. 2012). Sjuksköterskan håller i kontakten med aktuell 

primärvårdsläkare och vid behov med specialiserad vård, samt uppmärksammar när och om det 

finns behov av ytterligare insatser från andra aktörer eller när vården i hemmet inte är tillräcklig. 

Törnqvist et al. (2012) uppmärksammade att sjuksköterskorna inom kommunal hemsjukvård 

upplevde att det var de som fick ta hand om oklar ansvarsfördelningen mellan olika 

vårdinstanser, samtidigt som de kände bristande legitimitet inom såväl den egna som andra 

organisationer och professioner, vilket gjorde att de saknade det stöd och de förutsättningar de 

behövde för att kunna ge god palliativ vård till patienterna i hemsjukvården. Redan år 2008 

noterade Socialstyrelsen i kartläggningen Hemsjukvård i förändring en otydlighet i lagen 

avseende vem som har vilket uppdrag avseende vården i hemmet av svårt sjuka personer, 

landstinget eller kommunen. I denna kartläggning pekar man också på att det kan vara svårt att 

samordna denna vård då flera olika aktörer kan vara inblandade i vården av patienten utan att 

egentligen ha ett uttalat och planerat samarbete (ibid.). 

Törnkvist et al. (2012) menar att situationen för sjuksköterskor i hemsjukvården skiljer sig från 

sjuksköterskor verksamma på sjukhus genom att de ofta står inför svåra och ensamma beslut. 

Detta står i motsatts till WHOs rekommendation om ett teambaserat arbetssätt för att på bästa 

sätt tillgodose patientens och de närståendes behov, då en utsett teamledare, en vårdplan och 

reflektionstid är basala förutsättningar (Strang och Beck-Friees, 2013). 

Enligt SOL (2001:453) och HSL (1982:763) kan varje kommun organisera vården av äldre 

utifrån de egna budgetprioriteringar, vilket påverkar sjuksköterskors förutsättningar för att ge 

palliativ vård av hög kvalitet. Andra faktorer som påverkar sjuksköterskans möjligheter att ge 



6 

palliativ vård är exempelvis den egna och de andra yrkesgruppernas kunskapsnivå 

(Socialstyrelsen, 2012) vidare verksamhetens vårdkultur då förmågan att samtala om och kring 

döden (Pfister et al. 2013) eller möjligheter att implementera ett palliativt förhållningssätt i 

verksamheten (Beck, 2013) är av betydelse. 

2.3. Problemformulering 

Personer med mycket svår KOL har ofta svåra och okontrollerade symptom så som andfåddhet, 

ångest och depression vilket ofta leder till upprepade sjukhusinläggningar i livets slutskede 

(Vermylen et al. 2015). Tidigare forskning har visat att tidig integration av palliativ vård 

förbättrar patientens symtombehandling och livskvalitet samt leder till kostnadsbesparingar, 

ändock dör majoriteten av patienter med KOL utan tillgång till palliativ vård (Gore et al. 2000; 

Vermylen et al. 2015). Samtidigt menar Socialstyrelsen (2014) att KOL är en sjukdom där 

slutenvård till stor del kan undvikas genom att behandlas effektivt i primärvården eller i öppen 

specialiserad vård genom preventiva insatser. Sjuksköterskor i hemsjukvården har en central roll 

när det gäller att identifiera, koordinera och hantera den palliativa vården av personer med 

mycket svår KOL. Genom att belysa hur sjuksköterskor i hemsjukvården upplever vården av 

personer med mycket svår KOL kan vi öka förståelsen för de möjligheter och hinder som 

sjuksköterskor upplever i sitt arbete med dessa patienter. En ökad förståelse kan i sin tur leda till 

en bättre vård och en ökat livskvalitet för patienter och deras anhöriga. 

3. Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor i hemsjukvården upplever den 

palliativa vården av patienter med mycket svår KOL. 

4. Metod 

4.1. Design 

Studien är av empirisk kvalitativ art vars data har analyserats enligt Lundman och Hällgren –

Graneheim (2008) innehållsanalytiska metod med induktiv ansats för att nå ett resultat. 

Kvalitativ innehållsanalys är lämplig att använda när berättelser, upplevelser och känslor ska 

tolkas och analyseras vilket varit avsikten här (ibid.). 
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4.2. Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom personliga semistrukturerade intervjuer vilket är en lämplig 

metod då syftet med intervjun är att studera och fånga upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Polit och Beck, 2012). Utifrån en i förväg formulerad frågeguide (bilaga 3.) med öppna frågor 

samt möjlighet att bygga på med egna, spontana följdfrågor under intervjuns gång som 

exempelvis ”Hur tänkte du då?” eller ”Vad skulle ha kunnat göras annorlunda?” utfördes 

intervjuerna av författarna, var för sig. Frågorna utformades så att de skulle svara till studiens 

syfte. För att kontrollera om så var fallet utfördes en provintervju av vardera författare. 

Frågeguiden justerades därefter något för att mer specifikt svara till syftet. Då provintervjuerna 

än dock svarade till studiens syfte, men med utfallet att flera följdfrågor ställdes för att ringa in 

avsett syfte så användes även dessa i analysen och då även som en del i resultatet. Från 

informanternas sida uppmärksammades att det fanns en förförståelse för författarnas insikt i hur 

vården såg ut och att de ibland utgick från att de inte behövde utveckla sina svar. Författarna 

uppmuntrade informanterna genom intervjuernas gång att utveckla svaren och förtydliga vad de 

avsåg för att få tillgång till just informantens erfarenheter och inte författarnas genom antagen 

förförståelse. Deltagarna valde själva plats för intervjun där deras respektive arbetsplats var det 

vanligast förekommande önskemålet. Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter, spelades in och 

transkriberades av respektive författare i så snar anslutning till intervjutillfället som möjligt. 

Intervjuerna spelades in på författarnas telefoner samt, som backup även på diktafon vilket är det 

vanligaste sätten att ta anteckningar på vid en intervju enligt Kvale och Brinkmann (2014). Den 

som intervjuas kan tycka att det känns obehagligt eller ovant att bli inspelad och det är 

naturligtvis avgörande att informanten godkänner att intervjun spelas in. 

4.3. Urval 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var sjuksköterskor med ett omvårdnadsansvar i 

hemsjukvården, på antingen särskilt boende eller i ordinärt boende. Sjuksköterskorna skulle 

också ha eller ha haft erfarenhet av vård av patienter med mycket svår KOL enligt kriterierna i 

bilaga 1. Ytterligare ett stöd för sjuksköterskorna för att se om de har eller haft någon patient 

med mycket svår KOL har varit kriterier som utformats för när en patient med KOL kan 

bedömas befinna sig i en palliativ fas (Vermyelen et al., 2015; Trueman och Trueman, 2011). 

Inför intervjuerna kontaktades enhetscheferna i totalt sex kommuner, mail- och telefonledes för 

att genom dessa få tillgång till informanter. Cheferna fick ett informationsbrev (bilaga 4) där 

syftet med studien presenterades samt hur datainsamlingen skulle gå till och hur den skulle 

komma att användas. Efter godkännande från respektive chef sändes dessa sedan ut ett 

informationsbrev (bilaga 5) via mail till samtliga anställda sjuksköterskor i aktuell kommun. 
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Kontaktuppgifter till författare samt handledare fanns för lätt kontakt vid önskemål om vidare 

information eller frågor inför deltagandet i studien (Polit och Beck, 2012). 

4.4. Analys 

Intervjuerna transkriberades av respektive författare som utfört intervjun. Transkriberingarna 

bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats vilket är lämpligt att använda 

vid granskning och tolkning av intervjumaterial när man inte har någon hypotes att utgå ifrån 

(Lundman och Hällgren – Graneheim, 2008). Analysmetoden används också med fördel när 

forskaren är intresserad i både det manifesta och latenta innehållet i datan (Polit och Beck, 2012). 

Båda författare läste igenom intervjuerna ett antal gånger för att skapa en djupare förståelse för 

datamaterialet då såväl det latenta som manifesta innebörder tydliggörs. Efter dessa första 

genomläsningar sorterades, för studiens syfte relevanta meningsenheter ut, vilka sedermera 

kondenserades till koder. Kondensering och abstrahering är en procedur som låter det manifesta 

och latenta innehållet mötas genom lämpliga koder, subkategorier och kategorier utan att på 

vägen därhän förlora innehållet i det som är uttalat. De slutliga kategorierna ska vara externt 

uteslutande och samtidigt internt homogena avseende innebörd (Lundman och Hällgren –

Graneheim, 2008). Ett exempel på hur en meningsenhet kondenserats ses i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på hur kondensering och abstrahering i analysprocessen gått till. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

…just den patienten 

jag tänker på så var 

det väldigt oklart in 

i det sista,… på vad 

vi skulle ge 

henne,..å då kände 

väl alla i gruppen en 

osäkerhet 

Behandlingen var 

oklar vilket ger 

osäkerhet i 

arbetsgruppen. 

 

 

Oklar vård innan 

livets absoluta 

slutskede 

Uppleva att brist på 

planering och 

koordination leder 

till en oklar vård 

Planering och 

kommunikation 

som en förutsättning 

för en god palliativ 

vård i hemmet 

 

De slutliga subkategorierna och kategorierna presenteras i en tabell och beskrivs i avsnittet 

resultat. 

4.5. Trovärdighet 

För att stärka trovärdigheten i aktuell studie har arbetsprocessen redovisats genom ett detaljrikt 

metodkapitel där bland annat exempel på hur analysprocessen gått till redovisas vilket är positivt 

för tillförlitligheten i studien. Urvalet av sjuksköterskor inom hemsjukvården har inriktats just på 

de med erfarenhet av att arbeta med patienter med mycket svår KOL. Sjuksköterskorna som 

deltagit i studien har arbetsplatser utspridda över sex olika kommuner i två helt motsatta delar av 
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Sverige vilket påverkar giltigheten i studien positivt. 

 

4.6. Etiskt övervägande 

Formell etisk prövning var inte nödvändig inför detta arbete då det är ett magisterarbete som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på Umeå Universitet (SFS 2003:460). Handledaren 

har genom sitt godkännande av projektplanen gett sitt godtycke att fortsätta studien enligt avsedd 

plan. Studiens syfte är till nytta för organisationen kring våden av patienter med mycket svår 

KOL vilket i förlängningen också kan vara till gagn för denna. Eventuell risk för negativ verkan 

av studien har också tagits i beaktande, men har inte kunnat noteras. I Polit och Beck (2012) 

finns forskarens etiska ansvar beskrivet och i enlighet med detta har författarna arbetet igenom, 

reflekterat och diskuterat forskarens ansvar i det vetenskapliga arbetet samt tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna om autonomi, rättvisa samt om att göra gott och inte skada. 

