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SAMMANFATTNING  

 

Världshälsoorganisationen definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som syftar till att 

förbättra livskvaliteten hos patienter och deras familjer som står inför problem som följer med 

en livshotande sjukdom. Den palliativa vården ska bygga på ett förhållningssätt som 

kännetecknas av en helhetssyn på människan. Detta sker genom att stödja individen så att den 

kan leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut oavsett ålder och 

diagnos. Socialstyrelsen skriver att såväl internationella som svenska studier visar att många 

vill dö i sina hem. I Sverige utgörs omvårdnadspersonalen i hemtjänst och på särskilda 

boenden av undersköterskor och vårdbiträden.  

 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda personer 

i livets slutskede i hemmiljö utifrån begreppet KASAM. En forskningsöversikt gjordes och 

till grund ligger 14 stycken vetenskapliga artiklar. En deduktiv ansats användes i denna 

forskningsöversikt med KASAM som ett teoretiskt ramverk.  

 

Resultatet visade att det fanns faktorer som gör tillvaron strukturerad och hanterbar för 

omvårdnadspersonalen. Dessa faktorer var: att det fanns en upplevelse av tydliga mål och 

arbetsuppgifter, att det fanns stöd från chefer och kollegor samt att det fanns en känsla av att 

tillhöra en grupp. Resurser som finns eller behöver finnas hos omvårdnadspersonalen 

framkom också. Dessa var: kollegor, organisationen, att kunna hantera känslor och sorg, 

närstående samt kunskap och kompetensutveckling. Det fanns en stark vilja att hjälpa 

patienten och en nöjdhet över vården som omvårdnadspersonalen gav och många gånger 

kände de sig som en del av familjen.  

 

Omvårdnadspersonalen som arbetar med vård i livets slut har stort engagemang och vilja att 

ge högkvalitativ vård. Nära relationer till både patient och närstående skapas, vilket är en 

förutsättning för att ge personcentrerad vård, men som även leder till svåra känslor av sorg 

och förlust när patienten avlider. De hamnar också i situationer där de förväntas bemöta svåra, 

emotionella och existentiella frågor, vilket de saknar kompetens för och är något som upplevs 

orsaka obehag hos omvårdnadspersonalen.  

  

Nyckelord: omvårdnadspersonal, erfarenheter, palliativ vård, hemmiljö, KASAM. 
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ABSTRACT 

 

World Health Organization define palliative care as in an approach that improves the quality 

of life of patients and their families who are facing problems associated with life-threatening 

illness. Palliative care should be based on an approach that is characterized by a holistic view 

of humans. This is done by supporting the individual so that it can live with dignity and with 

the best possible well-being to end of life regardless of age and diagnosis. The National Board 

of Health and Welfare writes that both international and Swedish studies show that many 

want to die in their homes. In Sweden, the nursing staff in homecare and long-term facilities 

constitutes of enrolled nurses and healthcare assistants.  

 

The purpose of the study was to describe nursing staff's experience of caring for patients in 

the end of life in the home environment based on the concept Sense of Coherence (SOC). A 

research overview was made, based on 14 scientific articles. A combination of deductive and 

inductive approach was used in this research overview, with KASAM as a theoretical 

framework.  

 

The results showed that there were factors that make life structured and manageable for 

nursing staff. These factors were that there was an experience of clear goals and tasks, that 

there was support from managers and colleagues and that there was a sense of belonging to a 

group. Resources that exist or need to exist at nursing staff also emerged; these were 

colleagues, the organization, being able to handle emotions and grief, close relationships, as 

well as knowledge and skills development. There was a strong will to help the patient and 

satisfaction with the care that nursing staff gave and many times they felt a part of the family.  

 

Nursing staff who work with care at the end of life have great commitment and willingness to 

provide high quality care. Close relationships with both patient and relatives are created, 

which is a prerequisite for providing person-centered care, but also leads to severe feelings of 

sadness and loss when the patient dies. They also end up in situations where they are expected 

to respond to difficult, emotional and existential issues, which they lack competence for, and 

which is perceived to cause discomfort to nursing staff. 

 

Keywords: nursing staff, experiences, palliative care, home environment, SOC. 
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INLEDNING 

 

Omvårdnaden av den svårt sjuke patienten med palliativa behov är en utmanande uppgift och 

det blir allt vanligare att patienten vårdas och dör i hemmet. Omvårdnadspersonalen är ofta 

den yrkeskategori som är närmast och spenderar mest tid hos patienten och får därmed ett  

stort ansvar för omvårdnaden, samtidigt saknar många både erfarenhet och utbildning i 

palliativ vård. Detta kan leda till otrygghet hos såväl patient som personal vilket kan resultera 

i en sämre kvalitet på vården och att vården inte kan bedrivas i patientens hem. 

Sjuksköterskan är den som är ytterst ansvarig för omvårdnaden av patienten och behöver 

därför kunskap om omvårdnadspersonalens erfarenheter, för att på så vis ge rätt stöd och bidra 

till en god arbetsmiljö men också för att höja kvaliteten på den palliativa vården. 

Specialistsjuksköterskor i palliativ vård kan komma att fungera som ett stöd även till 

sjuksköterskorna i dessa situationer varför området är av vikt för omvårdnadsämnet från 

grund- till specialistnivå. 

 
BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som syftar 

till att förbättra livskvaliteten hos patienter och deras familjer som står inför problem som 

följer med en livshotande sjukdom. Detta sker genom att förebygga och lindra lidande, genom 

en tidig identifiering, bedömning och behandling av smärta och andra problem av fysisk, 

psykosocial och andlig karaktär (World Health Organization, 2002). Den palliativa vården 

utgår ifrån fyra hörnstenar: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation 

och relation samt stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013). I Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan [RCC], 2016) står att den palliativa 

vården ska bygga på ett förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan. 

Detta sker genom att stödja individen så att den kan leva med värdighet och med största 

möjliga välbefinnande till livets slut oavsett ålder och diagnos. Döendet ses som en normal 

process och palliativ vård syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid 

livets slut där döden varken påskyndas eller fördröjs (RCC, 2016). 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att den palliativa vården delas in i två faser: tidig och sen 

palliativ fas. Den tidiga fasen börjar när patienten konstateras ha en progressiv och obotlig 

sjukdom och utgår ifrån patientens unika situation och livssyn. Den tidiga fasen kan vara lång 

och har som syfte att bevaka att en livsförlängande behandling är lämplig utifrån patientens 

perspektiv samt att genomföra insatser som främjar en högre livskvalitet under behandlingen. 

Övergången mellan olika faser sker många gånger successivt och över en viss tid. 

Övergången kan även variera mellan olika sjukdomar och beroende på hur sjukdomen 

utvecklar sig (RCC, 2016). Läkaren ansvarar för att ta initiativ till brytpunktssamtal, för att 

avbryta pågående behandling och för att övergå till palliativ vård i livets slutskede. Beslutet 

ska bygga på att den livsförlängande behandlingen inte längre är meningsfull eller att den ger 

sådana biverkningar eller symtom att patienten blir lidande eller tar skada. Den sena fasen - 

palliativ vård i livets slutskede innebär att döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. 

