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Sammanfattning 
Årligen avlider cirka 90 000 personer i Sverige, varav 80 % är i behov av palliativ 
vård. Den palliativa vården bedrevs tidigare till större del på sjukhus men forskning 
påvisar att fler idag önskar att dö i det egna hemmet. I takt med att befolkningen blir 
äldre ökar kraven på den palliativa vården. För att kunna ge palliativa patienter 
omvårdnad av god kvalitet är det viktigt att sjuksköterskan innehar fördjupad kunskap 
kring arbetets innebörd. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att utföra palliativ omvårdnad i hemmet. En systematisk 
litteraturstudie genomfördes och elva kvalitativa vetenskapliga artiklar valdes ut. 
Resultatet mynnade ut i fyra kategorier: Vårda i någon annans hem, Samspel med 
patienten och dess anhöriga, Vårdorganisationens påverkan på omvårdnaden samt 
Stöd och teamarbete. Resultatet visade att omvårdnad i patienters hem ansågs vara ett 
privilegium men krävde mycket från sjuksköterskornas egna känslor. Samarbete och 
goda relationer mellan sjuksköterska, patient och anhöriga var viktiga faktorer för god 
omvårdnad. Stress och tidsbrist påverkade omvårdnaden negativt medan samarbete i 
team upplevdes positivt. Att få stöd ansågs även viktigt. Ytterligare forskning kring 
vårdformen krävs för att synliggöra de krav och utmaningar sjuksköterskan ställs 
inför, samt för att främja omvårdnad av god kvalitet. 
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Abstract 
Approximately 90 000 people die annually  in Sweden, and 80 % are in need of 
palliative care. Palliative care was previously mostly conducted in hospitals. Research 
today shows that more people wish to die in their own homes. As the population gets 
older the demands for palliative care are increasing. In order to provide palliative care 
of good quality, it’s important that the nurse has knowledge about the meaning of the 
work. The aim was to describe nurses' experiences of performing palliative care in the 
home. A systematic literature review was conducted and eleven qualitative scientific 
articles were selected. The result culminated in four categories: Nursing in another 
person’s home, Interaction with the patient and their next-of-kins, The caring 
organization’s impact on the nursing care and Support and teamwork. The result 
showed that nursing in the patient’s home was seen as a privilege but demanded a lot 
from the nurses' own feelings. Cooperation and good relations between the nurse, 
patient and their next-of-kins were important factors for good care. Stress and lack of 
time affected the care negatively, while cooperating in teams was experienced 
positively. To get support was also seen as an important part. Further research about 
this caring form is required to make the demands and challenges of the nurse visible, 
as well as to promote care of good quality. 
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Inledning 
Årligen avlider cirka 90 000 personer i Sverige och av dessa behöver 80 % någon 
form av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Befolkningen i Sverige blir äldre och 
äldre och i takt med denna utveckling ökar även kraven på den framtida vården (SOU 
2000:6). Den palliativa vården bedrevs tidigare mestadels på sjukhus (Socialstyrelsen, 
2013), och i allt fler studier påvisas nu att fler önskar dö i det egna hemmet (Dale, 
Sæveareid, Kirkevold & Söderhamn, 2008; Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009). 
Utvecklingen av den medicinska teknologin framskrider, vilket möjliggör att dagens 
sjukvård i större utsträckning kan bedrivas i hemmet istället för på sjukhus och andra 
institutioner (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). Genom att förflytta vården från 
sjukhuset till hemmet finns en potential för ökad personcentrerad vård och att 
patienten får mer makt över sin situation (McWilliam, Ward-Griffin, Sweetland, 
Sutherland & O’Halloran, 2001). Att vårdas i hemmet höjer både patientens 
livskvalitet och dess delaktighet i vården. Då allt fler väljer att vårdas hemma leder 
det även till att trycket på sjukhusens vårdplatser minskar (SOU 2000:6).  
 
Den största andelen av sjukvårdens och äldreomsorgens resurser går bland annat till 
att vårda människor de sista åren i livet. Kraven på dessa resurser kommer öka 
framöver, då även antalet äldre ökar i samhället (SOU 1996:163).  
 
För 80 % av de som avlider går förloppet vanligen långsamt. Det finns begränsade 
kunskaper kring hur den sista tiden av en döende människans liv upplevs samt vilken 
vård som ges. Inom den palliativa vården är tryggheten en viktig aspekt, både för 
patienter och närstående. Därför är det av stor betydelse att de kvalitetskriterier som 
utformas är ur patienters och anhörigas perspektiv (SOU 2000:6). Sjuksköterskor som 
vårdar patienter i deras hem spelar en stor roll både för patienten och dess anhöriga 
(Arnaert & Wainwright, 2008). Dock saknas förståelse för sjuksköterskans arbete i 
hemsjukvården, vilket beror på att arbetet anses vara osynligt och outforskat då det 
sker ”bakom stängda dörrar” (Walshe & Luker, 2010).  
 
 
Bakgrund 
Hemmets betydelse  

I en studie av Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & Iwarsson (2007) beskrivs hemmet som 
en central plats i livet. Hemmet betyder säkerhet, då det tillhör den enskilda individen 
där egna avtryck lämnas (ibid). Då den sista tiden i livet kan upplevas som osäker för 
patienten kan trygghet i omgivningen där omvårdnad sker skapa en viss känsla av att 
ha kontroll över sin situation (SOU, 2000:6). Den palliativa omvårdnaden ska 
innefatta hela människan och därmed är det viktigt att inkludera tankar kring miljön 
där vården ges. Detta eftersom en god miljö kan främja patientens upplevelser av sin 
vårdtid. Miljön är även av betydelse för de anhörigas minnen av den sjukes sista tid i 
livet (ibid).  
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Hemmet står för funktionalitet, då det ofta är anpassat efter den egna individens 
behov. Ett hem innebär även självständighet och frihet, där personen kan göra saker 
när och hur denne vill. Om en individ inte får välja hur saker och ting ska göras, kan 
känslan av frihet bli påverkad negativt (Dahlin-Ivanoff et al., 2007). Statens offentliga 
utredning (SOU 2000:6) hävdar att patientens egna hem i livets slutskede är något 
som kan skapa kontinuitet och trygghet. Kontrolltrygghet är ett begrepp som handlar 
om upplevelser av och interaktioner med omvärlden. Det handlar om att kunna 
orientera sig och känna säkerhet i att handla. I det egna hemmet finns en 
kontrolltrygghet för patienten, då patienten känner sig trygg och personalen kommer 
dit som gäst (ibid). När en person vårdas i hemmet kan dock den tidigare trygga 
miljön förändras till en sjukvårdsmiljö (Rämgård, 2008). Att vårda i någon annans 
hem innebär att gå in i patientens privata sfär, vilket kan leda till ett hot mot dennes 
integritet (Rämgård, 2008; Santos-Salas & Cameron, 2010).  
 
 
Definition av palliativ vård 
World Health Organization (u.å) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt vars 
syfte är att förbättra livskvaliteten hos de patienter som befinner sig i livets slutskede. 
Detta görs genom att förebygga och lindra lidande samt smärta och genom att fungera 
som stöd både för patienten och dess anhöriga. För att ge patienten så bra livskvalitet 
som möjligt ska den palliativa vården bedrivas med hänsyn till de fyra dimensionerna 
– den psykiska, fysiska, sociala och existentiella. Vidare innebär palliativ vård att 
vård inte ges med syfte att bota, utan istället för att på bästa möjliga sätt förebygga 
och lindra de symptom patienten lider av (ibid). Ahmedzai, Costa, Blengini, Bosch, 
Sanz-Ortiz, Ventafridda och Verhagen (2004) belyser att den högsta prioriteten inom 
palliativ vård bör vara patientens komfort. 
 
Ordet “palliativ” kommer från latinets “pallium” som betyder mantel. Därmed kan 
palliativ vård tolkas som något som ska skydda patienten (Pastrana, Jünger, Ostgathe, 
Eisner & Radbruch, 2008). Förr ansågs endast att begreppet ”palliativ vård” 
innefattade vård av patienter döende i cancer. Begreppet har med tiden utvecklats och 
idag räknas vård av alla döende oavsett diagnos som palliativ vård (SOU: 2000:6).  
 
Palliativ vård är något som genererar stora krav på vårdpersonalen och deras 
kompetens (SOU, 2000:6). Den palliativa vården kan beskrivas som ett stöd till 
patienten för att denne ska få leva sin sista tid på ett värdigt sätt (Socialstyrelsen, 
2013). Pastrana et al. (2008) hävdar att palliativ vård innefattar ett holistiskt och 
patientcentrerat synsätt. Statens offentliga utredning (SOU 2000:6) beskriver hur den 
palliativa vården kan delas in i fyra delar, så kallade hörnstenar:  
Symptomlindring; lindring av symptom som kan orsaka obehag, till exempel smärta.  
Kommunikation och relation; för att främja en god livskvalitet hos patienten krävs en 
god kommunikation mellan vårdaren och patienten men även inom arbetslaget.  
Samarbete; innebär att alla i arbetslaget arbetar mot gemensamma mål för att 
tillgodose både patientens och de anhörigas behov. 
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Stöd till närstående; anhöriga ska få stöd både under och efter sjukdomstiden för att 
kunna hantera situationen samt erbjudas delaktighet i vården.  
 