Informanterna informerades både muntligt, innan intervjun genomfördes och skriftligt, i 

informationsbrevet om studiens syfte. Vidare fick alla informanter på samma sätt reda på att all 

information skulle behandlas anonymt och konfidentiellt samt att deltagandet i studien var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst, utan förklaring eller vidare frågor från författarna. 

Både informanternas och enhetschefernas informerade samtycke inhämtades, informanterna 

muntlig och verksamhetschefer skriftlig via mail (Polit och Beck, 2012). För att säkra 

anonymiteten och konfidentialiteten har uppgifter som kunnat avslöja detta, såsom ortsnamn, 

namn på sjukhus, dialektala ord, språkliga brytningar och dylikt ändrats. I något fall har kollegor 

till en av författarna intervjuats och ur ett etiskt perspektiv kan detta vara särskilt känsligt vilket 

författarna har övervägt nyttan respektive skadan med. All insamlad data har förvarats på ett 

säkert ställe utan tillgång för utomstående och kommer efter färdigställt arbete att förstöras.
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5. Resultat 

I studien har elva intervjuer genomförts och analyserats i enlighet med tidigare presenterad 

metod. Analysen har resulterat i tre kategorier som utarbetats från subkategorier vidare från 

koder, meningsenheter och det totala analysmaterialet (tabell 2). Studiens resultat presenteras 

under respektive kategoris rubrik. 

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Personella och organisatoriska resurser i 

hemsjuk- och primärvården som 

förutsättning för god palliativ vård i 

hemmet 

Uppleva bristande resurser för att ge god palliativ vård i hemmet 

Uppleva ett samarbete med en svag primärvård 

Planering och kommunikation som en 

förutsättning för en god palliativ vård i 

hemmet 

Uppleva att brist på planering och koordination leder till en oklar 

vård 

Uppleva att planering kan leda till trygg vård i hemmet 

Uppleva att en klar kommunikation med patienten och närstående är 

centralt 

Kunskap som en förutsättning för god 

palliativ vård i hemmet 

Uppleva ett behov av tillgång till specialiserad vård 

Uppleva ett behov av att förbättra kunskapsnivån 

5.1. Personella och organisatoriska resurser i hemsjuk- och primärvården som 

förutsättning för god palliativ vård i hemmet 

I denna kategori handlar det om att sjuksköterskorna anser att hemmet, såväl det ordinära som 

det särskilda är den plats där patienten ska kunna få en god palliativ vård och den högsta möjliga 

livskvaliteten. Sjuksköterskorna har en bild av den goda palliativa vården i hemmet och uttrycker 

att hemsjukvården är en vårdform som är positiv för patienterna. Sjuksköterskorna uttrycker 

intresse och vilja för att kunna erbjuda en komplett vård i hemmet så att patienterna i möjligaste 

mån kan få den vård de behöver i den miljö de önskar. 

”Dom ska känna sig trygga helt enkelt å inte ska behöva ansöka om särskilda boenden och tro 

att dom måste dö i en lasarettssäng utan dom ska känna att vi kan ge lika bra vård hemma” 

(Sjuksköterska 3) 

Sjuksköterskorna identifierar hinder för att uppnå en god vård för patienten. Hinder som nämns 

är bristande personella och organisatoriska resurser för att exempelvis snabbt kunna anpassa 

vården till patientens ökade vårdbehov vid försämringar och ångestattacker. Otillräckligt stöd av 

primärvården i form av bristfällig tillgång och kontinuitet nämns som andra hinder. Detta glapp 
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mellan det som anses vara god palliativ vård och verkligheten med dess begränsningar, då 

slutenvård faktiskt ofta blir det enda alternativet, uttrycker sjuksköterskor som en känsla av 

otillräcklighet och maktlöshet. 

5.1.1. Uppleva bristande resurser för att ge god palliativ vård i hemmet 

I denna subkategori pekar sjuksköterskorna på ett flertal faktorer som inverkar på möjligheterna 

att ge god palliativ vård i hemmet. En av de springande punkterna är avsaknad av möjlighet till 

övervakning och kvalificerad uppföljning när patienten har behov av mer avancerad sjukvård i 

hemmet, vilket kan vara allt från antibiotikabehandling till syrgasbehandling men också vård vid 

svåra ångestattacker. Även om, vilket inte alltid är fallet, ordinationer på läkemedel finns eller 

tillgång till syrgas finns så är resurserna inför, under och efter insatta åtgärder begränsade vilket 

medför att sjuksköterskorna upplever otrygghet och osäkerhet vid uppstart av behandling. 

Administration av syrgas vid försämringsperioder hos patienter där syrgas inte är utprovat på 

sjukhus och ordinerat som långtidsbehandling i hemmet, upplever sjuksköterskor som riskabelt 

när ingen möjlighet till uppföljning, varken personell eller organisatorisk i form av exempelvis 

prov på blodgas finns. 

Otillräcklig tid för att möta, bedöma och behandla patientens andnöd och de närståendes oro 

upplever sjuksköterskor som ett hinder vilket förvärras ytterligare under jourtid och leder till att 

patienternas behandling inte ens startas i hemmet utan patienterna åker till sjukhus direkt. 

”Jag hade två KOL patienter i stadium fyra på korttids som hade låg saturation och svårt att 

andas och ingen av dem ville egentligen till sjukhuset.…det var en söndag jag pratade med 

distriktsläkaren….om jag kunde ge lite lindrande, lugnande men det fanns ju inga resurser till 

det…och då var det anhöriga som menade att de kanske kunde göra någonting på 

lasarettet….och jag vet ju det att det inte fanns resurser för mig och sitta med anhöriga och jag 

kände liksom att det kan jag inte göra på en helg, inte som en kontaktsjuksköterska för det krävs 

mera, så då blev …båda dom här skickades in.” (Sjuksköterska 6) 

Sjuksköterskorna uttrycker ett behov av mer tid för att på ett säkert och tryggt sätt kunna ge en 

god palliativ vård i hemmet till patienterna, på alla nivåer. För att kunna ge patienterna mer tid 

förutsätts en ökad personaltäthet och kontinuitet av såväl omvårdnadspersonal som 

sjuksköterskor. En sjuksköterska uttryckte att bemanning med ordinarie personal dygnet runt på 

särskilt boende i kombination med insikten om ett eventuellt behov, samt möjligheten att ringa in 

extra personal för en enskild patients behov, förmedlade en stor och avgörande trygghet till såväl 

patienten som dess anhörig. Däremot leder avsaknad av möjligheten att anpassa bemanning till 

patientens vårdbehov och brist på personalkontinuitet till otrygghet i patientens vård samt i 

arbetsgruppen. 
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”…åsså mycket ny personal heeeeela tiden ju, å många timmar på dygnet, så kommer det 

nattpersonal som inte heller har en aning…” (Sjuksköterska 3) 

Flertalet av informanterna uttryckte känslor av maktlöshet och otillräcklighet när kapaciteten att 

ge god omvårdnad i hemmet inte gick att uppfyllas och patienten istället skickades in till 

sjukhuset för vård. 

”Jag kände mig maktlös. Jag kunde inte göra någonting. Det fanns ingenting jag kunde hjälpa 

henne med ” (Sjuksköterska 7) 

Sjuksköterskorna visar insikt om att det finns situationer som ibland gör att sjukhusvård är 

nödvändig och att patienten i dom fallen måste få den sjukhusvård de vill, behöver och har rätt 

till. Ett flertal av sjuksköterskorna pekar också på vikten av att ta hänsyn till patientens egen 

vilja, vill patienten till sjukhus trots att vården kan ges i hemmet är det än dock patientens rätt att 

söka denna vård. Likaså har patienten rätt att neka behandling och avstå sjukhusvård i de fall det 

skulle vara nödvändigt. 

”Jag är mycket för hemsjukvård, hemma, hemma, hemma....Men det funkar inte i alla lägen, det 

vet jag.” (Sjuksköterska 3) 

5.1.2. Uppleva ett samarbete med en svag primärvård 

Primärvården och dess läkare är den vårdinstans som i kommunen är den mest självskrivna 

länken till läkarkontakt för patienten och sjuksköterskan. Även om kontakten med den 

individuella läkaren ofta är god upplever sjuksköterskorna att det kan vara svårt att få ett nära 

och kontinuerligt samarbete med denna primärvårdsrepresentant. Sjuksköterskorna upplever att 

primärvårdsläkaren inte har de resurser som krävs för att vara påläst, närvarande och engagerad i 

sitt arbete och i sina patienter, vilket blir ett speciellt stort hinder då patienter med mycket svår 

KOL beskrivs som väldigt vårdkrävande. 

”Han skulle ju tillhöra hälsocentralen och det försöktes också men det var ju stafettläkare och 

ingen ordning där. Under lugna perioder så var det ok, men det var också svårare situationer så 

att jag kände att jag inte hade någon backup.” (Sjuksköterska 7) 

Den tid som primärvårdsläkarna tillbringar ute i hemsjukvården upplevs inte vara anpassad till 

det egentliga behov som finns. Sjuksköterskorna skulle gärna se att ett utrymme fanns för fler 

och kvalitetshöjande hembesök hos patienterna – som en sjuksköterska uttryckte det ”Det vore 

drömmen!”. Patienternas ofta dramatiska sjukdomsförlopp med tilltagande exacerbationer mot 

livets slut i kombination med att individuella vårdplaner sällan finns, leder till att sjuksköterskan 

ofta står ensam med svåra beslut, vilket sjuksköterskorna inte anser vara ett lämpligt förfarande 

vid vård av patienter med mycket svår KOL. 
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”Att alla, liksom dels att vårdcentralens läkare då va flitigare med kanske regelbundna 

hembesök hos dom å se så det funkar å i tid sätta in en reservplan när det inte funkar längre,…” 

(Sjuksköterska 3) 

Även tiden som är avsatt för rond i hemsjukvården upplevs vara otillräcklig för att täcka upp 

behovet av patienter med mycket svår KOL. I intervjuerna har det framkommit att det inte är 

ovanligt med rond varannan vecka och att allt från receptförnyelse till hembesök, 

brytpunktssamtal och så vidare ska utföras på en mycket begränsad tid. Sjuksköterskorna 

upplever även att kontinuitetsbristen på läkarna från primärvården leder till en otrygghet för 

patienterna och arbetsgruppen. Vid akuta försämringar gör sjuksköterskan avancerade 

bedömningar då tillgången till läkare ofta är begränsad till en jourhavande läkare som är 

tillgänglig via telefon och i ytterst få fall genom hembesök. Denna jourhavande läkare har i de 

flesta fall aldrig träffat patienten och har som oftast inte heller tillgång till patientens journal, i 

vilken en individuell vårdplan ändå oftast inte finns. Sjuksköterskorna menar att det är en stor 

utmaning och ett stort ansvar att vid försämring förmedla om och när patienten befinner sig i 

livets slutskede över telefon, till en läkare som inte känner till patienten alls. 