Nu ändras det huvudsakliga målet med vården, från att vara livsförlängande till att vara 

lindrande (RCC, 2016; Socialstyrelsen, 2013). I denna studie avses det att använda begreppet 

i livets slutskede såsom Socialstyrelsen beskriver det.  
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Organisation kring den palliativa vården 

Regionala cancercentrum i samverkan (2016) skriver att allmän palliativ vård ges till patienter 

vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ 

vård. Specialiserad palliativ vård kan ges till patienter med komplexa symtom eller vars 

livssituation medför särskilda behov, och där vården utförs av ett multiprofessionellt team 

med särskild kunskap och kompetens inom palliativ vård. Vården kan bedrivas inom en 

specialiserad palliativ verksamhet, eller inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ 

vård med stöd från ett palliativt konsultteam (RCC, 2016). Ett specialiserat team bör ha 

kompetens inom symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd för att 

kunna utföra sitt uppdrag. Alla personer som befinner sig i livets slutskede ska erbjudas ett 

optimalt omhändertagande oavsett sjukdom eller var personen vårdas. Den allmänna palliativa 

vården ska kunna ges på alla vårdenheter som till exempel vård- och omsorgsboenden samt i 

hemmet (RCC, 2016). 

 

I Sverige dör ungefär 90 000 personer varje år, 2016 var siffran drygt 91 000 (Socialstyrelsen, 

2016a). De senaste decennierna har andelen personer som dör utanför sjukhus ökat markant 

(Åhsberg & Fahlström, 2012), delvis till följd av förbättrade möjligheter att få avancerad 

medicinsk vård i hemmet (Socialstyrelsen, 2013). Av de dödsfall som registrerades 2017 i 

Svenska Palliativregistret (2018), som är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare 

registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit, skedde nära 28 000 dödsfall på 

särskilt boende, korttidsboende eller i eget hem medan motsvarande siffra för 

sjukhusavdelningar var cirka 13 500.  

 

Vård i hemmet 

 

Szebehely och Trydegård (2011) skriver att hemvården i Sverige har präglats som universell, 

det vill säga omfattande, offentligt finansierad och huvudsakligen offentligt tillhandahållen. 

Högkvalitativa tjänster är tillgängliga för alla medborgare utifrån behov snarare än 

betalningsförmåga. Under åren 1991-1992 infördes Ädelreformen i Sverige. Syftet var att 

tillhandahålla en social och medicinsk god vård för de äldre oavsett vart de valde att bo. Detta 

gör det möjligt för de äldre att få vistas på olika former av boende eller i eget hem (Åhsberg & 

Fahlström, 2012). Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla sociala tjänster samt 

hembaserad vård för personer i alla åldrar och i alla stadier av livet. Biståndet ska vara av god 

kvalitet och ges på ett sätt som garanterar en rimlig levnadsnivå. Medicinska uppgifter kan 

inkluderas i detta. Emotionellt och socialt stöd betraktas också som en viktig aspekt av 

tjänsterna. Mängden hemvård kan variera från hjälp en gång i månaden till sex eller fler besök 

per dag (Szebehely & Trydegård, 2011).  

 

Hem och särskilt boende 

Kommunen har sedan Ädelreformen (Socialstyrelsen, 2011) en skyldighet att inrätta särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad. I samband med införandet av Ädelreformen 

samlades olika boendeformer för äldre personer under begreppet särskilt boende. Tidigare 

hade det inom det kommunala ansvarsområdet kallats för ålderdomshem, gruppboenden och 

servicehus. För att det ska kunna kallas särskilt boende krävs det att bostaden är utformad och 

utrustad så att den boende kan utveckla sina personliga resurser och leva ett självständigt liv. 

Den boende ska under hela dygnet kunna få de tjänster som krävs för att klara av sin tillvaro 

och för att känna sig trygg. Det ska även finnas tillgång till personal som kan bedöma när det 

behövs social eller medicinsk vård (Socialstyrelsen, 2011). 
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Begreppet särskilt boende innefattar även gruppboenden för personer med demens, platser för 

korttidsvård och korttidsboenden. Korttidsboenden är en tillfällig insats och erbjuds bland 

annat för rehabilitering, eftervård och utredning av behov samt vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2011). En plats på ett särskilt boende erbjuds oftast till den som har ett stort 

behov av omvårdnad, ibland dygnet runt (Åhsberg & Fahlström, 2012). De personer som i 

dag bor på ett särskilt boende har ofta en multisjuklighet, många har även en demenssjukdom 

och de är vanligtvis mycket gamla (Socialstyrelsen, 2011). Särskilt boende blev mer likt det 

privata hemmet under 1990-talet med hänsyn till både bostadsstandarden och hyresavtalen 

(Åhsberg & Fahlström, 2012). År 2015 hade drygt 100 000 personer sin bostad på särskilt 

boende (Socialstyrelsen, 2016b). Socialnämnden ska verka för människors rätt att kunna bo 

kvar i sitt hem så länge den enskilde önskar och klarar av det. Den enskilde ska tillförsäkras 

en skälig levnadsnivå och om det finns behov ska bistånd ges i form av hemtjänst. Hjälpen 

ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv 

(Socialstyrelsen, 2011). Förutom ökade möjligheter till avancerad vård i hemmet har 

hemtjänstpersonal bidragit till att vården av svårt sjuka och döende har förflyttats från 

sjukhusen till hemmen (Åhsberg & Fahlström, 2012).    

 

Hemsjukvård definieras av Socialstyrelsen (2017b) som hälso- och sjukvård som bedrivs i 

patientens bostad. Socialstyrelsen (2011) poängterar att det är viktigt att notera att det är den 

enskildes bostad och hem även om bostaden ingår i ett särskilt boende. Med begreppet 

hemmiljö avses här såväl ordinärt boende som korttidsboende och särskilt boende. 

 

Dödsplats 

Trots att ungefär 60 procent av svårt sjuka patienter med cancer önskar dö hemma globalt sett, 

är det bara cirka 40 procent som faktiskt gör det. Motsvarande skillnad mellan var man önskar 

dö och vart man faktiskt dör på är 20 procent och gäller i hela Europa (Nilsson et al., 2017). 

Socialstyrelsen (2013) skriver att såväl internationella som svenska studier visar att många 

vill dö i sina hem. Det är dock svårt att dra säkra slutsatser av hypotetiska frågor. De val 

personen gör i en aktiv ålder och utan sjukdom kanske inte är densamma när de är i ett sent 

palliativt skede. De faktiska förutsättningarna som tillgången av fungerande stöd, kvalificerad 

personal, sjukdomsförlopp och närståendes inställning är avgörande (Socialstyrelsen, 2013). 