Den palliativa vården kan delas in i två olika faser: en tidig fas och en senare fas 
(SOU, 2000; Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga palliativa fasen har syftet att ur 
patientens perspektiv ge en lämpad livsförlängande behandling, medan den senare 
fasen ofta är kort och går ut på att lindra lidande och skapa en god livskvalitet för 
både patient och anhöriga. Svårigheter kan uppstå kring att urskilja när 
livsförlängande åtgärder ska övergå till att vara lindrande (Socialstyrelsen, 2013).  
 
 
Lidande  
Lidande definieras som smärta i kroppen eller själen (Ernby, Gellerstam & Malmgren, 
2001). Rodgers och Cowles (1996) beskriver lidande som svårt att mäta och därmed 
ses det som ett komplext fenomen. Vidare anses lidandet även vara en subjektiv och 
komplicerad upplevelse som skapas genom negativ uppfattning av en händelse eller 
ett upplevt hot. 
 
Enligt de latinska rötterna är orden ”lidande” och ”patient” lika till betydelsen, då 
ordet patient betyder ”den lidande” (Eriksson, 1994). Rodgers och Cowles (1996) 
beskriver att det finns olika delar av lidande: fysiska, psykiska, känslomässiga, sociala 
och existentiella. Enligt Rudolfsson och Flensner (2012) kan lidandet ses både som 
positivt och negativt. Det kan skapa tålamod eller tillit men också leda till känslor av 
ledsamhet, förnedring och hjälplöshet. 
 
Eriksson (1994) beskriver lidandet som en del av människans liv men att lidandet i sig 
inte har något syfte. Det handlar istället om varje individs bestämmande kring om 
lidandet anses ha någon mening eller inte. Vidare beskriver Eriksson (1994) tre typer 
av lidande:  
Sjukdomslidande; som är det lidande som kan uppstå hos en patient i samband med en 
sjukdom, diagnos eller behandling. 
Livslidande; som uppstår genom en känsla av hot mot den egna existensen eller en 
förändring av livssituationen.  
Vårdlidande; det lidande som uppstår i vården, eller då vård uteblir. Detta lidande 
anses onödigt och uppkommer på grund av kunskapsbrist kring hur lidande uppstår. 
 
Att bevittna lidande är något sjuksköterskan dagligen erfar i arbetet. Oavsett 
sjukdomstillstånd och ålder, är lidandet en del av att vara mänsklig (Ferrell & Coyle, 
2008). Lidandet är en känslig punkt som formar sjuksköterskans mod till att vårda och 
påverkar sjuksköterskans förmåga att engagera sig i vårdandet (Thorup, Rundvist, 
Roberts & Delmar, 2011).  
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Sjuksköterskans roll i den palliativa omvårdnaden 
Enligt International Council of Nurses’ etiska kod (2012) är sjuksköterskans främsta 
uppgifter att främja och återställa hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom. 
Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010) hävdar att respektfullt bemötande av 
patienten och dess värde, oavsett omständigheter, är en av grundpelarna i 
sjuksköterskans värdegrund (SSF, 2010). Sjuksköterskan ska ha förmågan att 
respektera allas lika värde, eftersom detta leder till tålmodighet i vårdandet (Walshe & 
Luker, 2010). Omvårdnad ska ske ur ett holistiskt perspektiv där kropp, själ och ande 
ses som en enhet (SSF, 2010). Enligt Friedrichsen (2012) innebär sjuksköterskans roll 
i den palliativa omvårdnaden att verka relationsskapande, vara stödjande, 
kommunikativ och koordinerande. Det är även viktigt att sjuksköterskan respekterar 
människors sårbarhet (SSF, 2010), integritet och autonomi (SSF, 2010; Karlsson & 
Berggren, 2011). Genom respekt av patientens integritet höjs kvaliteten på vården 
(Iruita & Williams, 2001).  
 
För att de som befinner sig i livets slutskede ska få så hög livskvalitet som möjligt 
krävs att vårdpersonalen har hög kompetens inom området (Socialstyrelsen, 2013). 
Detta innefattar empati, att arbeta utifrån en etisk plattform samt ha kunskap kring hur 
lidande kan ta sig i uttryck (SOU 2000:6). Enligt Vissers et al. (2012) ska 
sjuksköterskan ha kännedom kring de fem områdena inom omvårdnad: patienten, 
familjen, teamarbete, samhällsaspekter, samt relationen med det lokala hälso- och 
sjukvårdssystemet. Sjuksköterskor inom den palliativa omvårdnaden måste även 
dagligen klara av att möta döende patienter och deras familjer (ibid).  
 
I livets slutskede är lidandet en central del och ofta uppkommer symptom som 
trötthet, förstoppning, hosta och illamående. För att den döende ska känna 
välbefinnande och livskvalitet krävs att vårdaren kan lindra dessa symptom (SOU 
2000:6). Vissers et al. (2012) hävdar att sjuksköterskor som arbetar med palliativ 
omvårdnad bör ha kunskaper kring tidig upptäckt av dessa tecken och symptom. De 
ska även ha god kommunikationsförmåga för att kunna förmedla sina observationer 
till teamet på ett etiskt sätt. 
 
 
Problemformulering 
I takt med att befolkningen blir äldre ökar också kraven på den palliativa vården. Allt 
fler väljer även att tillbringa livets sista tid i hemmet. Lidandet är en del av 
människans liv och även en central del i den palliativa vården. För att kunna erbjuda 
palliativa patienter omvårdnad av god kvalitet är det av stor vikt att sjuksköterskan 
har fördjupad kunskap om innebörden av att arbeta inom den palliativa 
hemsjukvården. Genom att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av palliativ 
omvårdnad i hemmet kan därmed förståelsen för yrket konkretiseras.  
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att utföra 
palliativ omvårdnad i hemmet.  
 
  
Metod  
En litteraturstudie genomfördes, vilket innebar systematisk sökning, granskning och 
sammanställning av det valda material som hittats (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen påbörjades genom att göra en sökning för att få en översiktlig bild 
av valt ämne. Efteråt skapades ett syfte och en problemformulering. Därefter gjordes 
systematiska litteratursökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa 
databaser ansågs vara relevanta för ämnet eftersom de innehåller vetenskaplig 
forskning inom omvårdnad. För att begränsa sökningen till problemområdet användes 
ämnesord (Rosén, 2012), vilka förekom i form av Cinahl Headings i Cinahl, Medical 
Subject Headings [MeSH] i PubMed samt Thesaurus i PsycInfo. I kombination med 
ämnesorden användes sökord i fritext. De sökord som användes i studien var 
palliative care (palliativ vård), home care (hemsjukvård), nurs (sjuksköterska), 
experience (erfarenhet), home nursing (hemsjukvård), end-of-life care (vård i livets 
slutskede) och home (hem). För att inkludera olika varianter av orden nurs och 
experience användes trunkering (*) (Forsberg & Wengström, 2013). Samtliga sökord 
redovisas i Tabell 1. Genom att använda booleska operatorn AND lades sökorden 
ihop vid sökningarna (Karlsson, 2012). I Tabell 2 redovisas de sökordskombinationer 
som användes.  
 
Vid samtliga sökningar användes inklusionskriterier för att finna relevanta artiklar 
(Rosén, 2012). Inklusionskriterierna var research article, att artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska samt skrivna mellan åren 2004 och 2014. Artiklar som endast 
belyste patienters eller anhörigas perspektiv exkluderades. Den booleska operatorn 
NOT användes inte då denna ansågs exkludera för många relevanta artiklar. Den 
booleska operatorn OR användes heller inte eftersom sökningarna då resulterade i 
ohanterbart många träffar.  
 
 
Artikelsökning Cinahl  
I databasen Cinahl användes sökorden palliative care, nurs, experience, home care, 
home och end-of-life care. Sökorden palliative care och home nursing fanns som 
Major Headings [MH]. Resten av sökorden fanns inte i Cinahl Headings och söktes 
därmed i fritext. Genom att använda trunkering (*) på orden nurs och experience 
utökades sökningen då fler varianter av orden inkluderades (se Tabell 1). Sökningarna 
begränsades genom att välja research article, english language och 2004-2014. Tre 
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sökningar gjordes i databasen Cinahl. I den första sökningen användes sökorden (MH 
”Palliative Care”) AND nurs* AND home care, vilket resulterade i 241 träffar. Den 
andra sökningen gjordes med hjälp av sökorden end-of-life care AND home care 
AND nurs* AND experience* och gav 53 träffar (se Tabell 2). Ytterligare sökning 
gjordes med kombinationen (MH "Home Nursing") AND (MH "Palliative Care"). 
Sökningen gav inga nya relevanta artiklar och redovisas därför inte vidare i 
sökordsöversikten och sökhistoriken. 
 