”och då är det kanske en läkare som inte är patientansvarig läkare också, så ska man framföra 

det här…. och de gångerna där saker har hänt lite snabbare, det är ett väldigt stort ansvar 

tycker jag, för då är ju läkaren helt beroende av mina bedömningar för att ta beslut om vård i 

livets slut. Det tycker jag är en ganska tuff utmaning som sjuksköterska.” (Sjuksköterska 6) 

Sjuksköterskorna upplever att primärvårdsläkaren sällan har den patientnära kontakt som behövs 

för att kunna bedöma och behandla patientens palliativa vårdbehov. Istället upplever 

sjuksköterskorna att läkaren alltmer fått rollen som konsult inom hemsjukvården där hen mer 

reagerar på sjuksköterskans beställning än att själv aktivt bedöma och följa upp patientens 

vårdbehov. Primärvårdsläkaren som egentligen borde vara en del av vårdteamet kring patienten 

upplevs inte vara det då den närvaron på möten och i reflektionerna kring hur patientens vård ska 

utformas oftast endast sker med sjuksköterskan som länk. 

”…det blir ju mera jag, sköterskan och doktorn, att man pratar i telefon, eller … Jag menar 

primärvården är mer som en konsult…” (Sjuksköterska 8) 

I de patientfall där symtomen från patientens KOL inte varit så påtaglig eller dramatisk utan 

istället, tillsammans med övriga sjukdomar successivt försämrats så har primärvården kunnat ta 

hela ansvaret för vården. I dessa fall har sjuksköterskorna upplevt att den allmänna palliativa 

vården varit tillräcklig avseende läkarinsats och tillgången till denna.
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5.2. Planering och kommunikation som en förutsättning för en god palliativ vård i 

hemmet 

I intervjuerna har det kommit fram gång på gång hur viktigt det är med god planering, 

framförhållning och en levande kommunikation med patienten och anhöriga samt mellan alla 

som är inblandade i vården kring patienten. I någon kommun utgår man från att en samordnad 

individuell planering (SIP) ska utformas på alla som är inskrivna i hemsjukvården. I denna 

planering är alla som är delaktiga kring vården av patienten med från enhetschef till läkare, 

baspersonal, rehab, sjuksköterskor och i vissa fall även anhöriga. Planeringen ska uppdateras vid 

förändrad status hos patienten, men i de fallen är det inte säkert att läkaren är närvarande. Det 

tycks inte heller som att målen med att alla ska erbjudas en SIP uppfylls alla gånger enligt 

sjuksköterskan i aktuell kommun, då en del patienter inte fick SIP förrän de redan befann sig i 

livets slut och andra inte alls fick denna sorts planering. 

5.2.1. Uppleva att brist på planering och koordination leder till en oklar vård 

Många sjuksköterskor upplever en avsaknad av planering och tydlighet kring patienten från 

läkarsidan, där ett ställningstagande varken till palliativ vård i hemmet eller sjukhusvård 

formuleras som behandlingsmål för befintlig patient. Patientens vård upplevs som 

symptominriktad och fokuserad på akuta situationer då behandlingen oftast vilar på spontana 

bedömningar av de personer som är inblandade just då. Inte sällan är patientens kognitiva 

förmåga nedsatt vid akuta försämringar, vilket påverkar patientens möjlighet till att vara delaktig 

i besluten. Denna oklarhet leder ofta till undvikbara sjukhusinskick vid förändringar i patientens 

allmäntillstånd vilket medför en onödig belastning för patienten och för sjukvården. 

Otydligheten i planeringen kring patienten skapar också en osäkerhet i arbetsgruppen som inte 

vet riktigt hur man ska förhålla sig och gå tillväga när ”oplanerade” situationer dyker upp. 

”…just den patienten jag tänker på så var det väldigt oklart in i det sista, … på vad vi skulle ge 

henne,...å då kände väl alla i gruppen en osäkerhet. (Sjuksköterska 2) 

Planeringen från sjukhusets sida, där primärvården vanligtvis inte är inblandad, är ofta diffus och 

inkomplett med otydliga ordinationer och otydlig vårdplan, där ett ställningstagande till 

patientens palliativa vårdbehov sällan finns. Det är i dessa fall mycket oklart vilken information 

patienten har fått överhuvudtaget. Det blir då upp till sjuksköterskan att aktivt söka förtydligande 

information om patientens fortsatta behandlingsmål och kompensera för den bristande 

koordinationen mellan primär-, sluten- och hemsjukvård. 

”Ibland kan jag känna att det vore skönt om de som är experter på sin patientgrupp, att det var 
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dom som kunde hålla lite mer i trådarna för att det är ju så att när de kommer hit så håller jag i 

allt och gör inte jag nånting så är det så ibland att då händer ingenting heller.” 

(Sjuksköterska 1) 

Det upplevs som självklart att ha denna samordnande roll för en del sjuksköterskor medan andra 

ser det mer som att de andra i teamet förlitar sig på sjuksköterskan som en bekväm lösning. 

”Ja, jag tycker att jag är nyckeln i det hela. Jag är liksom huvudpersonen som får dra i alla 

trådar, dra så att man kallar dit sjukgymnaster och arbetsterapeuter speciellt…”  

(Sjuksköterska 3) 

Den koordinerande rollen gäller även när läkarna behöver uppmärksammas på behov av 

hembesök, nya ordinationer, remisser eller att planeringar behöver göras. I de fall då ett beslut 

om palliativ vård tas, händer det oftast först när patienten redan befinner sig i livets slutskede och 

då vanligtvis på sjuksköterskans initiativ. Sjuksköterskan som oftast känner patienten bättre än 

läkaren föreslår lämplig behandlingsstrategi vilken sedan läkaren oftast anammar genom aktuella 

ordinationer utan att reflektera närmare över det. Detta gör att sjuksköterskor upplever patientens 

palliativa vård som reaktiv och funktionell utan integration i en aktiv och tidig planering med 

patientens livskvalitet som utgångspunkt. 

”’Vadå för ordinationer? Vadå för injektioner?’ Och så måste man som sjuksköterska ta sin 

erfarenhet och säga det är det här vi brukar ha. ’Jamen, hur mycket ska de ha?’ Det har jag 

varit med om.” (Sjuksköterska 8) 

5.2.2. Uppleva att planering kan leda till trygg vård i hemmet 

Sjuksköterskorna upplever att det vore en fördel för alla om en planering kring patientens vård 

gjordes i ett mycket tidigare skede än det vanligen görs. De flesta känner att planeringen precis i 

livets absoluta slutskede är bra men att det är en alltför lång period av otydlighet innan denna är 

på plats. Där planeringen finns och är väl förankrad hos patienten och i arbetsgruppen känner 

sjuksköterskan en trygghet och tillit till att de som jobbar kring och med patienten vet vad som 

gäller och vad som ska göras i särskilda situationer. En kontinuerlig planering som följer 

patientens sjukdomsförlopp skulle också ge patienten en god omvårdnad, en högre livskvalitet 

samt skapa trygghet för såväl patienten, anhöriga och personal. 

”han hade det tufft och han hade mycket andningsproblem, i det terminala skedet kan man ju 

stötta upp så pass mycket för då får vi ju ordinationer på allt vi behöver ge honom så att det 

funkar ju. Men som jag förstod på frun också så hade det skötts dåligt innan.” (Sjuksköterska 1) 

I de fall där det fanns en tydlig planering av den palliativa vården har det upplevts som att vården 
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blivit väldigt bra. Den goda palliativa omvårdnaden tycks dock vara inriktad på livets absoluta 

slutskede där symtomlindrande injektioner ges, där extra personal och insatser sätts in för att ge 

den omvårdnad och trygghet som behövs och där anhöriga involveras i vården, så mycket 

patienten önskar. När en planering finns, kan detta oftast tillgodoses genom den basala palliativa 

vården menar de flertalet av sjuksköterskorna. 

5.2.3. Uppleva att en klar kommunikation med patienten och närstående är centralt 

Sjuksköterskorna i studien berättar om den nära och goda kontakt som ofta uppstår mellan 

sjuksköterskan, patienten och anhöriga. Det upplevs som ett stort förtroende att få tillgång till 

patienternas tankar, önskemål och farhågor kring sjukdomen, dess förlopp och den annalkande 

döden. Viljan att dela med sig av sina funderingar till personalen upplevs mycket skiftande och 

beror till stor del på patientens personlighet och insikt i sjukdomen. Det finns möjlighet för 

sjuksköterskan att hänvisa patienten till kurator om patienten har behov av det, men oftast är det 

än dock sjuksköterskan som har dessa samtal med patienten. 

I samtalen är det viktigt att korrekt information ges om sjukdom, behandling och prognos på ett 

lugnt och sakligt sätt för att undvika missförstånd. Det är i denna process också viktigt att 

anhöriga är väl informerade då de ofta har en betydande roll för patienten när det gäller att 

förmedla trygghet till patienten och tillit till personalen och det jobb de utför. Anhöriga har 

utryckt känslor som att de blir ”omkringbollade” bland olika expertiser vilket ett antal 

sjuksköterskor ibland upplever som att anhöriga helt enkelt till sist inte orkar leta efter svar och 

då slutar fråga. 

”Och jag fick en känsla av att anhöriga på nåt sätt letade svar och letade hjälp som de inte 

fick.” (Sjuksköterska 7) 

Sjuksköterskorna önskar därför att läkarna tar sig tiden att samtala med patienten och anhöriga 

om de frågor och funderingar som finns. De upplever vidare vikten av att förankra 

brytpunktssamtalen med patienten och anhöriga så att de är införstådda med de beslut som tas 

och vad de i praktiken innebär. Det upplevs viktigt för sjuksköterskorna att det förmedlas med 

tydlighet att patienten har en obotlig sjukdom som kommer att leda till döden vilket läkarna 

borde göra istället för sjuksköterskorna. 

”Man kan få frågor – ’Kommer jag att dö av detta?' å den frågan ska jag egentligen inte behöva 

svara på tycker jag utan de ska vara informerade.” (Sjuksköterska 3) 

Det upplevs överlag som en svårighet att få läkarna att ge den tid och det engagemang som det 

krävs för ett informativt samtal till patienten och dess anhöriga. I de fall som sjuksköterskan 

upplever att informationen inte har nåt fram så måste hen trycka på läkarna rejält för att 
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informera igen. 

”…om hon hade haft en läkare som var ansvarig för hela hennes livssituation, alltså både det 

fysiska, det psykiska och liksom hela alltet, …så tror jag det hade varit lättare att planera en bra 

vård för henne” (Sjuksköterska 7) 

5.3. Kunskap som en förutsättning för god palliativ vård i hemmet 

Genomgående i intervjuerna har det visat sig att tillgången till kunskap om just KOL varit 

skiftande. Ingen av de sjuksköterskor som deltagit hade någon vidare utbildning eller kunskap 

om KOL mer än den, icke att förringa erfarenhet som kommit till dom genom åren. Ett antal av 

de som intervjuats hade desto mer kunskap om palliativ vård genom bland annat arbete på 

palliativ enhet där patienter med KOL dock sällan eller aldrig var patienter. 