Gomes, Calanzani, Gysels, Hall och Higginson (2013) menar dock att de flesta vidhåller 

önskan om att dö hemma även vid utveckling av sjukdom, vilket stöder fokuseringen av 

hemsjukvård för personer med avancerad sjukdom. Att de flesta människor föredrar att dö 

hemma förutsatt att en god kvalitet på vården kan försäkras stöds även av Håkanson, Öhlén, 

Morin och Cohen (2015).  

 

I samtalen om kvaliteten av vården i livets slutskede har dödsplats blivit allt viktigare och 

andelen människor som dör på vald plats används i många länder som en kvalitetsindikator 

(De Roo et al., 2014). Dödsplatsen varierar mellan olika länder i Europa och mellan olika 

patientgrupper. Faktorer relaterade till hälsovårdsorganisationer, exempel tillgängligheten av 

palliativ vård, primärvårdens roll och kulturella attityder mot döden verkar i stor utsträckning 

påverka skillnaderna (Cohen et al., 2010). Det har också visat sig att demografiska, kliniska 

och miljömässiga faktorer inverkar på individens möjligheter att ta emot hembaserad vård i 

slutet av livet (Håkanson et al., 2015).  

 

Vård i hemmet ur patientperspektiv 

God kontinuitet i vården är särskilt viktigt för svårt sjuka människor (Socialstyrelsen, 2013).  
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Döden och döendet är konstanta hot som bidrar till sårbarhet och ensamhet, där 

hemsjukvården kan skapa en känsla av trygghet för både patient och närstående, förutsatt att 

de känner tillit till personalen och vet att de när som helst kan få hjälp (Milberg et al., 2012). 

Bollig, Gjengedal och Rosland (2015) menar att patienter i hemsjukvården tycker att det är 

viktigt att få prata om döden och att dö. Patienten måste själv få bestämma när och med vem 

de vill prata, och förutsatt att det är en empatisk och välbekant person kan samtalen om döden 

bidra till stärkt hopp hos patienten (Olsson, Östlund, Strang, Jeppsson-Grassman & 

Friedrichsen, 2010). Många patienter har olika önskningar i livets slutskede men har inte alltid 

berättat om dessa för sina närstående eller personalen (Bollig et al., 2015). Att få vara delaktig 

i behandlingar och beslut som ska tas i livets slut påtalas ändå vara viktigt. Många patienter är 

rädda för smärta och har förväntningar på att få ta emot adekvat smärtlindring om behov 

uppstår. En känsla av kontroll och att få bekräftat att inte hållas vid liv mot sina önskningar 

kan förbättra patientens livskvalitet (Bollig et al., 2015).  

 

Teamarbete 

 

Teamarbete är en av hörnstenarna i palliativ vård. Genom arbete i multiprofessionella team 

ska palliativ vård förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 

behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem (RCC, 2016). Teamarbetet 

har stor betydelse för patientens hälsa och upplevelse av delaktighet samtidigt som det även 

gynnar professionell utveckling och hälsa hos medlemmarna av teamet (Socialstyrelsen, 

2013). Xyrichis och Ream (2007) beskriver teamarbete som en dynamisk process som 

involverar två eller fler vårdpersonal med kompletterande bakgrund och färdigheter. De delar 

gemensamma hälsoprojekt och utövar samordnade fysiska och mentala ansträngningar vid 

bedömning, planering och utvärdering av patientvård. Detta uppnås genom ömsesidigt 

samarbete, öppen kommunikation och delat beslutsfattande och genererar mervärde för 

patienten, organisationen och personalen. Specialistsjuksköterskans roll ställs på sin spets 

genom tydligt samspelande, kommunicerande och stödjande. Teamarbete inom avancerad 

omvårdnad innebär en samordning som leder till samarbete vid rätt tillfälle mellan de 

nödvändiga kompetenserna, och att alla i teamet är införstådda med var och ens möjligheter 

och faktiska insatser (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013).  

 

Samverkan 

Samarbete är enligt Carlström et al. (2013) det konkreta arbete som utförs tillsammans. 

Samverkan innebär att en gräns behöver korsas för att ett samarbete ska kunna ske. Det sker 

mellan olika professioner, myndigheter eller mellan olika sjukhusavdelningar. Samverkan 

innebär inte att vi per automatik samarbetar. Det kan dock vara ett uttryck för att ett samarbete 

är önskvärt. Det krävs samordning mellan människor och att de har en gemensam uppfattning 

om målet med arbetet för att ett samarbete ska ske (Carlström et al., 2013).  

 

Det specialiserade palliativa teamet har enligt RCC (2016) ansvar att vägleda övrig 

vårdpersonal såsom hemtjänst och omvårdnadspersonal på särskilda boenden, så att de är 

förberedda och hinner anpassa sig till de ofta snabba förändringarna i sjukdomsförloppet. 

Socialstyrelsen (2013) skriver att samordning och samverkan är en grundläggande 

förutsättning för god palliativ vård. Hälso- och sjukvården ska tillsammans med socialtjänsten 

samordna sina olika insatser så att vården och omsorgen blir av god kvalitet för den enskilda 

patienten. Lindqvist et al. (2012) skriver att det är viktigt att ta reda på hur 

omvårdnadspersonalen på boenden upplever vården genom att prata med dem, ta reda på att 

de känner sig säkra och har erfarenhet och kompetens. Detta leder till att 

omvårdnadspersonalen i sin tur kan kommunicera med patienten och dennes familj. 
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Omvårdnadspersonalen ska även känna sig bekväm med att kontakta sjuksköterskan 

(Lindqvist et al., 2012). Socialstyrelsen (2013) skriver att hälso- och sjukvården tillsammans 

med socialtjänsten bör utforma sin palliativa vård efter de fyra hörnstenarna och ha en 

gemensam utgångspunkt i processen för god palliativ vård. Detta kan underlätta planering, 

ansvarsfördelning och samordning mellan de olika aktörerna. Att gemensamma termer och 

definitioner om palliativ vård används av hälso- och sjukvården och socialstyrelsen är en 

förutsättning för informationsöverföring och dokumentation och därmed en säker vård för 

patienten (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Omvårdnadspersonal 

 

Arbetet som utförs av omvårdnadspersonal styrs av socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) till 

skillnad från sjuksköterskornas arbete som regleras av hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30). Omvårdnadspersonalen ansvarar för allmän palliativ omvårdnad av patienter (RCC, 

2016), men de har även en central roll vad gäller att kunna identifiera och rapportera symtom 

och arbetar dessutom ofta ensamma (Eriksson, Bergstedt & Melin-Johansson, 2013). De 

patienter omvårdnadspersonalen möter är ofta gamla, multisjuka och har varierande 

sjukdomar och behov, och patienten med palliativa behov är en av dessa. Samtidigt är 

omvårdnaden i livets slut komplex (Lindqvist et al., 2012). Eriksson et al. (2013) menar att 

undersköterskor ofta är unga och har kort arbetslivserfarenhet, och enligt Hewko et al. (2015) 

har omvårdnadspersonal i hemmiljö ofta invandrarbakgrund. Omvårdnadspersonal får ofta en 

nära relation till den de vårdar och sorgen efter en avliden patient liknar i många avseenden 

sorgen en närstående upplever (Boerner, Burack, Jopp & Mock, 2015). I en studie av Pfefferle 

och Weinberg (2008) beskriver omvårdnadspersonalen att de trots utmaningar som bristande 

respekt från ledning och sjuksköterskor samt höga fysiska och emotionella krav finner arbetet 

med den palliativa vården meningsfullt.  