 
Artikelsökning PubMed 
Den andra databasen som söktes i var PubMed. De sökord som användes var 
palliative care, nurs, experience, home care, end-of-life care och home nursing. 
Sökorden palliative care och home nursing fanns som Medical Subject Headings 
[MeSH]. Övriga sökord söktes i fritext. Trunkering (*) användes på sökorden nurs 
och experience (se Tabell 1). Den första sökningen i databasen gjordes med 
kombinationen ((("Palliative Care"[Majr]) AND nurs*) AND home care) AND 
experience* Detta resulterade i 510 träffar. Sökningen avgränsades med english och 
10 years (se Tabell 2). Genom kombinationen ("Home Nursing"[Mesh]) AND 
("Palliative Care"[Mesh]) framkom inga nya relevanta träffar. Därför söktes istället 
sökordet palliative care i fritext genom kombinationen ("Home Nursing"[Mesh]) 
AND palliative care, vilket gav 121 träffar. 10 years och english användes för att 
avgränsa sökningen ytterligare (se Tabell 2). Ytterligare sökning i databasen gjordes 
med kombinationen (((end-of-life care) AND home care) AND nurs*) AND 
experience*, där inga nya relevanta artiklar hittades. Sökningen redovisas därför ej 
vidare i sökhistoriken och sökordöversikten. 
 
 
Artikelsökning PsycInfo 
Vid sökning i PsycInfo fanns ämnesordet palliative care som Thesaurus Subject 
[SU.EXACT]. Sökningen kombinerades med sökorden home care, nurse, end-of-life 
care, home nursing och experience i fritext. Trunkering (*) användes på orden nurs 
och experience (se Tabell 1). Den första sökningen gjordes med kombinationen 
SU.EXACT(”Palliative Care”) AND (home nursing), där home nursing inte fanns 
som Thesaurus Subject [SU.EXACT] och därmed söktes i fritext. Ytterligare sökning 
gjordes med kombinationen (end-of-life care) AND nurs* AND experience* AND 
(home care). Dock hittades inga nya relevanta artiklar med hjälp av dessa 
sökkombinationer. Sökningarna redovisas därför inte vidare i sökhistoriken samt 
sökordsöversikten.  
 
 
Manuell sökning 

Ett annat sätt att finna artiklar till valt ämne är att söka i litteratur- och referenslistor 
(Karlsson, 2012). Två manuella sökningar utfördes för att utöka sortimentet av 
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vetenskapliga artiklar till resultatet. Den första sökningen utfördes i Google Scholar 
och genererade i en artikel (se Tabell 3, artikel 7). Den andra sökningen gjordes 
genom sökning i vetenskapliga artiklars referenslistor, vilken resulterade i ytterligare 
en relevant artikel (se Tabell 3, Artikel 5). Artiklarna lästes igenom, båda svarade till 
studiens syfte och valdes ut till resultatet.  
 
 
Sammanfattning 

Sammanlagt resulterade genomförda sökningar i 927 träffar (se Tabell 2). Vid 
sökningarna lästes titel och abstract i relation till valt syfte samt inklusions- och 
exklusionskriterier. Totalt lästes 61 abstract och vidare valdes 25 artiklar ut för 
granskning. Därefter lästes de valda artiklarna igenom enskilt för att sedan läsas 
gemensamt. Utifrån detta valdes elva artiklar vidare till resultatet. Totalt valdes nio 
artiklar ut från databaserna och två genom manuell sökning. Alla artiklar som valdes 
ut till resultatet var av kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning vill beskriva och tolka 
(Forsberg & Wengström, 2013), vilket ansågs vara relevant för studiens syfte. 
Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Carlsson & Eimans granskningsmall 
(Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna fick antingen grad I eller grad II utifrån 
vetenskaplig kvalitet (se Tabell 3). Därmed inkluderades alla kvalitetsgranskade 
artiklar i studien.  
 
 
Databearbetning 
Innan databearbetningen diskuterades förförståelsen kring valt ämne, då detta ansågs 
kunna påverka tolkning av resultatet. Samtliga artiklar numrerades mellan ett och 
elva. De utvalda artiklarna lästes noggrant igenom och sammanfattades sedan i en 
artikelöversikt, vilken är till för att presentera artiklarna på ett tydligt sätt (Friberg, 
2012). Artikelöversikterna redovisas i Tabell 3. Artiklarna lästes igenom individuellt 
och relevanta meningar ströks över med markeringspennor. De relevanta meningarna 
översattes till svenska och stödord skrevs i artiklarnas marginaler. Ytterligare en 
individuell genomläsning av artiklarna gjordes och de relevanta meningarna 
sammanställdes till meningsenheter. Meningsenheterna antecknades på post-it-lappar 
som sattes på framsidan av varje artikel. Varje artikel diskuterades sedan gemensamt 
och meningsenheterna jämfördes med varandra för att komma fram till gemensamma 
teman. Meningsenheterna mynnade ut i fyra kategorier: Att vårda i någon annans 
hem, Samspel med patienten och dess anhöriga, Vårdorganisationens påverkan på 
omvårdnaden samt Stöd och teamarbete.  
 
 
Forskningsetiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2013) betonar vikten av att inkludera artiklar som 
innehåller etiska överväganden eller är etiskt godkända av en kommitté. Detta för att 
studiens vetenskaplighet ska öka. Enligt Sandman och Kjellström (2013) är 
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forskningsetik till för att skydda deltagare i vetenskapliga studier samt för att 
människors rättigheter och värden ska respekteras. Nio av artiklarna i studien var 
godkända av etisk kommitté samt en hade gjort noggranna etiska överväganden. En 
artikel saknade någon form av etiska aspekter (se Tabell 3, Artikel 7). Nyttan med 
denna litteraturstudie är att den bidrar till ökad förståelse för sjuksköterskans 
arbetssituation i hemmet. Detta kan skapa bättre förutsättningar för att all 
vårdpersonal ska kunna ge kvalitativ omvårdnad. Det kan diskuteras huruvida det är 
etiskt försvarbart att göra studier inom palliativ omvårdnad. Detta eftersom området 
inkluderar svåra etiska dilemman gällande den sista tiden i en människas liv. 
 
 
Resultat 
Vårda i någon annans hem 
Sjuksköterskorna belyste vikten av att se den unika individen (Bergdahl, Wikström & 
Andershed, 2007; Wallerstedt & Andershed, 2007; Oudshoorn, Ward-Griffin & 
McWilliams, 2007; Andreassen-Devik, Enmarker & Hellzen, 2013) och inte endast 
hemmet runt omkring (Bergdahl, Wikström & Andershed, 2007). Att vårda i en 
patients hem innebar möjligheter att ta del av patientens liv genom miljö och 
personliga föremål (Andreassen-Devik, Enmarker & Hellzen, 2013). Mycket krävdes 
från sjuksköterskornas egna känslor vid vård av palliativa patienter i hemmet (Burt, 
Shipman, Addington-Hall & White, 2008). Den känslomässiga bördan av att vårda 
ansågs även starkare i hemmet än på sjukhus (Chong & Poon, 2011). I hemmet 
upplevde sjuksköterskorna ett varmt välkomnande och det ansågs som en gest att bli 
inbjuden till patientens hem. Detta fick i sin tur mer betydelse om patienten ville dela 
med sig av sin oro (Andreassen-Devik, Enmarker & Hellzen, 2013). Sjuksköterskorna 
såg det som ett privilegium att vårda svårt sjuka patienter i livets slutskede (Burt, 
Shipman, Addington-Hall & White, 2008; Chong & Poon, 2011) samt att se och lära 
känna dem i deras trygga hemmiljö (Griffiths et al. 2007).  
 
Att vara professionell beskrevs som att vara personlig vid omvårdnadsarbetet i 
patientens hem. Detta eftersom sjuksköterskorna ansåg att patienterna inte ville ha 
personal i hemmet som endast agerade ur professionell synvinkel (Bergdahl, 
Wikström & Andershed, 2007). Känslor av obehag kunde uppstå då sjuksköterskorna 
var tvungna att använda utrustning vilket gjorde hemmet likt ett sjukhus (Karlsson et 
al., 2012). Vidare kunde etiska problem uppstå vid omvårdnad i patientens egna hem i 
form av att patientens och anhörigas integritet, autonomi och värdighet inte 
respekterades (Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren & Söderlund, 2012).  
 
 
Samspel med patienten och dess anhöriga 
Att samarbeta med patienten och dess anhöriga beskrevs vara viktigt för att patienten 
skulle få en fridfull död. Genom att engagera sig tillsammans med familjen kunde 
sjuksköterskorna ge patienten adekvat omvårdnad (Namasivayam, Lee, O’Connor & 
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Barnett, 2012). Viktigt var även att patient och anhöriga behandlades väl (Wallerstedt 
& Andershed, 2007). Genom att uppfylla de förväntningar familjen hade kring 
omvårdnaden, ansåg sjuksköterskorna att den palliativa omvårdnaden hade varit 
effektiv (Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett, 2012). Bandet mellan 
sjuksköterskan, patienten och dess anhöriga var starkare i hemmet än på sjukhuset 
(Chong & Poon, 2011). En god relation till patienten och dess anhöriga gjorde att 
sjuksköterskorna kände sig tillfredsställda med arbetet (Griffiths et al. 2007; Chong & 
Poon, 2011). För att uppnå en god relation till patienten krävdes öppenhet (Bergdahl, 
Wikström & Andershed, 2007; Andreassen-Devik, Enmarker & Hellzen, 2013). 
Ärlighet ansågs viktigt då det skapade tillit, förtroende och trygghet i relationen 
(Erichsen, Hadd-Danielsson & Friedrichsen, 2010). Sjuksköterskorna upplevde sig 
vara ett stöd för familjen då de anhöriga uppskattade omvårdnaden (Andreassen-
Devik, Enmarker & Hellzen, 2013). Att engagera sig tillsammans med familjerna 
beskrevs som något som kunde leda till harmoni. Harmonin ledde i sin tur till att 
sjuksköterskorna kände sig uppskattade vilket förstärkte viljan att fortsätta arbeta med 
palliativ omvårdnad (Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett, 2012).  
 