5.3.1. Upplever ett behov av tillgång till specialiserad vård 

Sjuksköterskorna som intervjuats i studien har alla på ett eller annat vis varit i kontakt med 

specialiserad vård inom såväl palliativ vård som lungsjukvård under tiden som de vårdat 

patienter med KOL. Tillgången till dessa specialiteter har varit skiftande från kommun till 

kommun och från respektive specialitet. 

I samma anda som sjuksköterskorna ofta upplevde ett bristande stöd från primärvården önskar de 

således en nära kontakt inom respektive specialitet, utifrån vilket behov som finns. Utöver den 

fördjupade kunskap som en specialistläkare eller för den delen, ett helt specialistteam har så är 

det ofta tillgången till kvalificerad telefonrådgivning något som uppskattas av sjuksköterskorna 

så att vården kan fortsätta i hemmet och sjukhusinskick undvikas. 

”Med dem funkar det jättebra. , det är lätt att man får ringa, man får snabb hjälp, ordinationer, 

de kan göra hembesök med läkare fort liksom…så att vi är ju deras förlängda arm kan man ju 

säga, ….(Sjuksköterska 11) 

I någon av kommunerna gjorde lungsjuksköterskor hembesök hos patienten för 

blodgaskontroller och syrgasanpassning. I de kommuner där denna tillgång inte fanns framfördes 

önskemål om att just sådana hembesök hade varit till stor nytta då det förekommit att patienter 

själva avbokat besök till lungmottagningen då orken att åka till mottagningen inte räckt till. 

Möjligheten till att få tillgång till den specialiserade palliativa kunskapen var skiftande mellan de 

olika kommuner som sjuksköterskorna arbetade inom. En del upplevde det som att det var svårt 

att få kontakten med palliativa specialister då det till stor del hängde på primärvårdsläkarens vilja 

att skriva remiss till respektive instans. I en del kommuner fanns den palliativa specialiteten 

representerade med regelbundenhet på möten där de, om sjuksköterskan bedömer det som 
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aktuellt kan gå in i vården kring den specifika patienten. I de fall där specialiserad palliativ vård 

kopplades in upplevdes det som ett stort stöd och en trygghet för såväl sjuksköterskan som 

patient och anhörig. De patienter som blev kopplade till specialiserad palliativ vårdteam slapp 

oftast sjukhusbesök och inläggningar under perioden detta team var inkopplad. Det fanns läkare 

som kunde göra akuta hembesök, avancerade sjukvårdsinsatser kunde utföras i hemmiljö och 

tillgången till kvalificerad rådgivning på telefon var stora orsaker till att det upplevdes väldigt 

positivt. Sjuksköterskor funderade även kring alternativa vårdmodeller där ett strukturerat 

samarbete med sjukhuset och tillgång till slutenvårdens kapacitet i patientens hem uttrycktes, 

detta för att den aktuella vårdmodellen inte tycktes räcker till. 

5.3.2. Uppleva ett behov av att förbättra kunskapsnivån 

Sjuksköterskorna i studien har alla förmedlat att vården av patienter med svår KOL är mycket 

kunskapskrävande. De sjuksköterskor som hade bredare kunskap om palliativ vård upplevde att 

de hade hjälp av detta i vården av patienterna med mycket svår KOL. Framförallt en 

sjuksköterska belyste den nytta hon haft av en nyligen genomförd utbildning i en palliativ och 

personcentrerad arbetsmetod. I denna utbildning var det strukturerat så att patienten ses utifrån 

en helhetssyn och ingen viktig bit skulle tappas bort och hon upplevde också att vården blev bra. 

”…får man väl stryka streck för utbildningen här…att man har med sig och mitt mått då är inte 

bara för KOL utan för alla oavsett om det är ett normalt åldrandet eller cancer, KOL.  

(Sjuksköterska 9) 

En del sjuksköterskor önskar tid för reflektion med kollegor eller professionell personal för att 

lufta de erfarenheter och tankar som kommer under arbetets gång för att kunna utveckla sin 

kunskap och mognad och därmed förbättra patientens vård. Omvårdnadsmässigt upplevs vården 

av patienter med mycket svår KOL som komplex och sjuksköterskorna menar att det krävs 

kunskap och erfarenhet för att kunna möta patienterna på bästa sätt. Det mest vanliga och 

plågsammaste symtomet som patienterna led av var svår ångest och andnöd vilken krävdes just 

kunskap för att lindra. Den viktigaste aspekten var att spegla ett lugn och en trygghet för 

patienterna vilket sjuksköterskorna alla påpekade ett flertal gånger. Det förutsätter även att 

personalen har tillräckligt med kunskap om sjukdomen, symtomen, patienten och planeringen 

som är gjord. 

”det är viktigt att ….känner till dom lite specifika sakerna med KOL-patienterna som till 

exempel dom här värdena och att … när dom ...till exempel blir blåa å att det kanske inte krävs 

lika mycket för att dom ska bli blåa för dom redan är låga i sin syresättning så att man inte kör 

upp dom i onödan.” (Sjuksköterska 4) 
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En del sjuksköterskor upplever att primärvårdsläkarens möjligheter att upptäcka och ge god 

palliativ vård till patienter med mycket svår KOL är begränsade när basal palliativ vård inte 

räcker till. En sjuksköterska uttryckte även att primärvården inte bara behöver rustas med 

kunskap i palliativ vård utan även mer grundläggande att det även behövs geriatrisk kunskap för 

att kunna möta de svårt sjuka äldres behov i hemsjukvården.
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6. Diskussion 

Studiens syfte var att studera den palliativa vården av patienter med mycket svår KOL inom 

hemsjukvården ur sjuksköterskors perspektiv. Resultatet visar barriärer och möjligheter för 

utveckling av patientens palliativa vård som handlar om utformningen av de personella och 

organisatoriska förutsättningarna, kommunikations- och planeringsprocess med patienten och 

optimering av erforderlig kunskap. Sjuksköterskor upplever sig ha ett stort ansvar inom 

kommunikation, planering och samordning av patientens vård, som leder till känslor av 

otillräcklighet och maktlöshet när patientens vård är diffus och oklar utformad. 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Svårigheter att identifiera behov av palliativ vård 

I aktuell studie upplevde de flesta sjuksköterskorna att patienterna med mycket svår KOL fick en 

god palliativ vård i livets slutskede i hemmet, i de fall då patienten inte avled på sjukhus. Med 

palliativ vård avsåg underförstått flera av sjuksköterskorna i aktuell studie att det rörde sig om 

vården i livets absoluta slutskede vilket enligt flera studier också fortfarande är den utbredda 

uppfattningen om vad palliativ vård innebär (Bergenholtz et al. 2015; Beernaert et al. 2014; 

Heynes et al. 2014 ). Den goda palliativa vården kunde erbjudas först efter att ett formellt beslut 

om denna vårdnivå fattats, vilket dock sällan togs innan patienten befann sig i livets absoluta 

slutskede. I de fall där ett ställningstagande om vårdnivå var taget och en god planering fanns, 

upplevdes en trygghet i arbetsgruppen vilket också stöds i studien av Bergenholtz et al. (2015) 

som visade att ett sådant beslut också gav vården en riktning, större trygghet och mer 

handlingsfrihet. 

Även om de flesta sjuksköterskorna i befintlig studie uttryckte att patienternas vård var diffus 

och präglades av oklarhet under de sista månaderna i patientens liv, och i vissa fall även av 

frekventa sjukhusbesök där patienten inte sällan också avled så formulerades det inte som just 

avsaknad av palliativ vård i ett tidigt skede. Tidig palliativ vård är en del av den palliativa 

holistiska vårdmodellen, men når sällan patienter som skulle kunna ha nytta av det (Beernaert et 

al. 2014). Tidig introduktion av palliativ vård som komplement till en rehabiliterande vård har 

fördel för allvarligt sjuka patienter oavsett diagnos, menar Strand et al. (2013) och Reticker et al. 

(2012). Den palliativa vårdens mer holistiska perspektiv kan på ett mer effektivt sätt identifiera 

och behandla patienters symptom som exempelvis andfåddhet, ångest eller smärta samt möta 

patientens och de närståendes svåra psykosociala situation. Pinnock et al. (2011) menar också att 

integration av palliativ vård skulle ske tidigare och mer gradvis istället för som det vanligen är, 
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ett absolut skifte från kurativ till palliativ vård. Pinnock et al. (2011) menar att förändringar i 

patientens sjukdomsförlopp så som sjukhuskrävande exacerbationer, kan vara utgångspunkter för 

uppdaterade ställningstagande kring patientens vård. I linje med detta påpekar ett flertal 

forskargrupper att sökandet efter en exakt tidpunkt för inledning av palliativ vård hos patienter 

med mycket svår KOL kan vara kontraproduktiv och leda till att patienterna inte får sina 

palliativa behov tillgodosedda i tid (Pinnock et al. 2011; Strand et al. 2013; Reticker et al., 2012). 

I aktuell studie uttryckte några sjuksköterskor en känsla av det var oetiskt att diskutera och 

implementera palliativ vård hos patienter som ansågs vara relativt pigga och att patientens 

kontakt med det palliativa teamet skulle leda till dennes hopp togs bort. Även Gott et al. (2009) 

fann att vårdpersonalen uppfattade att diskussioner om livets slut stod i konflikt med de mål som 

fanns vid en rehabiliterande vård av patienter med kroniska sjukdomar, vilket det enligt 

författaren dock inte fanns någon evidens för. Precis som sjuksköterskor i aktuell studie uttryckte 

även vårdpersonalen i studie av Patel et al. (2012) en oro över att ta patienternas hopp ifrån dom 

genom att implementerar palliativ vård i ett tidigare skede. Dock fann Brumley et al. (2003) att 

både patienter och vårdpersonal var signifikant mer nöjda med den integrativa palliativa vården, 

bestående av symptomlindring, psykosocial och existentiell stöd samt patientutbildning jämfört 

med kontrollgruppen som fick allmän vård. Även Ek och Ternestedt (2008) anser att den 

palliativa vårdmodellen, genom personcentrerat stöd i sociala, existentiella och fysiska frågor 

kan ge patienter förmågan att leva, snarare än att bara existera då känslorna hos patienter med 

KOL fluktuerar mellan upplevelsen av livet som meningsfullt respektive meningslöst. 