 

I Sverige utgörs omvårdnadspersonalen i hemtjänst och på särskilda boenden av 

undersköterskor och vårdbiträden (Socialstyrelsen, 2015). I den här forskningsöversikten är 

betydelsen av omvårdnadspersonal icke-legitimerad personal, såsom undersköterskor och 

vårdbiträden, som arbetar på särskilda boenden eller inom hemtjänsten med omvårdnaden av 

patienter. 

 

Utbildning 

En grundläggande etisk princip inom hälso- och sjukvård och omsorg är enligt RCC (2016) 

att ge optimal vård, vilket ställer stora krav på att all vårdpersonal är utbildad i sitt speciella 

område. All sjukvårdspersonal kommer i kontakt med döende patienter och därför är det 

viktigt att alla yrkeskategorier får kunskap om palliativ vård i sin grundutbildning (RCC, 

2016). I en enkätundersökning som syftade till att kartlägga förekomsten av palliativ vård i 

vårdutbildningar framkom dock att många lärosäten för undersköterskor helt saknar 

utbildning i palliativ vård (Friedrichsen, 2006). Som förklaring på avsaknaden angavs bland 

andra motiv att det är ett tungt ämne för unga gymnasieelever att studera, att ämnet inte 

efterfrågas av studenterna och att ämnet inte prioriteras bland andra ämnen.  

 

I en litteraturstudie av Hewko et al. (2015) framkom att den genomsnittliga utbildningsnivån 

för omvårdnadspersonal var gymnasial eller lägre. Det är av stor vikt att personalen har goda 

kunskaper i palliativ vård för att kunna möta patienters olika behov av stöd och 

symtomlindring och trots att Socialstyrelsen (2016a) påtalar att fortbildning är en 

förutsättning för att kunna ge en god palliativ vård erbjuds inte undersköterskor utbildning i 

palliativ vård i samma utsträckning som sjuksköterskor och läkare.  
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En förklaring till detta kan vara att undersköterskor inte alltid organisatoriskt tillhör den 

specialiserade palliativa verksamheten. Inom kommunerna är det främst sjuksköterskor på 

särskilt boende respektive ordinärt boende som erbjuds fortbildning i palliativ vård, och under 

åren 2013-2015 var det bara 20 procent av undersköterskorna inom kommunerna som 

erbjudits utbildning i palliativ vård i livets slut (Socialstyrelsen, 2016a). 

 

Socialstyrelsen (2016a) menar att personal med bristfällig kompetens i palliativ vård kan 

skapa en osäkerhet hos både patient och närstående eftersom en stor del av den palliativa 

vården bedrivs i patientens hem eller på särskilt boende. Det är vanligt att ett team bildas runt 

patienten i palliativ vård och därför måste all personal få fortbildning. Socialstyrelsen (2016a) 

påtalar också att det är viktigt att landstingen, regionerna och kommunerna har en gemensam 

syn på processen för en god palliativ vård och omsorg då detta underlättar planering, 

ansvarsfördelning och samverkan mellan olika aktörer. Ett sätt att genomföra detta är att ha 

rutiner. För att få en jämlik palliativ vård och för att säkerställa patientsäkerheten för den 

enskilda individen bör rutiner finnas inom samtliga verksamheter (Socialstyrelsen, 2016a). En 

studie av Österlind, Hansebo, Andersson, Ternestedt och Hellström (2011) pekar på att 

omvårdnadspersonal på boenden behöver bättre kunskap och mer stöd för att de ska kunna 

känna att de gör ett bra jobb. År 2016 genomfördes en kunskapssatsning för att öka 

omvårdnadspersonalens kunskaper inom äldreomsorgen i Sverige. Totalt genomförde nära 

8000 personer kurser av olika slag, men bara 310 personer genomförde en kurs i palliativ 

vård, vilket var ett av de prioriterade områdena (Socialstyrelsen, 2017a). I Sverige idag finns 

det inte någon gemensam struktur för hur den palliativa vården ska kunna komma alla döende 

människor till godo. Om man inte behärskar den optimala behandlingen vid vård i livets 

slutskede bör experter konsulteras (RCC, 2016). 

 

Specialistsjuksköterskans roll  

 

Specialistsjuksköterskan inom palliativ vård har en komplex roll, och kvaliteten på vården 

som ges till patienter inom palliativ vård är beroende av hens insatser (Cameron & Johnston, 

2015). Sjuksköterskan i palliativ hemsjukvård behöver vara lyhörd och ha en förmåga att se 

varje patients unika behov trots kringliggande omständigheter. Teoretisk och praktisk kunskap 

behöver kombineras med kreativitet, vilket bland annat innebär att engagera andra 

professioner (Bergdahl, Wikström & Andershed, 2007). Törnquist, Andersson och Edberg 

(2013) menar att sjuksköterskor som arbetar med hemsjukvård tar på sig en roll som 

samordnare av patientens vård mellan olika vårdgivare, och det kan vara svårt för dem att veta 

var de ska vända sig för hjälp. Samtidigt upplever de att läkare inte har kunskap om palliation 

utan vill behandla och bota in i det sista, och sjuksköterskan måste förhandla med läkaren för 

att till exempel få rätt läkemedel. Sjuksköterskor i palliativ vård kan också känna sig pressade 

av omvårdnadspersonal som vill ha klara direktiv om den dagliga vården av patienterna (Hov, 

Athlin & Hedelin, 2009), samtidigt behöver specialistsjuksköterskan också ha kunskap om 

andra teammedlemmars kompetens för att kunna ge rätt stöd. Specialistsjuksköterskan bör 

kunna diskutera på ett öppet sätt med andra och samtidigt vara klar över sin egen 

kärnkompetens och ha en tydlighet i arbetsrollen (Carlström et al., 2013). 

 

Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad [SFPO] och Svensk sjuksköterskeförening 

(2008) beskriver i sin kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor för palliativ vård att 

specialistsjuksköterskan förutom att ha kunskap om den palliativa vårdens olika faser samt 

medicinska kunskaper om etiologin till specifika symtom, biverkningar och tillstånd ska 

kunna handleda och undervisa medarbetare och studenter utifrån sin profession. Hen ska vara 

ett personalstöd och ett mentorstöd och kunna initiera egen handledning.  
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Fortsatt ska hen kunna leda, planera och utveckla den palliativa vården, samt ha kunskaper 

om teorier för ledarskap och organisationsutveckling. Specialistsjuksköterskan ska arbeta 

utifrån en helhetssyn med patienter, närstående och teamet och ta tillvara på den kunskap som 

finns runt omkring. Hen ska respektera autonomi, integritet och värdighet hos patienter och 

närstående samt ta tillvara på patientens egna resurser för bästa upplevelse av välbefinnande 

(SFPO, 2008). 