Att få en god relation med patienten underlättades om sjuksköterskan var involverad 
så tidigt som möjligt i det palliativa skedet. I den tidiga palliativa fasen kunde 
sjuksköterskan lättare fokusera på att bygga upp relationen (Dunne, Sullivan & 
Kernohan, 2005; Griffiths et al. 2007). Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att 
kommunicera med patienter som var döende (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005). 
Att upprätthålla en balans mellan rollen som sjuksköterska och vän ansågs vara svårt 
(Chong & Poon, 2011) och slutet på en vänskap med en patient som dog kunde vara 
en extra tung börda (Wallerstedt & Andershed, 2007). 
 
Sjuksköterskorna mötte ofta familjer som hade andra förväntningar angående 
omvårdnaden av den sjuka personen (Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett, 
2012). Ofta ansåg sjuksköterskorna att patienterna var i behov av mer hjälp än de fick 
men att de anhöriga strävade emot då fler hembesök var oönskade (Karlsson et al., 
2012). Sjuksköterskorna beskrev ärlighet som en del av deras profession och det 
ansågs vara extra viktigt vid omvårdnad av palliativa patienter. Det fanns stunder då 
de tvingades agera mot sin egen önskan att vara ärlig. Vidare kunde konflikter uppstå 
då sjuksköterskan visste mer om patienten än patienten själv, eller var osäker på hur 
mycket som fick sägas (Erichsen, Hadd-Danielsson & Friedrichsen, 2010). När öppen 
kommunikation med patienten och dess anhöriga saknades kunde sjuksköterskorna 
inte utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt (Karlsson et al., 2012). Då 
sjuksköterskorna hade ett speciellt förhållande till patienten och dess anhöriga 
beskrevs svårigheten att dela med sig av dåliga nyheter (Chong & Poon, 2011). Ibland 
tvingades sjuksköterskorna anpassa sig efter patientens och familjemedlemmarnas syn 
på sanningen, och när det var rätt tidpunkt att ge besked (Erichsen, Hadd-Danielsson 
& Friedrichsen, 2010). Familjen ville ibland inte att sjuksköterskan skulle delge 
patienten dåliga besked kring sitt tillstånd (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005; 
Erichsen, Hadd-Danielsson & Friedrichsen, 2010).  
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Sjuksköterskorna beskrev vikten av att ha ett öppet sinne vid hembesöken, då alla 
familjer var olika och hade egna värderingar och uppfattningar. Vikten av att inte 
döma och därmed acceptera att vissa familjer hade svårigheter att vårda sin sjuka 
anhöriga i hemmet belystes (Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett, 2012). 
 
 
Vårdorganisationens påverkan på omvårdnaden 
Palliativ omvårdnad i hemmet beskrevs som tidskrävande (Wallerstedt & Andershed, 
2007; Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008; Karlsson et al., 2012). Arbetet 
upplevdes stressigt då sjuksköterskorna ofta hade ansvar för ett stort antal palliativa 
patienter samtidigt (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005; Wallerstedt & Andershed, 
2007; Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008). Sjuksköterskorna beskrev att 
möjlighet inte alltid fanns att spendera så mycket tid som de skulle vilja med 
patienterna (Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008; Chong & Poon, 2011). 
Ofta hade sjuksköterskorna inte tid att tänka, utan bara gjorde (Burt, Shipman, 
Addington-Hall & White, 2008). Den stressiga arbetsmiljön kunde ibland ge upphov 
till att arbetet upplevdes som en börda. Tidsbristen ansågs vara ett hinder för att utföra 
god omvårdnad (Wallerstedt & Andershed, 2007). Trots att arbetet var stressigt kände 
sjuksköterskorna att en insats gjordes för patienten och familjen (Dunne, Sullivan & 
Kernohan, 2005; Chong & Poon, 2011). Sjuksköterskorna kände stor hängivenhet till 
sina palliativa patienter. Arbetet ansågs belönande och trots stressen var 
sjuksköterskorna villiga att arbeta övertid för att tillfredsställa patienternas behov 
(Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008).  

Sjuksköterskorna hade ständigt höga förväntningar på sig själva. En högre kvalitet på 
omvårdnaden förväntades då patienterna var mer sjuka i denna vårdform (Chong & 
Poon, 2011). Missnöje uppstod då tillräckligt med tid inte kunde läggas på patienten 
och dess anhöriga. Sjuksköterskorna beskrev även svårigheter att planera sin tid 
(Wallerstedt & Andershed, 2007; Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008). 
Planeringen ansågs meningslös, då den oftast var svår att hålla (Wallerstedt & 
Andershed, 2007). 

Sjuksköterskorna beskrev hur maktlöshet och frustration kunde uppstå på grund av 
ekonomiska nedskärningar (Oudshoorn, Ward-Griffin & McWilliams, 2007) samt de 
riktlinjer och begränsningar de arbetade under (Oudshoorn, Ward-Griffin & 
McWilliams, 2007; Chong & Poon, 2011). Sjuksköterskorna ansåg att det saknades 
resurser för att skapa en säker miljö för den döende patienten. När tillräckligt säker 
vård inte var möjlig fick patienterna ibland dö på sjukhus och inte i hemmet som 
denne önskat från början. Enligt sjuksköterskorna var detta ett etiskt problem 
(Karlsson et al., 2012).   
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Stöd och teamarbete 
Samarbete i team beskrevs som positivt (Wallerstedt & Andershed, 2007). Teamet var 
det närmsta informella stödet för sjuksköterskan, både gällande känslor och praktiska 
frågor (Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008). Genom möjligheten att dela 
erfarenheter med teamet kände sjuksköterskorna en fortsatt ork trots motgångar. 
Känslor av ensamhet kunde uppstå trots teamet, då sjuksköterskorna mestadels 
arbetade ensamma (Chong & Poon, 2011). Vid omvårdnad av den svårt sjuka 
patienten ansågs samarbete med kollegorna oftast fungera väl (Wallerstedt & 
Andershed, 2007). Teamarbetet kunde ibland leda till att meningsskiljaktigheter och 
konflikter uppstod (Chong & Poon, 2011; Karlsson et al., 2012). 
 
Ibland saknades stöd och samarbete från kollegorna (Karlsson et al., 2012; 
Andreassen-Devik, Enmarker & Hellzen, 2013). Sjuksköterskorna belyste att vissa 
kollegor inte förstod de anhörigas behov av att delta i den palliativa omvårdnaden. 
Detta kunde leda till känslor av förlorad kontroll över omvårdnaden (Karlsson et al., 
2012). Känslor av obehag uppstod vid brist på samarbete från läkarnas sida då läkarna 
upplevdes sakna intresse för arbetet (Wallerstedt & Andershed, 2007; Chong & Poon, 
2011; Karlsson et al., 2012). Maktlöshet upplevdes då sjuksköterskorna ibland 
tvingades avvakta med att ge viss omvårdnad, då det låg på läkarens ansvar att 
ordinera behandlingar (Chong & Poon, 2011). Bristen på samarbete med både 
kollegor och patienter hade enligt sjuksköterskorna negativ inverkan på vårdkvaliteten 
(Karlsson et al., 2012). 
 
Sjuksköterskorna beskrev två typer av stöd: organisationsstöd och individuellt stöd. 
Organisationsstödet inkluderade chefer och kollegor, medan det individuella stödet 
innebar stöd från den egna familjen och vänner (Chong & Poon, 2011). Att vårda 
palliativa patienter beskrevs som känslomässigt krävande (Dunne, Sullivan & 
Kernohan, 2005) och sjuksköterskorna upplevde otillräckligt stöd (Dunne, Sullivan & 
Kernohan, 2005; Wallerstedt & Andershed, 2007; Burt, Shipman, Addington-Hall & 
White, 2008). Sjuksköterskorna kände att de ofta behövde ventilera sina känslor kring 
arbetsbördan men att stödtjänster för detta saknades (Burt, Shipman, Addington-Hall 
& White, 2008).  
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Samtliga databaser 
innehåller forskning inom omvårdnad vilket ansågs vara relevant för studiens syfte 
(Henricson, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). Genom att använda dessa databaser 
ökade möjligheten att hitta relevanta artiklar vilket stärker studiens trovärdighet 
(Henricson, 2012).  
 