6.1.2. Klar kommunikation med patienten och närstående är centralt 

Sjuksköterskorna i aktuell studie betonade att en god relation och kommunikation med patienten 

och anhöriga är en central förutsättning för att identifiera och hantera patientens palliativa 

vårdbehov. Detta stöds av Beernaert et al. (2014) som noterade att regelbunden kontakt mellan 

läkare och patient är nödvändig för att patienten överhuvudtaget ska öppna sig för frågor om 

vårdnivå och framtida planering. Även Barnett (2011) påpekar att en god relation med effektiv 

kommunikation och strategier som aktivt lyssnande och användning av icke-verbal 

kommunikation är en förutsättning för att kunna identifiera och diskutera frågor kring palliativ 

vård. Samtidigt förväntar sig patienter som befinner sig i livets slut att vårdarna är öppna, ärliga 

och närvarande samt att de känna sig bekväma med att diskutera frågor kring sjukdom och död 

(Strang et al. 2014). 

En stor del av sjuksköterskorna pekade i resultatet på avsaknaden av just denna kommunikation 

mellan läkare och patient som en kontinuerlig process. Avsaknaden leder till att patientens 

önskemål och tankar kring den framtida vården ofta blir osynlig och vården oklar och otrygg för 
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patienten, de närstående och inte minst arbetsgruppen. Även Beernaert et al. (2014) fann att 

samtalen kring patientens långsiktiga behandling sällan initierades av primärvårdsläkaren, utan 

fokus lades på akut symptombehandling. Samma studie visade också att patienterna själv inte 

heller initierar till dessa samtal utan de, enligt Patel et al. (2011) utgår från att läkarna inleder 

dessa samtal när de är nödvändiga. 

I aktuell studie upplevde en del sjuksköterskor också att patienten och de närstående inte hade 

fått tillräcklig information om själva sjukdomen och behandlingen, vilket ansågs som en barriär 

även i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Det bekräftas även i studien av Gott 

et al. (2009) som fann att patienterna även under en exacerbation uppfattar det som att de har en 

infektion att botas snarare än den underliggande sjukdomen. Denna brist på förståelse hos många 

patienter med KOL om att de har en livsbegränsande sjukdom ansågs också som ett betydande 

hinder för att inleda en diskussion om palliativ vård. 

Med avsikten att förbättra kommunikationen mellan patienten och vården har internationellt 

”Advance Care Planning” (ACP) utvecklats, ett strukturerat sätt att dokumentera patientens 

önskemål om framtida behandling. Nguyen et al. (2013) beskriver ACP som en pågående process 

av diskussioner, reflektioner, förståelse och kommunikation mellan patient, de närstående och 

vårdare för att tydliggöra patientens värderingar, inställning till behandling och önskemål om 

vård i livets slutskede. ACP rekommenderas för patienter med KOL och har internationellt 

implementerats på några kliniker (Ngyen et al., 2013). Patel et al (2012) påpekar vikten att 

påbörja denna samtalsprocess med patienten och anhöriga tidigt. Dock betonar Boot (2016) en 

god relation med patienten, personcentrering samt tillräcklig tid och kommunikationsträning för 

berörd personal för att denna process kan ske på ett humant sätt. Samma författare anser att 

sjuksköterskor i hemsjukvården kan ha en betydande roll i denna kommunikations- och 

planeringsprocessen om rätt förutsättningar finns. 

6.1.3. Individuell planering och koordination 

Ett av problemen som framkom i aktuell studie var otydligheten i vem som har och tar ansvaret 

för patienternas planering och ställningstagande av behandlingsnivå. Sjuksköterskorna uppgav 

som exempel att sjukhuset sällan tar ställning till palliativ vård i samband med patientens 

utskrivning även om patienten haft frekventa sjukhusbesök under det sista året. För att kunna 

förankra den palliativa vårdens helhetssyn på människan inom sjukhusvården skulle det krävas 

ett fundamentalt skifte av vårdens organisation menar Hynes et al. (2015). Sjuksköterskornas 

upplevelser bekräftas även i en studie av Gott et al. (2009) som fann att primär- respektive 

slutenvård var oeniga om vem som skulle initiera samordnad individuell vårdplanering. 

Representanter från primärvården hävdade att dessa diskussioner bäst initierats av "specialister" 



23 

inom slutenvården medan slutenvårdens representanter menade att primärvården var mer 

lämplig. Detta problem har konstaterats redan tidigare och Socialstyrelsens (2013b) betonar 

vikten av att patientens vård ska planeras av patientens fasta vårdkontakt, med andra ord oftast 

en primärvårdsläkare. Utöver de medicinska vård- och behandlingsbehoven bör vårdplanen 

också innefatta patientens sociala, psykiska och existentiella behov. Det poängteras att det är av 

högsta vikt att patienten ska vara delaktig i planeringen och att alla som ska delta i vården kring 

patienten förstår hur den ska genomföras. I verkligheten saknas dock ofta palliativa vårdplaner 

och i de fall de existerar visar de sig ofta vara bristfälliga eller implementeras för sent. Almqvist 

och Carlsson (2015) visade i en kvantitativ retrospektiv kartläggning av vårddokumentation att 

palliativa vårdplaner saknades nästan helt och att bara hälften av dem hade en dokumenterad 

brytpunkt trots att det är en stark rekommendation att minst ett, gärna flera brytpunktssamtal bör 

genomföras av ansvarig läkare och eller personal inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 

2013). 

Sjuksköterskorna upplevde ofta att koordinationen mellan primär- och slutenvård inte fungerade 

och att de ofta varit tvungna att överbrygga detta glapp genom att aktivt söka förtydligande 

information om patientens fortsatta behandlingsplan, vilket återspeglar ett större strukturellt 

problem i landet som har utreds på nationellt nivå. Statens offentliga utredning Trygg och effektiv 

utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20) och Socialstyrelsens kartläggning av Primärvårdens 

ansvar och insatser för de mest sjuka äldre (2013b) visar båda på primärvårdens allvarliga 

brister i samverkan med den specialiserade vården och i delaktigheten kring planeringen av 

patienternas vård vilket bidrar till bland annat oplanerade återinläggningar. Därför förslås i SOU 

(2015:20) att utskrivningsklara patienter som behöver fortsatta insatser från den kommunala 

socialtjänsten eller hälso- och sjukvården ska få en fast vårdkontakt utsedd i primärvården. Den 

fasta vårdkontakten skulle sedan ha ansvar för att kalla till en samordnad individuell planering 

inom tre dagar efter att patienten bedömts som utskrivningsklar. Man menar vidare att, istället 

för att låta vårdplaneringen vara en punktinsats som den är idag istället bli som en process med 

uppföljningar efterhand. Även Seamark et al. (2012) menar att sjukhusvistelsen kan vara en 

början i diskussionsprocessen om och kring palliativ vård men att det dock inte anses lämpligt 

med samordnad individuell vårdplanering på sjukhuset då patienterna som behandlats för 

exacerbation ofta upplevde sjukhustiden som kaotisk och utan kontinuitet. 

Sjuksköterskorna i aktuell studie upplevde sig ofta ha en betydande samordnande roll där de 

kompenserar för bristfällig eller utebliven planering eller koordination av patientens vård. Det 

uttrycktes att om det var så att sjuksköterskan inte tog de erforderliga kontakterna skulle dessa 

inte tas av någon annan heller. Sjuksköterskorna i studien hade olika uppfattningar om denna 

informella roll som tilldelats dem utan att vara förankrat i organisationen runt sjuksköterskan, 
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vissa såg det som positivt och självklart att anamma denna roll medan andra såg det som en roll 

de nödgats ta, eller informellt tilldelats. Karlsson (2007) beskriver sjuksköterskans specifika roll 

i kommunal äldreomsorg som paradoxal där sjuksköterskan förväntas se den äldre personens 

situation ur ett helhetsperspektiv genom att förstå och bedöma situationen ur ett omvårdnads-, 

omsorgs- och medicinsk perspektiv samtidigt som hon ska hålla sig inom sitt kompetensområde 

och därmed egentligen inte ska se på helheten. Karlsson (2007) menar att det därför är viktigt att 

specificera sjuksköterskans roll i patientens vårdplaneringsprocess och ge sjuksköterskan de 

befogenheter som krävs för denna uppgift. 

Det finns även andra förslag på vem som skulle kunna inta denna samordnade roll för just 

patienter med KOL. Hardin et al. (2008) menar att lungrehabilitering vore en lämplig arena för 

att integrera och samordna patientens palliativa vård då både lungrehabilitering och palliativ vård 

har en tvärvetenskaplig utgångspunkt med ofta identiska mål. Dock skulle lungrehabiliteringens 

fokus på motion och patientutbildning behöva kompletteras med den palliativa vårdens 

psykosociala och existentiella aspekter samt adekvat symptomlindring, menar Hardin et al. 

(2008). 

Oavsett vilken yrkesgrupp eller vårdform som ansvarar för patienter med mycket svår KOL är ett 

palliativt förhållningssätt avgörande för att förbättra livskvalitet för patienten och dennes 

närstående. Som en konkretisering av WHO:s definition av den palliativa vårdens mål har 

Ternestedt et al. (2012) utvecklat ’de 6 S:n’ en modell för personcentrerad palliativ vård, dess 

främsta syfte är att patienten som en person är aktiv part i vårdplanering och genomförandet av 

vården. Personens självbild är modellens utgångspunkt och fokuserar på fysiska, psykiska, 

sociala, andliga och existentiella behov utifrån en helhetssyn på människan. Modellen utgör ett 

förhållningssätt och ett verktyg för att strukturera vårdplanering, dokumentation och utvärdering 

av vården. 

6.1.4. Samarbete med en svag primärvård 

Sjuksköterskorna i aktuell studie upplevde att primärvården var en svag samarbetspartner i den 

palliativa vården av patienter med mycket svår KOL. Avsaknad av läkarkontinuitet och 

otillräckligt avsatt tid för patienterna var några av de barriärerna som fanns för att kunna ge god 

palliativ vård i hemmet. För att få adekvata bedömningar vid relevanta förändringar i patientens 

hälsotillstånd ansågs tillgängligheten till läkarna såväl genom hembesök som per telefon som 

viktig. När sådan konsultation inte kunde komma till stånd bedömde sjuksköterskan ibland att 

det var säkrast att skicka in patienten till sjukhuset även om det hade kunnat undvikas om rätt 

förutsättningar hade funnits. Statens offentliga utredningar (SOU 2016:2) har tittat närmare på 

hur ett effektivare resursutnyttjande i vården kunde se ut. I denna utredning påvisades ett antal 
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stora brister inom just primärvårdens organisation som har svårigheter att uppfylla uppdraget 

som 'första linjens vård'. Det konstateras att läkarinsatserna för de mest sjuka äldre i stor 

utsträckning är alltför sjukhusdominerade samtidigt som primärvårdens läkarinsatser ofta inte är 

tillräckligt omfattande för att täcka behoven. Ett antal försök har gjorts för att stärka 

primärvårdens roll och storlek men trots detta är den svenska sjukvården sjukhustung. Endast 17 

procent av hälso- och sjukvårdens kostnader går till primärvården vilket i sin tur leder till brist på 

tillgänglighet och läkarkontinuitet. 