 

Teoretisk utgångspunkt  

 

Teorin om KASAM, känsla av sammanhang, handlar om människors förmåga att uppleva en 

inre känsla av sammanhang trots yttre påfrestningar och utformades av Antonovsky (2005). 

Grunden till teorin kom till genom att Antonovsky studerade kvinnor som överlevt andra 

världskriget och gjorde upptäckten att trots alla svårigheter de genomlevt ändå upplevde en 

god mental hälsa. KASAM innefattar tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

 

Med begriplighet menar Antonovsky (2005) i vilken utsträckning händelser upplevs 

begripliga och ordnade snarare än kaotiska eller slumpmässiga. I arbetslivet kan det handla 

om tydliga roller, arbetsuppgifter och mål. En känsla av grupptillhörighet och adekvat 

feedback från kollegor och chef är viktigt. Mest grundläggande för begripligheten är trygghet 

i arbetet, dvs. en känsla av att arbetet kommer att finnas kvar så länge det sköts samt att det 

arbete man utför inte kommer att anses oviktigt oberoende av ens kompetens (Antonovsky, 

2005).  

 

Hanterbarhet definieras av Antonovsky (2005) som i vilken grad man upplever ha resurser 

som hjälper en klara av ställda krav. Med resurser menas den kunskap, det material, den 

färdighet och den utrustning som finns tillgänglig. Kollegor, men även kontinuerlig 

kompetensutveckling samt kraft och energi att prestera är exempel på resurser. Upplevelser av 

lagom arbetsbelastning och kontroll är viktig för känslan av hanterbarhet. Det kan uttryckas 

som att det är troligare att känslan att ha de resurser som krävs för att lösa ett problem uppstår 

hos den som anser att problemformuleraren är kompetent alternativt hos den som själv har fått 

formulera problemet. För hanterbarhet krävs även en upplevelse av att vara försedd med den 

miljö och den utrustning vi tror oss behöva för att göra ett bra jobb. Ett hot mot känslan av 

hanterbarhet är överbelastning utan möjlighet till tillräcklig återhämtning, men under-

belastning som aldrig kräver att utnyttjande av kapacitet och förmågor är inte heller bra och 

innebär utebliven tilltro till att världen är hanterbar. Tillfällig överbelastning med möjlighet 

till återhämtning stärker däremot känslan av hanterbarhet (Antonovsky, 2005).  

 

Meningsfullhet är begreppets motivationskomponent och innebär att de krav och utmaningar 

man ställs inför känns meningsfulla och värda investering och engagemang. Det kan handla 

om att se hur man bidrar till övergripande mål. Positiva upplevelser som självkänsla, 

relationer, humor och trivsel som är kopplade till arbetet bidrar till ökad meningsfullhet. Att 

ha inflytande över vad man gör skapar också meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

 

Problemformulering 

 

Personer med obotlig sjukdom vårdas och dör i allt större utsträckning i ordinärt boende och 

på särskilda boenden. Omvårdnadspersonal är ofta de som arbetar närmast personen som är 

sjuk, personal som ofta är unga och har låg eller ingen utbildning i palliativ vård.  
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Omvårdnadspersonalen är ofta anställd av kommunen istället för landsting som övrig 

vårdpersonal vilket påverkar möjligheterna till samverkan och ett fungerande teamarbete. Det 

är av stor vikt med ett fungerande teamarbete, vilket är en av de fyra hörnstenarna inom 

palliativ vård. Specialistsjuksköterskan ska ha kunskap om andra teammedlemmars 

kompetens och kunna ge personalen stöd på olika sätt. Att arbeta i den palliativa vården är 

utmanande och komplext men även meningsfullt. Förståelse för omvårdnadspersonalens 

erfarenheter av palliativ vård behövs för att som specialistsjuksköterska kunna ge rätt stöd för 

att de ska kunna känna trygghet och tillfredsställelse med omvårdnaden av den svårt sjuka 

patienten. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda personer i livets 

slutskede i hemmiljö utifrån begreppet KASAM. 

 

Forskningsfrågor 

 

Utifrån det teoretiska ramverket för forskningsöversikten utformades följande 

frågeställningar: 

1. Vilka faktorer gör tillvaron strukturerad och hanterbar för omvårdnadspersonalen när de 

arbetar med vård i livets slut? (begriplighet)  

2. Vilka är de resurser som omvårdnadspersonalen har eller skulle behöva för att arbeta med 

vård i livets slut? (hanterbarhet) 

3. Vilka faktorer motiverar omvårdnadspersonal att vilja arbeta med vård i livets slut? 

(meningsfullhet) 

 

METOD 

 

Ansats och design 

 

För att få en bild av kunskapsläget genomfördes studien som en forskningsöversikt, vilket är 

en sammanfattning av forskning inom ett forskningsområde. En forskningsöversikt används 

för att beskriva aktuell kunskap samt för att kritiskt bedöma evidensen (Polit & Beck, 2017). 

Enligt Bergdahl och Berterö (2014) kallas analysen ofta deduktiv om man använder 

kategorier, teman eller begrepp från en befintlig teori. I föreliggande forskningsöversikt 

användes en deduktiv ansats med KASAM som teoretiskt ramverk. 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier 

Artiklar publicerade år 2006 eller senare och som var skrivna på engelska, svenska, norska 

eller danska och som gick att få fram i fulltext ingår i resultatet. De var alla peer reviewed, 

vilket säkerställer att de är granskade av oberoende experter (Polit & Beck, 2017). Bara 

artiklar där det tydligt framgick att deltagarna var undersköterskor eller vårdbiträden samt 

artiklar som var utförda i hemmiljö inkluderades. Kvalitetsgranskning skedde utifrån 

Sophiahemmet Högskolas modifierade bedömningsunderlag av Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (bilaga 1). Studier med hög eller medelhög 

kvalitet inkluderades i resultatet. Artiklar inkluderade i resultatet har godkänts av etisk 

kommitté alternativt har etiska övervägande gjorts på ett noggrant sätt (Forsberg & 

Wengström, 2016).  
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Exklusionskriterier 

Översiktsartiklar och artiklar med låg kvalitet exkluderades. Även artiklar där olika 

personalkategorier ingick och inte kunde särskiljas samt artiklar utförda i slutenvård eller på 

hospice exkluderades. Artiklar som svarade mot syftet, men endast utifrån ett specifikt 

sjukdomstillstånd, exkluderades. Artiklar som inte godkänts av etisk kommitté alternativt där 

etiska övervägande inte hade gjorts på ett noggrant sätt exkluderades. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen skedde under tidsperioden 20171228 – 20180122, genom databassökning 

samt manuell sökning genom referenser i relevanta artiklar. Indexord från relevanta artiklar 

användes för att hitta fler studier (Polit & Beck, 2017). De databaser som genomsöktes var 

CINAHL, PubMed och SweMed+, som alla tillhandahåller omvårdnadsforskning. I enlighet 

med Polit och Beck (2017) togs alla de artiklar som fanns tillgängliga, kunde hittas och som 

matchade inklusionskriterierna med i forskningsöversikten.  