För att precisera sökningarna användes ämnesord på de ord som var möjliga. Att 
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använda ämnesord kan anses vara en styrka då dessa avgränsar studien och resultatet 
blir mer karakteristiskt (Forsberg & Wengström, 2013). Då ämnesord inte fanns på 
alla sökord söktes dessa i fritext (se Tabell 1). För att utöka sökningen av artiklar i 
databaserna användes trunkering (*) på orden nurs* och experience*. En viss svaghet 
kan ligga i att trunkering användes på ordet experience* och inte experienc*, då detta 
har uteslutit ordet experiencing och väsentliga artiklar därmed kan ha missats. 
Begränsningar som gjordes vid sökningarna var språk, research article och datum för 
publicering. Det kan ses som en styrka att inga andra begränsningar gjordes. Detta 
minskar risken att möjliga relevanta artiklar exkluderats. Att endast inkludera 
fulltextartiklar hade ansetts negativt för studien, då studierna då hade valts utifrån 
fulltext istället för innehåll (Östlundh, 2012). Artiklar söktes från och med år 2004, 
eftersom det inte fanns tillräckligt med relevanta artiklar endast från år 2009 och 
framåt. Det finns därmed en risk att resultatet inte till fullo representerar den aktuella 
situationen i nuläget. Dock kan det antas att sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 
med palliativ omvårdnad i hemmet inte förändrats inom detta tidsspann. Artiklar äldre 
än tio år exkluderades då risken fanns att dessa artiklar hade gett en missvisande bild 
gentemot dagens hälso- och sjukvård. Dock kan detta eventuellt ha medfört att 
relevanta artiklar uteslutits, vilket kan ses som en svaghet. Sållningen av artiklar 
utgick från titel, vilket kan ses som en svaghet. Detta eftersom en artikels titel inte 
med säkerhet speglar innehållet till fullo. Därmed kan eventuella relevanta artiklar ha 
missats. En artikel innehöll upplevelser från både hemvårdssjuksköterskor och 
sjuksköterskor på sjukhus. Artikeln inkluderades eftersom två tredjedelar av studiens 
deltagare arbetade inom hemsjukvården och därmed ansågs vara relevant för studiens 
syfte. Vidare ansågs artikeln vara relevant då studien utförts i Sverige och därmed kan 
appliceras på svensk sjukvård (se Tabell C, Artikel 11).  
 
Samtliga artiklar var av kvalitativ ansats och beskrev sjuksköterskors känslor och 
upplevelser. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär kvalitativ metodik att 
beskriva och tolka fenomen. Därmed ansågs artiklarna vara relevanta för studiens 
syfte vilket kan ses som en styrka. Det kan även ses som en styrka att flertalet artiklar 
i studien beskriver liknande erfarenheter. Då alla artiklar var skrivna på engelska har 
samtliga översatts till svenska. Det kan ses som en svaghet då risk för feltolkningar 
och missuppfattningar föreligger.  
Genom användning av Carlsson & Eimans granskningsmall (2003) 
kvalitetsgranskades artiklarna och tilldelades därmed en vetenskaplig grad. Alla 
artiklar kvalitetsgranskades individuellt och granskningarna jämfördes sedan 
gemensamt, vilket stärker studien. Sex artiklar fick grad I och fem fick grad II. Den 
vetenskapliga graden sänktes hos grad II-artiklarna på grund av att kriterier som 
diskussion av bortfall, triangulering samt metodbeskrivning inte uppfylldes till fullo. 
Det kan ses som en styrka att majoriteten av artiklarna i studien var av grad I. Enligt 
Carlsson och Eiman (2003) bedöms en artikel inte vara av tillräcklig vetenskaplig 
kvalitet ifall denna är av grad III eller lägre. Sådana artiklar bör inte inkluderas i en 
studies resultat. Därmed anses samtliga artiklar i studien vara relevanta till resultatet 
då de erhåller en hög vetenskaplig kvalitet.  



 

 13 

Valda artiklar kommer från Sverige (4), Norge (1), Singapore (1), Storbritannien (3), 
Kanada (1) och Malaysia (1). Artiklarna från Norge, Storbritannien och Kanada 
valdes ut då länderna ansågs vara jämställda med Sverige angående levnadsvillkor. 
Detta kan ses som en styrka då resultatet kan överföras till svenska förhållanden. 
Övriga två artiklar från Singapore och Malaysia valdes ut då de ansågs vara relevanta 
för studiens syfte. Dock kan eventuella kulturella skillnader ha påverkat resultatet, 
vilket kan ses som en svaghet. I artikelöversikterna framkom det att totalt deltog 208 
sjuksköterskor i studierna, varav 92 kvinnor. På resterande 116 deltagare har inte kön 
angetts. Då sjuksköterskeyrket anses vara kvinnodominerat kan det antas att 
majoriteten av studiernas deltagare varit kvinnor. Därmed bör det belysas att detta kan 
ha påverkat resultatet.  
 
Förförståelsen kring ämnet diskuterades innan databearbetningen. Slutsatsen som 
drogs var att en viss förförståelse fanns för palliativ vård på institution i form av egna 
erfarenheter. Detta kan ses som både en styrka och svaghet för studien (Henricson, 
2012). Styrkan ligger i att förförståelsen gav ökad medvetenhet för eventuell färgning 
av resultatet. Svagheten med förförståelsen var att påverkan på databearbetning och 
resultat inte kunde uteslutas (ibid).  
 
Då nio artiklar hade blivit godkända av etisk kommitté och en artikel innehöll etiska 
överväganden ansågs de vara av god vetenskaplig kvalitet. Detta kan därmed ses som 
en styrka för studien. Den artikel som saknade etiska aspekter i någon form kan ses 
som en svaghet för studien då etiska aspekter enligt Forsberg och Wengström (2013) 
ökar studiens vetenskapliga kvalitet. Dock kan artikelns styrka ligga i att den 
uppfyllde majoriteten av de vetenskapliga kriterierna i Carlsson och Eimans 
granskningsmall (2003) och var publicerad i en vetenskaplig journal. 
 
 
Resultatdiskussion 
De sjuksköterskor som bedrev den palliativa omvårdnaden i hemmet framhävde 
vikten av att se den unika individen (Bergdahl, Wikström & Andershed, 2007; 
Wallerstedt & Andershed, 2007; Oudshoorn, Ward-Griffin & McWilliams, 2007; 
Andreassen-Devik, Enmarker & Hellzen, 2013). Svensk sjuksköterskeförening (2010) 
hävdar att individen ska ses som en enhet och vårdas ur ett holistiskt perspektiv. 
Därför är det viktigt att sjuksköterskor som vårdar i hemmet tar både patienten, dess 
anhöriga och den omgivande miljön i beaktning för att främja god omvårdnad. I 
resultatet framkom det att genom att vårda i patientens hem gavs en möjlighet att ta 
del av dennes liv genom miljö och personliga föremål (Andreassen-Devik, Enmarker 
& Hellzen, 2013). Resultatet styrks i en tidigare studie av Dahlin-Ivanoff, Haak, 
Fänge och Iwarsson (2007) som menar att en persons hem innebär säkerhet då det 
präglas av egna avtryck. Enligt tidigare forskning av Rämgård (2008) betyder detta att 
sjuksköterskan måste anpassa sig efter den plats där patienten vårdas. I resultatet 
framkom det att etiska problem kunde uppstå då respekt för patientens autonomi och 
integritet saknades (Karlsson et al., 2012). Tidigare forskning betonar integritetens 
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betydelse för hur patienten upplever vården vid livets sista tid i hemmet (Karlsson och 
Berggren, 2011). Rodgers och Cowles (1996) påpekar i en studie hur lidande kan 
uppstå vid ett upplevt hot. Tidigare forskning belyser hur hot mot patientens integritet 
kan uppstå då vårdandet sker i dennes personliga miljö (Rämgård, 2008; Santos-Salas 
och Cameron (2010). Sjuksköterskan ska ha respekt för patientens integritet och 
autonomi (SFS 1982:763; Socialstyrelsen, 2005; Beauchamp & Childres, 2009; SSF, 
2010) samt ha kunskap kring hur lidande tas i uttryck (SOU 2000:6). Om patientens 
integritet och självbestämmande inte respekteras i det egna hemmet riskerar 
vårdpersonalen att utsätta patienten för lidande. Detta bör därmed beaktas av den 
vårdpersonal som utför palliativ omvårdnad i patientens hem. 
 
Det beskrevs som känslomässigt krävande att utföra palliativ omvårdnad i hemmet 
(Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005; Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008), 
vilket även belyses i tidigare forskning av Arnaert och Wainwright (2009). Det 
upplevdes svårt att skilja på rollen som professionell och att vara en vän (Chong & 
Poon, 2011), vilket överensstämmer med tidigare forskning som beskriver 
sjuksköterskans svårighet att balansera sitt känslomässiga engagemang (Wilkes & 
Beale, 2001; Arnaert & Wainwright, 2009; Reid; 2013). En reflektion är att om en 
relation till patienten skapas kan patienten känna trygghet och lättare kan öppna upp 
sig för sjuksköterskan. Dock är det viktigt att sjuksköterskan inte kommer allt för nära 
och blir för engagerad i patienten då detta kan göra att den känslomässiga bördan blir 
större. Ferrell och Coyle (2008) beskriver i en tidigare studie att sjuksköterskan 
dagligen möter lidande i sitt arbete. Vidare hävdar Vissers et al. (2012) i sin studie att 
sjuksköterskan dagligen måste klara av att möta döende patienter och deras familjer. 
Ett känslomässigt krävande yrke kan skapa lidande både hos sjuksköterska och 
patient, vilket enligt tidigare forskning av Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar 
(2011) kan leda till att sjuksköterskans mod till att vårda formas. En tanke är att 
genom att sjuksköterskan ser den egna sårbarheten och lidandet som resurser i 
vårdandet kan en god relation till patienten skapas och leda till större tillfredsställelse 
med arbetet. 
 