De flesta sjuksköterskor beskrev primärvårdsläkarnas roll som konsulter, som i stort sätt utför 

insatser på sjuksköterskans beställning utan att aktivt styra patientens behandling och utan att 

vara en delaktig medlem i det kommunala vårdteamet. Även i utredningen SOU 2015:20 

konstateras att läkarinsatserna inom hemsjukvården är otillräckligt integrerade i den kommunala 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I samma utredning sammanfattas att bristerna inom 

primärvården anses leda till att samhällets insatser för de mest sjuka äldre fortfarande präglas av 

ett reaktivt snarare än proaktivt mönster, då stora och kostsamma insatser sätts in sent i 

sjukdomsförloppet, när de är oundvikliga, istället för att satsa på tidiga riskförebyggande 

insatser. 

I Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre (Socialstyrelsen, 2013b) påpekas 

just att utvecklingen av hembesök borde utvecklas. Även i studien av Beernaert et al. (2014) var 

sjuksköterskorna och läkarna överens om att hembesök gav den bästa möjligheten för att hämta 

in den information som behövdes för bedömningar kring patientens palliativa vårdbehov 

samtidigt som läkarnas tidsbrist även här identifierades som ett hinder. I nämnda studie 

uppfattade läkarna, sjuksköterskorna och patienterna att primärvårdsläkarens främsta ansvar var 

att förskriva recept, göra planerade uppföljningar så som blodtryckskontroller och hantera 

enklare akuta situationer snarare än att ha ett kontinuerligt ansvar för patientens långsiktiga 

vårdbehov. Studiens resultat förklaras med att vårdens utveckling inte hållit jämna steg med 

minskningen av akuta problem men istället en ökning av kroniska hälsoproblem vilka kräver 

kontinuitet i vården samt fler och längre besök, med fördel i patients hem (Beernaert et al. 2014). 

6.1.5. Bristande resurser i hemsjukvård och omsorg 

Avsaknad av möjligheten till övervakning och uppföljning vid akuta försämringsperioder samt 

för lite avsatt tid med patienten nämnde sjuksköterskorna i aktuell studie som hinder för att 

kunna ge en god palliativ vård i hemmet. Flera sjuksköterskor uttryckte också en känsla av 

maktlöshet och otillräcklighet i fall då de nödgats skicka in patienter till sjuhuset på grund av 

avsaknad av organisatoriska och personella förutsättningar. Denna känsla av maktlöshet och 

frustration som sjuksköterskor upplever när adekvat vård inte kan utföras på grund av bristande 
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organisatoriska förutsättningar, är något som även Karlsson (2007) belyst i sin 

doktorsavhandling. Karlsson (2007) förslår därför att utöka befogenheter för sjuksköterskor i 

hemsjukvården genom att till exempel snabbt kunna anpassa personalbemanning när patientens 

tillstånd kräver sådant. Även annan forskning har visat att sjuksköterskebemanning och 

hemsjukvårdens organisation är signifikant associerat med kvalitetsnivå och förekomst av 

sjukhusvård för patienter med KOL (Griffiths et al. 2010; Griffiths et al. 2011). 

6.1.6. Behov av ökad kunskap och tillgång till specialiserad vård 

Sammanfattningsvis upplevdes primärvården mer eller mindre begränsat till enklare och 

odramatiska patientfall och sjuksköterskorna i aktuell studie uttryckte ett behov och en önskan 

om att samarbeta med specialister, inom såväl den specialiserade palliativa- som lungsjukvården. 

I de fall där palliativa specialister kopplats in upplevdes samarbetet oftast som mycket bra av 

sjuksköterskorna i aktuell studie. Detta är i linje med Schroedl et al. (2014) som menar att den 

specialiserade palliativa vården har de kunskapsmässiga resurser som krävs för att förmedla 

korrekt information till patienterna för att kunna göra dom delaktiga i planeringen av sin fortsatta 

vård. Även den holistiska synen på symtomlindring inom den palliativa specialiteten gör att 

patienterna med KOL möts på ett bättre sätt än vid enbart allmänmedicinsk nivå. Flera av 

sjuksköterskorna i aktuell studie upplevde dock att det var svårt att få tillgång till specialiserad 

palliativ vård när det gällde patienterna med svår KOL. Tillgången var oftast knuten till 

primärvårdens- eller lungvårdsläkarens remiss och goda vilja. Partridge et al. (2009) och 

Schroedl et al. (2014) konstaterar, liksom sjuksköterskorna i aktuell studie att patienter med 

avancerade icke-maligna andningssjukdomar i allmänhet har sämre tillgång till specialiserad 

palliativ vård än patienter med malign lungsjukdom, trots att deras behov är uppenbara. Flera 

sjuksköterskor i aktuell studie upplevde att patienterna med KOL inte fick förskrivet adekvata 

symtomlindande läkemedel förrän i livets slutskede. Trots att okontrollerade symptom hos 

patienter med svår KOL är ett väl känt problem i forskningen (Hardin et al. 2008) menar 

Schroedl et al. (2014) att primärvårdsläkare och lungspecialister saknar utbildning och expertis 

för att ordinera rätt läkemedel till rätt patient, med rätt dos och med adekvat uppföljning. 

Schroedl et al. (2014) menar vidare att läkare specialiserade på palliativ medicin är mer positivt 

inställda på att förskriva dessa mediciner samt att de är bättre rustade för att övervaka effekter 

och biverkningar. 

Upplevelsen av att inte kunna hjälpa en patient med svår ångest och andnöd var både svår och 

jobbig menar sjuksköterskorna i aktuell studie. Denna känsla av hjälplöshet när man inte kan 

lindra eller lätta på svåra symtom är påfrestande för vårdpersonalen visar en studie av Goodridge 

et al. (2008). Barnett (2011) menar att specialistsjuksköterskor inom området är lämpliga att 
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utföra evidensbaserade utbildningar för att rusta vårdpersonalen att möta dessa situationer. 

De flesta sjuksköterskor uttryckte på ett eller annat sätt att vård av patienter med mycket svår 

KOL är kunskapskrävande och såg ett utvecklingsbehov för alla yrkesgrupper i hemsjukvården 

vilket också bekräftas av Socialstyrelsen (2012) som fastställer en brist på specialistutbildade 

sjuksköterskor inom såväl geriatrik som palliativ vård och primärvård och menar vidare att 

sjuksköterskor inte är tillräckligt rustad genom enbart grundutbildning till det stora 

samordnaransvar som hon faktiskt har. Socialstyrelsen (2012) konstaterar vidare att det finns en 

allvarlig kunskapsbrist inom geriatrik och bristande kännedom om vad geriatrisk verksamhet 

innefattar även hos läkarkåren vilket ytterligare minskar möjligheten till en god palliativ vård för 

patienter med mycket svår KOL. 

6.1.7. Nya vårdmodeller 

I aktuell studie uttryckte sjuksköterskorna olika önskemål och lösningar på hur vården av 

patientgruppen skulle kunna bli bättre. Något förslag var att utveckla alternativa vårdmodeller 

där ett strukturerat samarbete med sjukhuset kunde ligga som bas för att förbättra patienternas 

vård och livskvalitet. I samma anda har även andra betonat behovet av att utveckla nya modeller 

varibland Higginson et al. (2014) kan nämnas, som visade att patienter med svår andfåddhet och 

avancerad kronisk sjukdom, inklusive patienter med KOL och patienter med cancer, fick en 

signifikant förbättring av sina andningssymptom i interventionsgruppen som bland annat fick 

träffa specialister under uppföljningsmöten. I studien ingick ett multidisciplinärt team av 

specialister inom lung- och palliativ vård, sjuksköterskor, sjukgymnaster, ventilationsterapeuter 

och arbetsterapeuter. Studien visade inte bara att patienternas symptom hade förbättrats utan 

även deras överlevnad i jämförelse med kontrollgruppen. Även andra forskare har visat att 

modeller med förbättrad tillgänglighet till lungvård, samarbete mellan lung- och primärvård och 

tillgång till och uppföljningar av specialiserad kontaktsjuksköterska kan förbättra patientens vård 

med mindre exacerbationer, färre sjukhusvistelser och återinläggningar (Garcia-Aymerich et al. 

2007; Casas et al. 2006). 

6.2. Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer studiens styrka och trovärdighet att granskas utifrån begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

6.2.1. Giltighet 

Syftet med studien var att fånga just sjuksköterskors upplevelser av vården av patienter med 

mycket svår KOL vilket befäster val av såväl ansats, datainsamling och analysmetod. Författarna 
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av befintlig studie har samlat in, analyserat och sammanställt data utan att vara erfarna forskare 

vilket kan påverka studiens giltighet negativt. Författarna till aktuell studie har antingen arbetat 

eller arbetar inom hemsjukvården och en av författarna har aktuellt arbete på en lungavdelning 

vilket innebär att en viss förförståelse lästs in i tolkningen av intervjumaterialet. Detta menar 

Lundmann och Hällgren-Graneheim (2008) är en förutsättning för en trovärdig tolkning av 

kvalitativa intervjuer. Det är också av vikt att den som utför intervjun har en god kunskap inom 

ämnet (Kvale och Brinkmann, 2014) vilket båda författarna, som tidigare nämnts också har. 

Erfarenheten av ämnet som studeras stärker studiens giltighet då det är troligt att det som avsett 

att studeras också har gjorts. 

Att använda intervju som insamlingsmetod kräver stor träning och efterhand som erfarenheten 

kommer utvecklas också kunskapen av att skriva öppna frågor som ger de svar man är 

intresserad av i en miljö full av tillit så att intervjuobjektet vågar öppna sig och berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser (Kvale och Brinkmann, 2014). Till en början kändes det svårt att gå 

utanför den frågeguide som formulerats men efterhand som fler intervjuer gjordes flöt 

intervjuerna på med frågor och följdfrågor som kom naturligt och vävdes in i det samtalet. 