 

Lämpliga söktermer för studiens syfte identifierades via MeSH i PubMed och Headings i 

CINAHL. Söktermerna kombinerades, även fritextsökning användes. De Booleska termerna 

AND och/eller OR användes för att kombinera söktermerna. Trunkering (*) användes för att 

bredda sökningarna. Sökningarna presenteras i tabell 1. Precis som Herber och Johnston 

(2012) påtalar noterades att det förekommer en mängd benämningar på omvårdnadspersonal, 

kanske uppemot trettio olika. I den här forskningsöversikten begränsades termerna till de 

vanligaste, och de som bedöms vara jämförbara med svensk organisation. Sökord för studien:  

Omvårdnadspersonal      Palliativ vård       Erfarenheter   

licensed practical nurses  palliative care views     

nursing home personnel end-of-life care  perspectives     

nursing assistants                terminal care life-change event  

nurses aides supportive care  

home health aides    

 

Databearbetning 

 

Inledningsvis lästes titlar till artiklar och till dem som ansågs relevanta lästes även abstrakt. 

De artiklar vars abstrakt verkade svara mot syftet lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades av 

båda författarna. Artiklarna som ingår i forskningsöversikten presenteras i en artikelmatris 

(bilaga 2) framtagen av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Tabell 1 visar de sökningar 

då artiklarna påträffades för första gången. Fortsatta sökningar med identifierade söktermer 

resulterade inte i några nya träffar. Ytterligare en artikel fanns via manuell sökning i 

referenslista. Totalt 14 artiklar hittades, 11 kvalitativa och 3 kvantitativa.  
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Tabell 1. Databassökning 

Datum, databas, 

avgränsningar 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Inkl. 

artiklar 

171228 CINAHL 
Published Date: 
2006-2017 
Peer Reviewed 

home health aides OR nursing assistants 
OR nursing home personnel 
AND  
palliative* 

154 13 4 

180119 CINAHL 
Published Date:  

2006-2018 
Peer Reviewed 

home health aides OR nursing assistants OR 

nursing home personnel AND 
palliative care OR terminal care OR end-of-life 

care OR supportive care AND 
life-change event OR views OR perspective 

26 12 2 

180119 CINAHL 
Published Date: 
2006-2018  
Peer Reviewed 

terminal care 
AND 
nursing assistants 

32 10 2 

180122 PubMed 
Published Date:  

2006-2018 
MeSH-termer 

home health aide* OR nurses aide* OR licensed 

practical nurses  
AND 
palliativ* OR terminal* 

72 17 4 

180122 SwePub 
Tidskriftsartiklar 
Publiceringsdatum 
2006-2018 

Palliativ 81 10 1 
 

 

Dataanalys 

 

Analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från en helhet, till delarna och därifrån till ett nytt 

resultat. Helheten utgörs av de valda artiklarna. Delarna uppstod när artiklarnas resultat 

sönderdelades med avsikt att finna bärande aspekter av betydelse för syftet och 

forskningsfrågorna. Den nya helheten skapades av de bärande aspekterna och blev det nya 

resultatet (Friberg, 2012a). Med en deduktiv ansats sammanställdes resultatet utifrån syftet, 

frågeställningarna och den teoretiska referensramen med forskningsöversikten. Först lästes de 

artiklar som ingår i resultatet vid ett flertal tillfällen, enskilt och av båda författarna för att 

identifiera data som svarade mot syftet och forskningsfrågorna. I andra steget sorterades dessa 

data in utifrån komponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet vilka bildade 

teman för resultatet (Antonovsky, 2005). Författarna behövde vid flera tillfällen gå tillbaka till 

artiklarna för att säkerhetsställa att den insamlade datan svarade till syftet och 

frågeställningarna. Likheter och skillnader i artiklarna hittades och data som liknade varandra 

från de olika artiklarna sammanfattades. Datan översattes i ett sent skede från engelska till 

svenska. I sista steget sammanställdes resultatet under de teman som ligger till grund för 

underrubriker i resultatredovisningen.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Resultatet i forskningsöversikten utgörs av redan publicerade originalartiklar med etiskt 

godkännande och därför behövdes inget ytterligare etiktillstånd. Enligt Forsberg & 

Wengström (2016) är det i forskningsöversikter viktigt att välja artiklar som fått tillstånd från 

etisk kommitté eller där etiska överväganden gjorts på ett noggrant sätt, vilket eftersträvades. 
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Gällande en av de inkluderade artiklarna fick författarna gå till publicerande tidsskrift för att 

säkerställa att det fanns krav på etiska överväganden för publicering. Vidare behöver samtliga 

artiklar som ingår i studien redovisas (Forsberg & Wengström, 2016) vilket gjorts i 

föreliggande studie. Vetenskapsrådet (2011) betonar att fusk inte får förekomma och har gett 

ut riktlinjer där fusk exemplifieras med stöld eller plagiat av data eller metoder utan att ange 

källa. I denna forskningsöversikt har alla resultat som framkommit i analysprocessen 

presenterats, även om dessa inte stödjer författarnas åsikter eller egna förkunskaper. 

Författarna har inte medvetet förvrängt eller uteslutit data som framkommit i analysen, utan 

strävat efter att ha ett objektivt förhållningssätt. Ingen medveten plagiering eller fabricering av 

data har förekommit i denna forskningsöversikt.  

 

RESULTAT 

 

Analysen utifrån komponenterna i teorin KASAM genererade flera områden under respektive 

tema, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Teman utifrån KASAM med underliggande resultatområden 

 

Begriplighet - faktorer som gör tillvaron strukturerad och hanterbar 

 

Upplevelsen av tydliga mål och arbetsuppgifter 

Palliativ omvårdnad beskrevs byggas på riktlinjer och rutiner vilket gav 

omvårdnadspersonalen en känsla av säkerhet och att de visste vad de gjorde. Vården beskrevs 

baserad på patientens önskningar (Beck, Törnquist & Broström, 2012), med värdighet, 

försiktighet, medkänsla och respekt (McClement, Wowchuk & Klaasen, 2009; Waskiewich, 

Funk & Stajduhar, 2012). De huvudsakliga uppgifterna med vård i livets slutskede uppgavs 

vara att lyssna till och ge stöd till patient och närstående (Beck et al., 2012; Devlin & 

McIlfatrick, 2010; Nochomovitz et al., 2010; Åhsberg & Carlsson, 2013) samt tillhandahålla 

och främja fysisk och emotionell bekvämlighet (Devlin & McIlfatrick, 2010; Lovatt et al., 

2015; Waskiewich et al., 2012). Det innefattade också att assistera patienten så mycket som 

möjligt och ha ökat fokus på symtomlindring (Beck et al., 2012; Nochomovitz et al., 2010; 

Wallerstedt, Benzein & Andershed, 2011) samt att livet skulle vara så bra som möjligt för 

patienten (Beck et al., 2012; Åhsberg & Carlsson, 2013), och även att låta patienten dö i lugn 

och ro (Beck et al., 2012).  