När utrustning som gjorde patienternas hem likt ett sjukhus behövde användas kunde 
känslor av obehag uppstå hos sjuksköterskorna (Karlsson et al. 2012). Rämgård 
(2008) betonar i tidigare forskning hur den trygga hemmiljön omvandlas till en 
sjukvårdsmiljö då vårdandet sker i patientens egna hem. I en tidigare studie beskrivs 
hemmet som en central plats vilken innebär säkerhet och är anpassad efter individens 
egna behov (Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & Ivarsson, 2007). Sjukvårdsutrustningen 
är nödvändig för individens behov, men då främmande utrustning träder in i 
patientens hem kan hemmet förändras och påverka den trygghet som det tidigare 
inneburit. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2000:6) kan trygghet skapas 
genom att patienten har kontroll över sin situation och en god miljö kan främja 
patienters upplevelser av vårdtiden. Kontrolltrygghet innebär att kunna orientera sig 
och känna säkerhet i att handla i det egna hemmet (ibid). För att kontrolltrygghet ska 
kunna uppnås bör därmed vårdmiljön inredas i samtycke med patienten. Det kan 
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handla om att bestämma var apparatur ska placeras, då den kan täcka betydelsefulla 
föremål eller av andra anledningar stå i vägen för patienten.  
 
Samarbete med patienten och dess anhöriga samt engagemang från sjuksköterskans 
sida beskrevs vara viktigt för att patienten skulle få en fridfull död (Namasivayam, 
Lee, O’Connor & Barnett, 2012). I en tidigare studie av Arnaert och Wainwright 
(2008) betonas engagemang med familjen som den viktigaste faktorn för att kunna 
utföra palliativ omvårdnad. Påståendena i resultatet styrks även av Karlsson och 
Berggren (2011) som menar att samarbetet med sjuksköterskan, patienten och de 
anhöriga är viktigt för att patienten ska känna trygghet i sitt hem. En av de palliativa 
hörnstenarna innefattar god kommunikation mellan vårdare och patient 
(Socialstyrelsen, 2013), vilket även styrker resultatet. I resultatet framkom att 
sjuksköterskorna ofta mötte anhöriga med andra åsikter angående omvårdnaden av 
patienten än vad sjuksköterskan själv hade (Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett, 
2012), vilket även belyses i tidigare forskning av Arnaert och Wainwright (2008) som 
framhåller svårigheter att hantera de anhörigas motstridiga åsikter. Eriksson (1994) 
benämner livslidande som ett lidande som uppstår vid förändring av livssituationen. 
En tanke är att förändring av livssituationen uppstår både hos patient och anhöriga när 
en patient får palliativ vård. Därmed kan det vara svårt för den anhörige att hantera 
krisen denne befinner sig i samt ha svårt för släppa ansvaret för patienten till 
vårdgivaren. Det är viktigt att ha detta i åtanke för att förstå orsaken till de anhörigas 
delade åsikter.  
 
Sjuksköterskorna upplevde sig vara ett stöd för familjen (Andreassen-Devik, 
Enmarker & Hellzen, 2013). Palliativ vård ska verka för att förbättra patienters 
livskvalitet. Detta görs bland annat genom att verka som ett stöd för patienten och 
dess anhöriga (WHO, u.å). Att verka stödjande för de anhöriga, både under och efter 
sjukdomstiden, är också en av de palliativa hörnstenarna (Socialstyrelsen 2013). 
Fungerande stödsystem är av stor vikt för att patienten och dess anhöriga ska orka 
med den palliativa omvårdnaden i hemmet (SOU 2000:6). En tanke är att patienten 
och de anhöriga får en vårdkontakt som är anträffbar dygnet runt för att ge stöd som 
kan stilla oron. Att sjuksköterskan verkar stödjande i sin roll till de anhöriga kan inge 
trygghet och tillit i vårdsituationen vilket gör att de vågar låta sjuksköterskan fatta 
beslut angående omvårdnaden. I resultatet framkom det att genom att tidigt involveras 
i det palliativa skedet underlättades möjligheten att skapa en god relation med 
patienten (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005; Griffiths et al. 2007). Socialstyrelsen 
(2013) beskriver att den tidiga palliativa fasen syftar till att ge en passande 
livsförlängande behandling, medan den senare fasen går ut på att lindra lidande och 
skapa livskvalitet för både patienten och de anhöriga. En reflektion är att om 
sjuksköterskan tidigt skapar goda kontakter till både patienten och de närstående kan 
omvårdnaden i den sena palliativa fasen vara av högre kvalitet då ett förtroende för 
sjuksköterskan har byggts upp. 
 
Det upplevdes tidsmässigt krävande att utföra palliativ omvårdnad i hemmet 
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(Wallerstedt & Andershed, 2007; Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008; 
Karlsson et al., 2012). Brist på tid begränsade även sjuksköterskorna i 
omvårdnadsarbetet (Wallerstedt & Andershed, 2007). Detta styrks i tidigare forskning 
av Berterö (2002) som beskriver hur tidsbrist kan leda till frustration, då önskad tid 
inte kan läggas på patienterna. Enligt en tidigare studie av Appelin, Brobäck & 
Berterö (2005) upplever sjuksköterskor otillräcklighet i sin profession då tillräcklig 
palliativ vård inte kan ges. I tidigare forskning av Berland, Natvig & Grundersen 
(2008) understryks även att tidsbristen kan leda till farliga konsekvenser gällande 
patienternas säkerhet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska 
sjukvården verka för att tillgodose patientens säkerhet och kontinuitet i vården. Då 
tidsbrist hindrade sjuksköterskorna i omvårdnaden kan det ifrågasättas om 
omvårdnaden bedrivs i enlighet med denna lag. Statens offentliga utredning (SOU 
2000:6) beskriver hur hemsjukvården kraftigt växer i samhället som ett alternativ till 
vårdande på sjukhus. För att den vårdpersonal som arbetar med palliativ omvårdnad 
ska klara av sitt arbete samt att vården ska kunna vidareutvecklas krävs forskning och 
utvecklingsarbete (ibid). Genom ökad utveckling av den palliativa hemsjukvården kan 
därmed faktorer som tidsbrist elimineras vilket kommer att underlätta arbetet för 
vårdpersonalen.  
 
Sjuksköterskorna hade inte möjlighet att spendera så mycket tid som de ville hos de 
palliativa patienterna (Burt, Shipman, Addington-Hall och White, 2008; Chong och 
Poon, 2011). Eriksson (1994) beskriver hur vårdlidande uppstår då vård uteblir. 
Därmed kan vårdlidande uppstå på grund av den tidsbrist sjuksköterskorna upplevde 
hos de palliativa patienterna. Vidare förklarar Karlsson et al., (2012) i resultatet hur 
sjuksköterskorna saknade resurser för att uppnå en säker miljö kring patienten samt ge 
patienten sin rätt till att få dö i hemmet. En av sjuksköterskans främsta uppgifter 
enligt International Council of Nurses’ etiska kod (2012) är att lindra lidande. Därmed 
kan det anses svårt att lindra lidande då brist på tid och resurser motverkar 
sjuksköterskan i att utföra god omvårdnad.  
 
Att arbeta i team upplevdes som något positivt (Wallerstedt och Andershed, 2007). 
Dock fanns inte alltid ett fungerande samarbete mellan kollegorna (Karlsson et al., 
2012; Andreassen-Devik, Enmarker & Hellzen, 2013) och konflikter kunde uppstå 
(Chong & Poon, 2011; Karlsson et al., 2012). Enligt Socialstyrelsen (2013) är en av 
de palliativa hörnstenarna samarbete, vilket innebär att olika yrkeskategorier arbetar 
gemensamt för att tillgodose både patientens och de anhörigas behov. Väsentligt är att 
vården inte styrs av organisationen utan av patientens anspråk (SOU 2000:6). I 
resultatet framkom det att när samarbetet brast påverkades vårdkvaliteten negativt 
(Karlsson et al., 2012), vilket poängteras i en tidigare studie av Berland, Natvig & 
Grundersen (2008) som framhåller att en bristfällig relation mellan kollegor gör att 
teamarbetet blir lidande. Vidare understryks även att patientens säkerhet äventyras om 
relationen mellan kollegorna är spänd. Det kan därför anses viktigt att, på 
organisationsnivå, införa åtgärder som främjar vårdteamens samarbete. Detta för att 
främja både vårdpersonalens och patienternas trygghet samt säkerhet i omvårdnaden. 
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Sjuksköterskorna upplevde inte tillräckligt med stöd i det palliativa 
omvårdnadsarbetet (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005; Wallerstedt & Andershed, 
2007; Burt, Shipman, Addington-Hall & White, 2008). Att sjuksköterskorna är i 
behov av stöd betonas i en tidigare studie av Törnquist, Andersson och Edberg 
(2013), där det belyses att sjuksköterskor som arbetar inom palliativ omvårdnad ofta 
arbetar ensamma. Även Socialstyrelsen (2006) poängterar att vårdpersonalen inom 
denna vårdform är i behov av kontinuerligt stöd. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskorna ofta behövde ventilera sina känslor kring arbetsbördan (Burt, 
Shipman, Addington-Hall & White, 2008). Rämgård (2008) hävdar i tidigare 
forskning att diskussion och reflektion ska finnas i organiserad form. Genom att 
diskutera och reflektera med andra kring existentiella och känslomässiga frågor kan 
sjuksköterskan känna mindre ensamhet i arbetet samt känna lättnad över att få dela 
tankar med likasinnade. Det framkom i resultatet att maktlöshet uppstod då 
sjuksköterskorna fick vänta med att ge omvårdnad till patienter på grund av 
fördröjningar av ordinationer från läkarnas sida (Chong & Poon, 2011). Då vård 
uteblir benämner Eriksson (1994) detta som vårdlidande. En reflektion kan vara att 
eftersom sjuksköterskan inte kan ge patienten den omvårdnad som krävs för tillfället 
riskerar sjuksköterskan att utsätta patienten för denna typ av lidande.  
 