Skillnaden mellan de första intervjuerna och de som följde berodde till stor del på den utveckling 

som författarna genomgick; att fråga på rätt sätt, att få samtalet att flyta på naturligt, att skapa en 

tillitsfull och inlyssnande atmosfär, att inte bli nervös och prata för mycket eller leda, alternativt 

lägga orden i munnen på intervjuobjektet. Denna utveckling påverkade naturligtvis resultatet av 

intervjuerna även om det slutliga innehållet i intervjuerna upplevdes likartade till sist. Den 

knappa tidsramen som aktuell studie skulle genomföras inom medförde av förklarliga skäl att 

mer träning på intervjuteknik inte var möjlig vilket kan påverka studiens giltighet negativt. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien hade alla minst fem års erfarenhet av sjuksköterskeyrket 

vilket vi, utan att ha satt det som ett inklusionskriterium, tyckte kändes bra med tanke på att de 

då hunnit få längre erfarenhet inom området vilket styrker genuiniteten och också ger vår studies 

resultat en god giltighet. I studien har elva intervjuer genomförts och analyserats vilket är ett 

tillräckligt stort antal för att kunna stärka giltigheten i studien. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar dock att det inte är antalet intervjuer som genomförs som stärker studiens giltighet utan 

snarare kvaliteten på desamma, samtidigt skriver de också att det vanligaste är att intervjua 15+/-

10 vilket låter våra 11 vara en god grund för analysens resultat. Innehållet och kvaliteten på 

intervjuerna var mycket jämn och resultatet av respektive analys visade stor likhet alla intervjuer 

emellan. I studien deltog tio kvinnor och en man, inga uppenbara könsrelaterade skillnader 

noterades i upplevelserna. 
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6.2.2. Tillförlitlighet 

Under analysarbetet hade författarna livliga diskussioner om datamaterialet i sin helhet och om 

rätt meningsenheter har tagits ut samt om kategorierna är internt inkluderande och externt 

uteslutande. Det sistnämnda upplevdes vara svårt att förverkliga i vissa fall och även Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2008) menar att människors upplevelser kan vara så sammanflätade att 

innehållet kan passa i två eller flera kategorier. Diskussioner med författarnas handledare har 

bidragit till att se om en erfaren forskare skulle sortera och kategorisera materialet på liknande 

sätt. Aktuell presenterad arbetsprocess stärker studiens tillförlitlighet (Lundman och Hällgren – 

Graneheim, 2008). 

Det spontana gensvaret från sjuksköterskor som visat intresse för att delta i aktuell studie var lågt 

då endast tre tog kontakt självmant. Vid direkt förfrågan till sjuksköterskor som hade känd 

erfarenhet av patienter med mycket svår KOL, så tackade alla ja. I en kommun svarade 

verksamhetschefen att ingen av sjuksköterskorna där haft någon patient med mycket svår KOL 

under de senaste fem åren, vilket kan tolkas som en återspegling av studiens fynd och tidigare 

forskningen som konstaterar att patienter med KOL ofta saknar någon regelbunden 

behovsbedömning för stödinsatser i hemmet och att deras palliativa vårdbehov ofta är osynlig för 

de som arbetar inom vården (Gardiner et al. 2010). Urvalet är en form av bekvämlighetsurval 

vilket sedan utvecklades till snöbollsurval där de som först deltog i studien sedan ledde 

författarna vidare till andra lämpliga intervjuobjekt. Urvalsmetoden som sådan riskerar att ge en 

enkelspårig representation av sjuksköterskorna i hemsjukvårdens upplevelser då endast de 

sjuksköterskor med ett intresse för ämnet, samt sjuksköterskornas nära kollegor blev 

representanter för hela sjuksköterskegruppen i kommunerna. Författarna anser dock att det 

strategiska urvalet som gjorts lett till att studiens syfte kunde besvarats genom att använda 

informanter med rik och bred erfarenhet. Ett slumpmässigt urval av deltagare ur en homogen 

sjuksköterskegrupp hade riskerat att leverera mycket datamaterial utan att egentligen besvara 

studiens syfte (Polit och Beck, 2012). 

6.2.3. Överförbarhet 

Resultatet pekar på att studiens syfte, där den palliativa vården av patienter med mycket svår 

KOL är i fokus är uppnått. Studiens överförbarhet på patientgrupper med andra diagnoser är 

större än författarna från början trodde att den skulle vara. Det är ändock till sist läsaren själv 

som bedömer studiens överförbarhet, vilket författarna haft för avsikt att underlätta genom 

utförlig beskrivning av urval, datainsamling och analysprocess (Lundman och Hällgren–

Graneheim, 2008).
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7. Konklusion 

Sjuksköterskor i denna studie upplever att patienter med mycket svår KOL ofta får palliativ vård 

först i livets absoluta slutskede, men att den då är av god kvalitet. Innan ett beslut om palliativ 

vård fattats upplevs patientens vård som diffus och oklar vilket kan röra sig om flera månader, 

till och med år. Även om denna oklarhet i patientens vård inte explicit formuleras som avsaknad 

av tidig palliativ vård, tyder resultatet på att palliativ vård behöver integreras tidigt i vården av 

patienter med mycket svår KOL. Oklarheten i vårdens riktning har visat sig leda till en otrygg 

arbetsgrupp vilket kan spegla av sig på såväl patienter som anhöriga.   

I resultatet framträder tre stora utvecklingsområden som en förutsättning för att palliativ vård ska 

kunna integreras tidigare och ges i hemmet för patienter med mycket svår KOL. För det första 

behövs en anpassning av de personella och organisatoriska resurserna i hemsjuk- samt 

primärvården. För det andra behövs det en effektiv planerings- och kommunikationsprocess där 

patienten utifrån en palliativ helhetssyn får stöd för att kunna leva sitt liv till fullo. För det tredje 

behöver kunskapsnivån höjas inom hemsjuk- och primärvården bland annat genom enklare 

tillgång till och backup från specialiserad palliativ samt lungsjukvård. Liknande studier med 

inriktning på även andra diagnoser kan vidga perspektiven och påvisa eventuellt behov av 

utveckling inom områdena på en mycket bredare front. 

Sjuksköterskorna i befintlig studie intar ofta en samordnande roll i patientens vård för att 

kompensera bristfällig eller utebliven planering, utan att detta ansvar är förankrad formellt eller 

organisatoriskt. När sjuksköterskor önskar ge patienten vård utifrån ett palliativt förhållningssätt 

men samtidigt stöter på organisationens begränsningar kan känslor av maktlöshet och 

otillräcklighet upplevas. Det är därför av betydelse att även specificera sjuksköterskans roll i en 

integrerat palliativ vårdmodell och utrusta detta ansvar med nödvändig kunskap och 

befogenheterna. Mer forskning behövs bland annat för att studera hur kommunikations- och 

planeringsprocesser med patienter i behov av palliativ vård kan optimeras och implementeras 

samt sjuksköterskans roll i dessa processer. 

Intagandet av ett intersektionellt perspektiv, som är ute efter en djupare förståelse för de sociala 

processer och maktrelationer som formar vårt samhälle, möjliggör att se den stora utmaningen 

som patienter med mycket svår KOL representerar för den nuvarande biomedicinsk- och 

sjukhusdominerade hälso- och sjukvården. Studiens resultat pekar på bristande samordning 

mellan olika instanser där de som har befogenheter att forma vården på ett lämpligt sätt brister i 

detta och överlåter resterande deltagare i vårdteamet och inte minst patienten ensamma i svåra 

situationer. Även det faktumet att vårdmodeller med en helhetssyn på människan och hög 
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värdering av relation och kommunikation har svårt att etableras kan betraktas utifrån de 

nuvarande maktrelationerna. Den känsla av frustration och maktlöshet som upplevs av 

sjuksköterskorna grundar sig i mångt och mycket beror på att vården inte utformas utifrån de 

mest sjuka äldres perspektiv. 

Det kommer appeller till ett paradigmskifte i hälso- och sjukvården från olika håll, framför allt 

från förespråkare för den palliativa (Mount, 2013) och personcentrerade vården (Wolf, 2012). I 

resultatdiskussionen har vikten av organisatorisk utveckling av vården och dess strukturer tagits 

upp som en förutsättning för en förbättring av aktuell vård av patienter med mycket svår KOL. 

Den samhälleliga aspekten av detta nödvändiga utvecklingsarbete är uppenbar där det krävs 

samverkan mellan många olika instanser.
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Bilaga 1 Stadieindelning av KOL 
 

Stadieindelning av KOL enligt GOLD (2010) 

Stadieindelning av KOL FEV1 värde Symtom 

Stadium 1. Mild KOL FEV1 ≥ 80% av beräknat 

normalvärde 

Patienten är nödvändigtvis inte 

medveten om att lungfunktionen 

inte fungerar normalt. 

Stadium 2. Måttlig KOL FEV1 50% -  80% av beräknat 

normalvärde 

Patienten upplever andfåddhet 

vid ansträngning. 

Stadium 3. Svår KOL FEV1 30% - 50% av beräknat 

normalvärde 

Patienten upplever nu andfåddhet 

att det vardagliga livet blir 

påverkat. Exacerbationer är 

vanliga initialt i detta stadium. 

Stadium 4. Mycket svår KOL FEV1 < 30% av beräknat 

normalvärde eller 50% i 

kombination med andra negativa 

faktorer såsom svår kronisk 

hypoxi, lågt BMI, hyperkapni, 

ödem. 

Patienten har nu negativt 

påverkad livskvalitet och 

exacerbationerna som 

förekommer kan vara 

livshotande. 

http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Spirometry_2010.pdf



 

 

 

Bilaga 2 Kriterier för när palliativ vård kan initieras för patient med svår KOL 

Kriterier för när palliativ vård kan initieras för patient med svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom enligt 

Vermylen, Szmuilowicz & Kalhan (2015) 

Ålder ≥ 75 

Samsjuklighet, exempelvis diabetes, hjärtsjukdom 

Minskad gånghastighet, 50 meter mindre under en 6 minuters promenadtest (6MWT) 

Fysiskt beroende och minimal fysisk aktivitet (vilar största delen av dagen i säng eller vilostol) 

Låg hälso-relaterad livskvalitet 

Mycket svår KOL, med FEV1 < 30 % av förutspått värde 

BMI < 20 

En eller fler sjukhuskrävande behandlingar under de senaste 12 månaderna 

Utöver detta bör ett nekande svar på frågan; Blir jag förvånad om min patient dör inom ett år? vara en stark 

indikation på att palliativ vård ska inledas 

 

Kriterier för när palliativ vård kan initieras för en patient med svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom enligt 

Lincolnshire Respiratory Network (Truman & Truman, 2011) 

Primära kliniska indikatorer 

Mycket svår KOL, med FEV1 < 30 % av förutspått värde 

mer än 2 akuta exacerbationer under de senaste 12 månaderna 

Frekventa sjukhusinläggningar på grund av exacerbationer 

Återhämtar sig endast något efter utskrivning från sjukhuset 

Allt kortare intervaller mellan sjuhusinläggningarna 

Stödjande kliniska indikatorer 

Står på maximal läkemedelsterapi – men ingen behandling har nämnvärd effekt 

Syrgasberoende 

Svår vilodyspné som inte ger med sig 

Allvarliga komorbiditeter, exempelvis hjärtsjukdom 

Svårigheter att klara aktiviteter i daglig livsföring, tar sig ej ut från hemmet 



 

 

 

Bilaga 3 Frågeformulär inför intervjun 

Frågeformulär inför intervjun 

Speciella frågor 

Vad har du för tankar om palliativ vård och vad innebär god palliativ vård? 

Hur tycker du att vården av dina svårt sjuka patienter med KOL ser ut? Vad skulle du önska vore annorlunda? Vad är 

bra, respektive vad är dåligt? Vilka behov finns hos patienten? 