Begriplighet - faktorer som gör 

tillvaron strukturerad och 

hanterbar 

Hanterbarhet – 

omvårdnadspersonalens behov 

av resurser 

Meningsfullhet - faktorer som 

motiverar omvårdnadspersonal 

Upplevelsen av tydliga mål och 

arbetsuppgifter 

Behov av organisatoriska 

förutsättningar 

En stark vilja att hjälpa 

Stöd från chefer, kollegor och 

andra 

Behov av att kunna hantera 

sorg och svåra känslor 

Nöjdhet över vården man ger 

Känsla av att tillhöra eller inte 

tillhöra en grupp 

Behov av emotionellt stöd Att vara en del av familjen 

 Behov av empatisk förmåga  

 Behov av ett gott samarbete 

med närstående 

 

 Behov av kunskap och 

kompetensutveckling 
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Vården av döende patienter upplevdes till stor del bestå av sunt förnuft och en humanistisk 

attityd (Schell & Kayser-Jones, 2007). Få ansåg sig dock förstå innebörden av palliativ vård 

och när behov av denna fanns (Nochomovitz et al., 2010). Omvårdnadspersonalen hade ett 

gemensamt mål med vården, att patienten inte skulle lida eller bli lämnad ensam (Beck et al., 

2012; Cagle, Unroe, Bunting, Bernard & Miller, 2016; McClement, Lobchuk, Chochinov & 

Dean, 2010). Att arbeta under tidspress var utmanande (Waskiewich et al., 2012) och somliga 

tyckte att de fick göra uppgifter som inte var uttalade av chefen (Devlin & McIlfatrick, 2010). 

Hur de skulle prioritera tiden med den döende patienten upplevdes ibland vara upp till var och 

en (Waskiewich et al., 2012). Omvårdnads-personalen beskrev att de förväntades vara flexibla 

och kunna ändra arbetstider för patient och närståendes skull, vilket påverkade deras privatliv 

och satte dem i en utsatt position. Vissa accepterade situationen, men påpekade att det 

behövde finnas gränser mellan privatliv och det professionella (Wallerstedt et al., 2011). 

 

Stöd från chefer, kollegor och andra 

Stöd och uppskattning från chefen gav omvårdnadspersonalen energi att hantera sitt arbete 

(Beck et al., 2012; Schell & Kayser-Jones, 2007) och de kände att de kunde prata om problem 

med dem (Devlin & McIlfatrick, 2010). Även kollegor och sjuksköterskor var ett stöd i 

arbetet (Beck et al., 2012; Devlin & McIlfatrick, 2010), vilket ökade känslan av trygghet 

(Beck et al., 2012; Wallerstedt et al., 2011; Waskiewich et al., 2012). De kunde också få 

bekräftelse från dem när de gjort ett bra jobb, vilket ibland kunde fungera som ett substitut när 

bekräftelsen från andra uteblev (Beck et al., 2012). Det kändes tryggt och positivt att 

sjuksköterskan fanns tillgänglig för att besvara frågor från närstående, ge stöd att hantera 

svåra situationer och symtomlindring (Smedman et al., 2015). När sjuksköterskan delegerade 

medicinska uppgifter till omvårdnadspersonalen sågs det som en bekräftelse på kompetens 

(Beck et al., 2012). Bekräftelse och stöd upplevdes främst komma från tacksamma 

närstående, och omvårdnadspersonalen längtade efter mer stöd och erkännande från chef och 

sjuksköterska. När chefen istället uppmärksammade närståendes behov kände de sig 

frustrerade (Beck et al., 2012). Omvårdnadspersonalen uttryckte önskemål om att bli uppsökta 

av sjuksköterskan eller chefen för att få tala om eventuella problem, istället för att själva 

behöva gå till dem (Smedman, Gustafsson & Flensner, 2015). En sjuksköterska som tog 

ansvar för omvårdnaden, lyssnade och vägledde omvårdnadspersonalen sågs som en ledare 

och en viktig person (Beck et al., 2012; Fryer, Bellamy, Morgan & Gott, 2016), medan de 

som inte tog detta ansvar bara sågs som en i gruppen (Beck et al., 2012). 

 

Känsla av att tillhöra eller inte tillhöra en grupp 

Omvårdnadspersonalen kände en god gemenskap och ett gott stöd i arbetsgruppen, vilket 

ledde till trygghet och att det var lättare att prata om känslor och fråga varandra om saker som 

kändes osäkert (Nochomovitz et al., 2010; Smedman et al., 2015). De delade ett gemensamt 

engagemang för patienten och kvaliteten på vården (Smedman et al., 2015; Waskiewich et al., 

2012) och såg sig själva som en del av ett team som tillsammans skulle lösa problem för att 

förbättra vård i livets slutskede, vilket också innebar att säga ifrån till kollegor som vårdade 

patienterna på ett respektlöst sätt samt ifrågasätta beslut från sjuksköterskan (McClement et 

al., 2009). Bra teamarbete beskrevs som att hjälpas åt och dela ansvar och att täcka upp för 

varandra, vilket ansågs underlättas av goda relationer mellan kollegor, och var även en 

förutsättning för att ge palliativ vård av god kvalitet trots tidsbrist (Waskiewich et al., 2012). 

 

Omvårdnadspersonalen kände sig samtidigt ifrågasatta av andra i det multidisciplinära teamet 

(Cagle et al., 2017; Fryer et al., 2016), och upplevdes bli sedda som “bara vårdare” utan 

kompetens (Fryer et al., 2016).  
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De kunde uppleva att sjuksköterskan inte lyssnade på dem, till exempel när patienten hade ont 

(Fryer et al., 2016; McClement et al., 2010), och de kände sig frustrerade när det inte fanns 

möjlighet att dela viktig information om patienten till läkare eller sjuksköterska (Fryer et al., 

2016). Omvårdnadspersonalen kände sig ibland ensamma kring omvårdnaden av patienten. 

Trots att de kunde läsa dokumentationen ville de gärna prata med andra kollegor (Wallerstedt 

et al., 2011).  