 
Konklusion 

Då den palliativa omvårdnaden skedde i hemmet fanns en risk för att patientens 
integritet och autonomi åsidosattes. Vid palliativ omvårdnad i hemmet ansågs det vara 
viktigt att se den unika individen. Arbetet upplevdes känslomässigt krävande 
samtidigt som sjuksköterskorna kände att det var ett privilegium att vårda palliativa 
patienter i hemmet. Att ha en god relation och att kunna samarbeta med patienten och 
dess anhöriga var en viktig del i det palliativa omvårdnadsarbetet. Genom goda 
relationer och samarbete kände sjuksköterskorna tillfredsställelse med sitt arbete och 
den omvårdnad som getts. Vidare ansågs det viktigt att ha stöd från kollegor, familj 
och vänner. Tidsbrist, stress och ekonomiska nedskärningar var faktorer som 
upplevdes ha en negativ påverkan på omvårdnaden i hemmet. Slutligen beskrevs 
arbete i team som något positivt, förutsatt att samarbetet fungerade mellan kollegorna. 
 
Implikation 
Den palliativa vården bedrivs idag i större utsträckning i hemmen och därmed är det 
viktigt att utöka kunskapen kring denna vårdform. Att vårda i hemmet innebär 
exponering av patienters lidande och mer forskning krävs för att synliggöra de krav 
och utmaningar sjuksköterskan ställs inför. Sjuksköterskors erfarenheter av att utföra 
palliativ omvårdnad i hemmet bör därmed belysas ytterligare. Detta för att ge 
sjuksköterskan en ökad kunskap och djupare förståelse för arbetet, vilket även kan 
vara av betydelse för omvårdnadens kvalitet.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl  PubMed  

Palliativ vård Palliative care Palliative care 

Sjuksköterska Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Erfarenhet Experience* (fritext) Experience* (fritext) 

Hemsjukvård Home care (fritext) Home care (fritext) 

Vård i livets slutskede End-of-life care (fritext) 
 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

141022 
Manuell 
sökning 

Dunne, K., Sullivan, K., & 
Kernohan, G. (2005). Palliative 
care for patients with cancer: 
district nurses’ experiences. 
Journal of Advanced Nursing, 
50(4), 372-380.   1 1 1 1 

141022 
Manuell 
sökning 

Griffiths, J., Ewing, G., Rogers, 
M., Barclay, S., Martin, A., 
McCabe, J., & Todd, C. (2007). 
Supporting Cancer Patients 
With Palliative Care Needs. 
Cancer Nursing, 30(2), 156-
162. 1 1 1 1 

141012 PubMed 

((("Palliative Care"[Majr]) 
AND nurs*) AND home care) 
AND experience*  
Additional filters: English; 10 
years 510 25 10 3 

141012 PubMed 

("Home Nursing"[Mesh]) AND 
palliative care  
Additional filters: English; 10 
years 121 6 1 1 

141008 Cinahl 

(MH ”Palliative Care”) AND 
nurs* AND home care 
Limiters: Published Date: 2004-
2014; English Language; 
Research Article 241 18 10 4 

141008 Cinahl 

End-of-life care AND home 
care AND nurs* AND 
experience* 
Limiters: Published Date: 2004-
2014; Research article; English 
language 53 10 2 1 

Totalt  

  
927 61 25 11 



BILAGA C  

 

Tabell 2: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Andreassen-Devik, S., Enmarker, I., & Hellzen, O. (2013). When expressions make impressions 
- Nurses’ narratives about meeting severely ill patients in home nursing care: A 
phenomenological-hermeneutic approach to understanding. International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-Being, 8. doi:10.3402/qhw.v8i0.21880 

Land  
Databas 

Norge 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hemsjukvårdssjuksköterskors beslut angående patienters 
och familjers behov av service vid livets slutskede.  
 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie.  
Genom ändamålsenligt och bekvämlighetsurval rekryterades 10 legitimerade sjuksköterskor 
(sex kvinnor och fyra män). Samtliga sjuksköterskor hade erfarenhet av att arbeta med svårt 
sjuka och palliativa patienter. Deltagarnas ålder var mellan 29-63 år och samtliga arbetade inom 
hemsjukvården i Norge.  
Datainsamling gjordes i form av berättelser som framkom genom intervjuer med deltagarna. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades.  
Fenomenologisk-hermeneutisk metod användes för att analysera berättelserna.  
Bortfall ej redovisat.  

Slutsats Att vårda i någons hem innebar att uppleva patientens liv, detta genom att vara omgiven av 
patientens personliga saker och miljö.  
Det ansågs vara en gest att blivit inbjuden till patientens hem och liv, som blev ännu mer 
betydelsefull om patienten delade med sig av sin existentiella oro.  
Sjuksköterskorna ansåg sig själva som ett uppskattat stöd för familjen. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens Bergdahl, E., Wikström, B-M., & Andershed, B. (2007). Estethic abilities: a way to describe 
abilities of expert nurses in palliative home care. Journal of Clinical Nursing, 16(4), 752-760. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01658.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva vilka förmågor specialistsjuksköterskor upplever att de 
använder i skapandet av goda relationer till patienterna i palliativ hemsjukvård. Vidare var syftet 
att undersöka ifall resultaten kunde beskrivas ur en estetisk synvinkel. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie.  
Datainsamling skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnliga 
sjuksköterskor mellan åldern 35-48 år, och arbetar inom palliativ hemsjukvård. 
Inklusionskriterier var minst fem års arbetserfarenhet, och minst tre års erfarenhet inom palliativ 
hemsjukvård.  
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Innehållet i intervjuerna delades in i kategorier och underkategorier.  
Bortfall ej redovisat.  

Slutsats Att se den unika personen och inte omständigheterna runt omkring betonades.  
Öppenhet, tillgänglighet och att ha förståelse i relation till patienten ansågs viktigt.  
Att vara personlig innebar inom den palliativa hemsjukvården att vara professionell. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 3 
Referens Burt, J., Shipman, C., Addington-Hall, J., & White P. (2008). Nursing the dying within a 

generalist caseload: A focus group study of district nurses. International Journal of Nursing 
Studies, 45(10), 1470-1478. doi:10.1016/j.ijnurstu.2008.01.003 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska kommunsjuksköterskors uppfattningar av deras palliativa 
vårdroll och deras tillhandahållande av denna vård i relation till övrig arbetsbelastning. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie.  
Deltagarna var 51 kommunsjuksköterskor som valdes ut genom ändamålsenligt urval. Vidare 
skapades nio fokusgrupper med 4-7 deltagare i varje grupp med ett snitt på 6 deltagare per grupp. 
Datainsamling gjordes mellan 2003 och 2004, genom inspelning och transkribering av samtliga 
gruppers diskussioner. Den transkriberade datan analyserades med hjälp av Framework 
Approach, vilken involverar fem analyssteg.  
Bortfall ej redovisat. 

Slutsats Att arbeta i den palliativa hemsjukvården var intensivt och tidskrävande, vilket beskrevs uppstå 
på grund av nedskärningar. Sjuksköterskorna ville spendera mer tid med patienterna än de kunde. 
Dock ansågs arbetet belönande, tillfredsställande och som ett privilegium. Arbetet beskrevs ur en 
annan aspekt som något som krävde mycket från sjuksköterskornas egna känslor. Formella 
stödtjänster saknades för sjuksköterskorna där de kunde avlasta sina känslomässiga bördor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Chong, P. H., & Poon, W. H. (2011). The lived experience of palliative homecare nurses in 
Singapore. Singapore Medical Journal, 52(3), 151-157.   

Land  
Databas 

Singapore 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att avslöja den levda erfarenheten hos sjuksköterskor i den palliativa 
hemsjukvården samt att förstå innebörden och tolkningen av deras erfarenheter att vara 
sjuksköterskor inom hemsjukvården. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie.  
Tio kvinnliga sjuksköterskor inom palliativa vårdinstanser valdes ut genom ändamålsenligt 
urval. Inklusionskriterier var att ha arbetat minst ett år inom palliativ hemsjukvård i Singapore 
samt vara bekväma med att prata engelska. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som hade 
administrativa uppgifter eller forskade.  
Datainsamling gjordes genom diskussioner i två fokusgrupper, där diskussionerna spelades in 
och transkriberades.  
Dataanalys skedde med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod.  
Bortfall ej redovisat.  
 Slutsats Den känslomässiga bördan av att vårda någon i hemmet betonades. Sjuksköterskans relation till 
patienten och dess familj upplevdes som starkare i hemsjukvården än på sjukhus. Trots att en 
god relation generellt sett ledde till större tillfredställelse, innebar det också en högre 
känslomässig investering från sjuksköterskans sida. Möjligheten att dela med sig av upplevelser 
med ett team upplevdes både som positivt och negativt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Dunne, K., Sullivan, K., & Kernohan, G. (2005). Palliative care for patients with cancer: 
district nurses’ experiences. Journal of Advanced Nursing, 50(4), 372-380.   