Hur upplever du möten med dessa patienter och deras närstående? 

Finns/fanns det någon individuell vårdplan för patienten och i så fall, hur ser/såg den individuella vårdplanen ut? 

Vem var delaktig? Är andra delaktiga i vården utöver dig som hemsjukvårdssjuksköterska och primärvårdsläkaren? 

Finns det tillgång till lungmedicinsk vård eller specialiserad palliativ vård? 

Hur märker du att du är en del i ett team kring patienten? 

Har du ordinationer på läkemedelsbehandling vid olika symtom? Hur ser dessa i så fall ut? (specificerade för olika 

tillfällen, symtom?) 

Hur ser dina omvårdnadsdiagnoser ut på de patienter som har KOL, har du någon specifik patient i åtanke? 

Vad har du tillgång till för medicinteknisk utrustning som kan hjälpa dig i vården av patienter med KOL i palliativt 

stadium? 

Allmänna frågor 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

Har du en grundutbildning eller specialistutbildning? 

Har du utökad kunskap inom palliativ vård? 

Har du utökad kunskap inom vård av patienter med KOL? 



 

 

 

Bilaga 4  Informationsbrev till enhetschefen 

Förfrågan om genomförande av intervjustudie 

Hej! 

Jag heter Lovisa Åhlin Billeskalns (alt. Amira Skapur) och studerar till specialistsjuksköterska med 

inriktning mot vård av äldre. Jag har kommit till utbildningens sista del vilket innebär att det är dags 

att skriva en magisteruppsats vid Umeå Universitet. 

I samarbete med min studiekamrat Amira Skapur (alt. Lovisa Åhlin Billeskalns) kommer vi att 

studera hur sjuksköterskor/distriktsköterskor i hemsjukvården, såväl i ordinärt som i särskilt boende 

upplever den palliativa vården av patienter med mycket svår KOL. Studier visar att denna 

patientgrupp ofta går miste om en god palliativ vård och att dessa svårt sjuka och ofta multisjuka 

patienter oftare läggs in på sjukhus för vård än vad de egentligen kanske skulle behöva eller vill. En 

av anledningarna till är svårigheten att definiera när personen med KOL bedöms gå in i ett palliativt 

skede. 

Mot denna bakgrund skulle jag vilja intervjua sjuksköterskor på er enhet och ber om tillåtelse för att 

få genomföra intervjuerna samt hjälp med att rekrytera intresserade 

sjuksköterskor/distriktsköterskor. 

För att delta i studien ska sjuksköterskan/distriktsköterskan ha, eller ha haft ett omvårdnadsansvar 

för patienter på särskilt boende och/eller i ordinärt boende. Sjuksköterskan/distriktsköterskan ska 

vidare vårda eller ha vårdat någon som har mycket svår KOL och befinner, eller har befunnit sig i 

ett palliativt stadium av sjukdomen. Ett förslag på kriterier för när en person med KOL befinner sig 

i ett palliativt skede finns bifogat på nästa sida. 

Jag önskar att sjuksköterskor/distriktsköterskor som är intresserade av att delta i studien och som 

uppfyller inklusionskriterierna får varsitt informationsbrev; ”Förfrågan om delaktighet i en 

intervjustudie” – bifogat som fil i detta mail. 

Intervjuerna kommer att genomföras under februari och mars 2016. De personer som har tackat ja 

till deltagandet i studien, kommer jag att ha kontakt med för överenskommelse av tid och plats för 

intervjun. 

Intervjun kommer att pågå ca 30 minuter och spelas in för att kunna analyseras korrekt i 

bearbetningsfasen av vårt arbete. Deltagandet är helt frivilligt och det kan avbrytas när som helst 

utan motivering. Det insamlade textmaterialet kommer att avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt. Färdig uppsats kommer att finnas tillgänglig för alla som är intresserade, bland annat 

på internet. 



 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Lovisa alt. Amira 

 

Via mail: lovisa.billeskalns@icloud.com 

alternativt på telefon: 0411-577882 eller 0709-698021 

eller våran handledare Christina Juthberg 

på telefon: 066-292525 eller mail: christina.juthberg@umu.se 

 

alternativ 

 

Via mail: amira.skapur@tele2.se 

telefon: 070-2912808 

eller vår handledare Christina Juthberg 

på telefon: 066-292525 eller mail: christina.juthberg@umu.se



 

 

 

Bilaga 5  Informationsbrev till deltagarna 

Förfrågan om delaktighet i en intervjustudie 

Hej! 

Jag heter Lovisa Åhlin Billeskalns (alt. Amira Skapur) och studerar till specialistsjuksköterska med 

inriktning mot vård av äldre. Jag har kommit till utbildningens sista del vilket innebär att det är dags 

att skriva en magisteruppsats vid Umeå Universitet. 

I samarbete med min studiekamrat Amira Skapur (alt. Lovisa Åhlin Billeskalns) kommer vi att 

studera hur sjuksköterskor/distriktsköterskor i hemsjukvården, såväl i ordinärt som i särskilt boende 

upplever den palliativa vården av patienter med mycket svår KOL. Studier visar att denna 

patientgrupp ofta går miste om en god palliativ vård och att dessa svårt sjuka och ofta multisjuka 

patienter oftare läggs in på sjukhus för vård än vad de egentligen kanske skulle behöva eller faktiskt 

vill. En av anledningarna till är svårigheten att definiera när personen med KOL bedöms gå in i ett 

palliativt skede. 

För att delta i studien önskar vi att du som sjuksköterska/distriktssköterska har varit eller är 

omvårdnadsansvarig åt en patient med mycket svår KOL inom hemsjukvården, såväl i ordinärt som 

i särskilt boende. Definitionen av mycket svår KOL hittar du i slutet av detta brev, så även exempel 

på när en patient kan bedömas vara i ett palliativt skede. 

Intervjun genomförs på din arbetsplats, alternativ annan plats om det önskas under februari och 

mars 2016. Intervjun kommer att pågå ca 30 minuter och spelas in för att kunna analyseras korrekt i 

bearbetningsfasen av vårt arbete. Samtalet kommer att ske enskilt med endast mig som författare, 

och dig som intervjuobjekt. 

Vid sammanställningen av insamlad data kommer alla som deltagit, samt det ni sagt om patienter att 

avidentifieras. Ingen mer än jag kommer således att kunna härleda vem som sagt vad och om vem, 

således är såväl er som patienternas identiteter skyddade. Materialet kommer att delges min 

studiekollega som arbetar och verkar i en annan del av Sverige. Det material jag får ut av 

observationen kommer att förstöras efter att studien färdigställts. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och det är viktigt för dig att veta att du när som helst kan avbryta 

din medverkan utan att du behöver förklara varför. Jag kommer då inte att använda det material jag 

fått under intervjun och raderar omedelbart inspelad data. 

Färdig uppsats kommer att finnas tillgänglig för alla som är intresserade, bland annat på internet. 



 

 

 

Är du intresserad och vill delta i studien är du välkommen att maila, ringa eller sms:a mig (se info. 

nedan.). Genom att läsa detta brev och initiera önskan om att delta så har du också gett informerat 

samtycke om att du fått informationen kring studien. Vill dock åter betona att du när som helst kan 

dra dig ur medverkan i arbetet. 

Frågor kring studien? Använd kontaktinformationen nedan för att nå mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning, 

Lovisa alt. Amira 

 

Via mail: lovisa.billeskalns@icloud.com 

alternativt på telefon: 0411-577882 eller 0709-698021 

eller vår handledare Christina Juthberg 

på telefon: 066-292525 eller mail: christina.juthberg@umu.se 

 

alternativ 

 

Via mail: amira.skapur@tele2.se 

telefon: 070-2912808 

eller vår handledare Christina Juthberg 

på telefon: 066-292525 eller mail: christina.juthberg@umu.se 

 

Stadieindelning av KOL enligt GOLD (2010) 

Stadieindelning av KOL FEV1 värde Symtom 

Stadium 1. Mild KOL FEV1 ≥ 80% av beräknat 

normalvärde 

Patienten är nödvändigtvis inte 

medveten om att lungfunktionen 

inte fungerar normalt. 

Stadium 2. Måttlig KOL FEV1 50% -  80% av beräknat 

normalvärde 

Patienten upplever andfåddhet vid 

ansträngning. 

Stadium 3. Svår KOL FEV1 30% - 50% av beräknat 

normalvärde 

Patienten upplever nu andfåddhet 

att det vardagliga livet blir 

påverkat. Exacerbationer är 

vanliga initialt i detta stadium. 

Stadium 4. Mycket svår KOL FEV1 < 30% av beräknat 

normalvärde eller 50% i 

kombination med andra negativa 

faktorer såsom svår kronisk 

hypoxi, lågt BMI, hyperkapni, 

ödem. 

Patienten har nu negativt 

påverkad livskvalitet och 

exacerbationerna som 

förekommer kan vara livshotande. 

http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Spirometry_2010.pdf 

mailto:christina.juthberg@umu.se
http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Spirometry_2010.pdf
http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Spirometry_2010.pdf


 

 

 

Kriterier för när palliativ vård kan initieras för patient med svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom enligt 

Vermylen, Szmuilowicz & Kalhan (2015) 

Ålder ≥ 75 

Samsjuklighet, exempelvis diabetes, hjärtsjukdom 

Minskad gånghastighet, 50 meter mindre under en 6 minuters promenadtest (6MWT) 

Fysiskt beroende och minimal fysisk aktivitet (vilar största delen av dagen i säng eller vilostol) 

Låg hälso-relaterad livskvalitet 

Mycket svår KOL, med FEV1 < 30 % av förutspått värde 

BMI < 20 

En eller fler sjukhuskrävande behandlingar under de senaste 12 månaderna 

Utöver detta bör ett nekande svar på frågan; Blir jag förvånad om min patient dör inom ett år? vara en stark 

indikation på att palliativ vård ska inledas 

 

Kriterier för när palliativ vård kan initieras för en patient med svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom enligt 

Lincolnshire Respiratory Network (Truman & Truman, 2011) 

Primära kliniska indikatorer 

Mycket svår KOL, med FEV1 < 30 % av förutspått värde 

mer än 2 akuta exacerbationer under de senaste 12 månaderna 

Frekventa sjukhusinläggningar på grund av exacerbationer 

Återhämtar sig endast något efter utskrivning från sjukhuset 

Allt kortare intervaller mellan sjuhusinläggningarna 

Stödjande kliniska indikatorer 

Står på maximal läkemedelsterapi – men ingen behandling har nämnvärd effekt 

Syrgasberoende 

Svår vilodyspné som inte ger med sig 

Allvarliga komorbiditeter, exempelvis hjärtsjukdom 

Svårigheter att klara aktiviteter i daglig livsföring, tar sig ej ut från hemmet 

 