Land  
Databas 

Storbritannien 
Manuell sökning 

Syfte Syftet med studien var att få insikt i distriktsjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ 
vård till cancerpatienter samt deras familjer.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Genom ändamålsenligt urval valdes 25 kvinnliga legitimerade sjuksköterskor ut. 
Sjuksköterskorna skulle ha minst ett års erfarenhet av att arbeta i distriktssjukskötersketeam 
samt aktivt ha vårdat palliativa patienter de senaste 6 månaderna. Data samlades in genom 
ostrukturerade intervjuer mellan år 2001-2002.  
Dataanalys genomfördes genom fenomenologisk metod. 
Bortfall ej redovisat.  

Slutsats Distriktssjuksköterskorna upplevde svårigheter att hantera symptomkontroll i det palliativa 
skedet, där det mest komplexa symptomet att hantera var smärta. 
Genom att bygga upp relationen med patienten och dennes familj så tidigt som möjligt i 
sjukdomens stadium fanns en möjlighet till en god relation. Sjuksköterskorna upplevde det 
svårt att kommunicera effektivt med döende patienter. Det var även svårt att hantera 
familjens känslor som uppstod. Arbetet innebar stress samt att sjuksköterskorna själva 
påverkades av de situationer de mötte.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 6 
Referens Erichsen, E., Hadd-Danielsson, E., & Friedrichsen, M. (2010). A phenomenological study of 

nurses’ understanding of honesty in palliative care. Nursing Ethics, 17(1), 39-50. 
doi:10.1177/0969733009350952 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av ärlighet inom den palliativa 
hemsjukvården. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Deltagarna var 16 kvinnliga sjuksköterskor från två olika sjukhus i sydöstra Sverige. 
Sjuksköterskorna arbetade med både barn och vuxna inom palliativ hemsjukvård och valdes ut 
genom ändamålsenligt urval. 
Datainsamling gjordes med hjälp av intervjuer på sjuksköterskornas arbetsplatser. Intervjuerna 
var öppna med följdfrågor och spelades in och transkriberades. Fenomenologisk metod användes 
för dataanalys. 
Bortfall ej redovisat.  

Slutsats Ärlighet ansågs vara en viktig faktor vid vård av sårbara och döende patienter. Det förekom 
stunder då sjuksköterskorna tvingades agera mot sin egen ärlighet, detta efter familjemedlemmars 
önskan.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Griffiths, J., Ewing, G., Rogers, M., Barclay, S., Martin, A., McCabe, J., & Todd, C. 
(2007). Supporting Cancer Patients With Palliative Care Needs: District Nurses’ Role 
Perceptions. Cancer Nursing, 30(2), 156-162.  

Land  
Databas 

Storbritannien 
Manuell sökning 

Syfte Syftet med studien var att utforska brittiska distriktssköterskors uppfattningar av deras roll i 
att stödja palliativa cancerpatienter.  

 Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod.  
Semistrukturerade intervjuer med 34 distriktssköterskor som vårdat palliativa 
cancerpatienter. Sjuksköterskorna hade varit legitimerade sjuksköterskor i 2-34 år, samt 
verksamma som distriktsköterskor mellan 1-26 år.  
Intervjuerna spelades in, transkriberades och kodades. Analys skedde med hjälp av 
kvalitativ tematisk innehållsanalys.  
Bortfall ej redovisat. 

Slutsats Distriktssköterskorna trivdes med att utföra palliativ omvårdnad och såg det som positivt att 
få se patienterna i deras egna hem. Kontakt var viktigt för att upprätthålla relationen mellan 
patient och vårdare. Att tidigt skapa en god kontakt med patienten ansågs vara kopplat till 
god högkvalitativ omvårdnad. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Karlsson, M., Karlsson, C., Barbosa da Silva, A., Berggren, I., & Söderlund, M. (2012). 
Community nurses’ experiences of ethical problems in end-of-life care in the patient’s own 
home. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(4), 831-838.  
doi:10.1111j1471-6712.2012.01087.x 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att få en djupare förståelse för kommunsjuksköterskors upplevelser av 
etiska problem vid vård i livets slutskede i patientens egna hem.  
 
 Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Tio kvinnliga sjuksköterskor från fem olika kommuner i Sverige med erfarenhet av palliativ 
vård intervjuades. Deltagarna valdes genom att cheferna valde ut sjuksköterskor som uppfyllde 
inklusionskriteret, vilket var att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet från palliativ vård i 
patientens egna hem.  
Samtliga deltagare intervjuades vid ett tillfälle med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Dataanalys skedde med genom hermeneutisk metod. 
Bortfall ej redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskorna kände sig obekväma i sin roll när de upplevde att patienters och deras 
anhörigas integritet, autonomi och värdighet inte respekterades.  
Brist på samarbete med både kollegor och patienter skapade etiska problem i vårdandet och 
sjuksköterskorna kände en förlorad kontroll över omvårdnaden. Problem uppstod då anhöriga 
inte ville eller kunde hjälpa till, samt då anhöriga ville vara delaktiga i vården och inte delade 
sjuksköterskans meningar kring omvårdnaden av patienten.  
Öppen kommunikation var viktigt för att sjuksköterskorna inte skulle bli osäkra i sin roll och 
oroade över patientsäkerheten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Namasivayam, P., Lee, S., O’Connor, M., & Barnett, T. (2012). Caring for families of the 
terminally ill in Malaysia from palliative care nurses’ perspectives. Journal of Clinical Nursing, 
23(1-2), 173-180. doi:10.1111/jocn.12242 

Land  
Databas 

Malaysia 
Cinahl 
 

Syfte Syftet med studien var att beskriva den process som sjuksköterskor upplevde vid samarbete med 
familjer i Malaysiska palliativa vårdinstanser samt de utmaningar de mötte. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie.  
Metoden som användes var Grounded Theory. 
I första fasen av studien användes ändamålsenligt urval för att välja ut deltagare. Sedan följde ett 
teoretiskt urval och 22 sjuksköterskor från hemsjukvård och slutenvård i Malaysia valdes ut.  
Datainsamling skedde mellan år 2007-2009 genom sju intervjuer och åtta diskussioner i 
fokusgrupper.  
Bortfall ej redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskorna mötte ofta familjer som hade andra förväntningar än de själva kring 
omvårdnaden av den sjuka personen. För att sjuksköterskorna skulle vara kapabla till att ge 
palliativ vård krävdes engagemang tillsammans med patientens familj.  
Om sjuksköterskorna inte upplevde harmoni med familjen infann sig en hjälplöshet och den 
palliativa vården blev försämrad. Det var viktigt att ha ett öppet sinne vid hembesöken, då alla 
familjer är individuella med egna värderingar och trosuppfattningar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Oudshoorn, A., Ward-Griffin, C., & McWilliam, C. (2007). Client-nurse relationships in 
home-based palliative care: a critical analysis of power relations. Journal of Clinical 
Nursing, 16(8), 1435-1443. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01720.x 

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att kritiskt undersöka den makt som utövas i relationen mellan 
sjuksköterskor och patienter i hembaserad palliativ vård. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Studien är en kvalitativ sekundäranalys.  
Urvalet bestod av 17 kvinnliga sjuksköterskor och 16 patienter, samtliga från 
originalstudien. Sjuksköterskorna hade arbetat inom palliativ vård i fem till femton år.  
Datainsamlingen gjordes genom användning av originalstudiens intervjuer, vilka hade 
spelats in och transkriberats.  
Analysmetoden som användes var analytisk kodning. 
Bortfall ej redovisat.  

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde ofta maktlöshet i sitt arbete på grund av de riktlinjer och regler 
de tvingades följa.  
Sjuksköterskorna befann sig även i en position av att utöva makt, både positiv och negativ.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 11 
Referens Wallerstedt, B., & Andershed, B. (2007). Caring for dying patients outside special palliative care 

settings: experiences from a nursing perspective. Scandinavian Journal of Caring Science, 21(1), 
32-40.  

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter 
utanför speciella palliativa vårdinstanser.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Nio sjuksköterskor mellan åldern 30-65 år som representerar primär hemsjukvård, kommunal 
hemsjukvård och sjukhusvård valdes ut. Inklusionskriterierna var åtminstone tre års 
arbetserfarenhet och erfarenhet av att ha vårdat minst fem döende patienter.   
Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer som varade 60-100 minuter och spelades in 
samt transkriberades. Intervjuerna analyserades med hjälp av fenomenologisk metod. 
Bortfall ej redovisat.  

Slutsats Mötena med patienter i livets slutskede var ofta rörande och framkallade känslor som 
otillräcklighet och frustration. Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att hålla tidsplaneringen då 
de ofta hade ansvar för många patienter samtidigt. Samarbete var en viktig del i det dagliga mötet 
med patienter. Förmågan att samarbeta med patienten och dess anhöriga för att kunna ge 
patienten en så god sista tid och död som möjligt betonades.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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