 

Hanterbarhet – omvårdnadspersonalens behov av resurser 
 

Behov av organisatoriska förutsättningar 

Omvårdnadspersonalen beskrev att de kände sig engagerade och motiverade att ge palliativ 

vård av hög kvalitet (Waskiewich et al., 2012) men att tidsbrist och hög arbetsbelastning 

påverkade deras förmåga negativt (Beck et al., 2012; Devlin & McIlfatrick, 2010; Funk, 

Waskiewich & Stajduhar, 2013; Waskiewich et al., 2012; Åhsberg & Carlsson, 2013). Även 

brist på rätt material (McClement et al., 2010) och kompetens (Beck et al., 2012) beskrevs 

försämra kvaliteten på vården. Ledarskapet upplevdes av vissa som osynligt och otydligt där 

chefen saknade makt att förändra organisationen (Beck et al., 2012). Omvårdnadspersonalen 

förstod vikten av personcentrerad omvårdnad (Schell & Kayser-Jones, 2007) och önskade 

fokusera mer på patienten (Beck et al., 2012) men kände sig pressade över de krav och 

förväntningar kollegor, sjuksköterskor, chefer och närstående ställde på dem (Beck et al., 

2012; Schell & Kayser-Jones, 2007). De behövde även anpassa sig till andra patienters behov 

(McClement et al., 2010) och sådan anpassning gav skuldkänslor hos omvårdnadspersonalen 

(Funk et al., 2013). När organisatoriska hinder försämrade kvaliteten på den palliativa vården, 

hämmades omvårdnadspersonalen och det krävdes särskilt starka individer för att upprätthålla 

en god standard (Schell & Kayser-Jones, 2007). Genom att prioritera vården mellan 

patienterna och använda sin egen obetalda tid, som till exempel raster, försökte de upprätt-

hålla god kvalitet på vården trots tidsbrist (Waskiewich et al., 2012). En stödjande 

organisation upplevdes kunna hindra såväl som främja möjligheter att ge personcentrerad vård 

(Åhsberg & Carlsson, 2013). Tidsbrist uppgavs också påverka möjligheten att sitta hos den 

döende patienten (Funk et al., 2013, Smedman et al., 2015; Waskiewich et al., 2012). Att 

behöva lämna en döende patient ensam förorsakade negativa känslor hos omvårdnads-

personalen (Funk et al., 2013; McClement et al., 2010; Smedman et al., 2015; Waskiewich et 

al., 2012; Cagle et al., 2017) och det fanns en oro att patienten skulle dö i ensamhet (Cagle et 

al., 2017; Waskiewich et al., 2012). 

 

Behov av att kunna hantera sorg och svåra känslor 

Att arbeta med vård i livets slut innebar en särskild känslomässig belastning för omvårdnads-

personalen (Beck et al., 2012; Cagle et al., 2017; Åhsberg & Carlsson, 2013). Patienters död 

var särskilt utmanande, då de utöver att hantera familjens emotionella behov också hade en 

egen sorg att förhålla sig till (Delvin & McIlfatrick, 2010; Lovatt et al., 2015). Sorg och 

saknad var vanligt efter en patients död (Cagle et al., 2017; Smedman et al., 2015). Oväntande 

och plötsliga dödsfall utan möjlighet att ta farväl var särskilt svåra att hantera (Beck et al., 

2012; Funk et al., 2013; Smedman et al., 2015), men även utdragna döendeprocesser (Beck et 

al., 2012; Cagle et al., 2017; Smedman et al., 2015) och unga patienter eller barn som 

närstående var svåra att tackla (Beck et al., 2012; Funk et al., 2013; Wallerstedt et al., 2011). 

Att de utvecklat nära relationer till närstående kunde orsaka intensiva känslor av sorg och 

förlust (Funk et al., 2013; Smedman et al., 2015), även för personer som var erfarna och i 

allmänhet trodde sig kunna hantera känslorna väl (Funk et al., 2013).  
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Att fokusera på arbetsuppgifterna och fortsätta jobba, antingen därför att det inte fanns något 

val eller på grund av oförmåga att hantera svåra känslor, kunde underlätta hanteringen av 

förluster och andra arbetsrelaterade stressorer, medan det för andra var svårt att stänga av sina 

känslor och jobba vidare (Funk et al., 2013). Beskrivningar om hur känslorna hanterades 

genom att prata med sin familj förekom (Beck et al., 2012). Det fanns också en tro att de 

behövde visa sig starka för närståendes skull (Funk et al., 2013), men även upplevelsen av att 

det var naturligt att visa känslor för familjen fanns (Wallerstedt et al., 2011). Att bearbeta och 

försöka lämna svåra känslor bakom sig poängterades (Beck et al., 2012; McClement et al., 

2009; Wallerstedt et al., 2011). Strategier för detta var att försöka avpersonifiera patienten 

eller distansera sig själv, samt att i samband med patientens död intala sig att de levt ett gott 

och rikt liv (Funk et al., 2013).  

 

Omvårdnadspersonalen nämnde också att de försökte acceptera döden och se den som en del 

av livet (Beck et al., 2012; Cagle et al., 2017; Smedman et al., 2015). Döden kunde också ses 

som en befriare från lidande och inge en känsla av frid (Funk et al., 2013; Smedman et al., 

2015). Att ta hand om den döda kroppen kunde orsaka svåra känslor (Funk et al., 2013; Schell 

& Kayser-Jones, 2007; Smedman et al., 2015), som omvårdnadspersonalen ibland kände 

rädsla och var oförberedda inför (Schell & Kayser-Jones, 2007), men ändå försökte skapa en 

respektfull atmosfär runt (Åhsberg & Carlsson, 2013). Ritualer som att be för den döda 

användes för att underlätta omhändertagandet (Schell & Kayser-Jones, 2007). För att hantera 

känslor av otillräcklighet fokuserade omvårdnadspersonalen på de positiva aspekterna med 

vilka de kunnat hjälpa den döende patienten och intalade sig själva att de hade gjort allt de 

kunnat (Funk et al., 2013).  

 

Behov av emotionellt stöd 

Att arbetsgivaren gav emotionellt stöd efter en patients död ansågs viktigt (Beck et al., 2012; 

Fryer et al., 2016; Funk et al., 2013; Smedman et al., 2015). Möjlighet att ta farväl av någon 

som skulle dö eller just hade dött, samt att få diskutera patientens död med kollegor 

underlättade omvårdnadspersonalens hantering av de upprepade mötena med döendet och 

döden (Beck et al., 2012; Fryer et al., 2016; Funk et al., 2013; Smedman et al., 2015; 

Wallerstedt et al., 2011). Stödet kunde också bestå i att få ta en kvarts rast efter en patients 

bortgång eller ha ett samtal med en terapeut (Funk et al., 2013). Att få stöd från en extern 

handledare kunde också bidra till en vidareutveckling av ens omsorg och färdigheter (Beck et 

al., 2012). Att ta farväl av den döde genom att gå till dennes rum beskrevs som värdefullt 

(McClement et al., 2009), och det hade känts bra om patientens rum hade stått orört en tid, 

men ofta flyttade snart en ny patient in (Beck et al., 2012; Fryer et al., 2016; Funk et al., 2013; 

Smedman et al., 2015). När schemat tillät det, ville omvårdnadspersonalen närvara vid 

begravning eller minnesstunden, vilket hjälpte dem att hantera förlusten (McClement et al., 

2009).  Det förekom även de som inte kände något behov av stöd och som snarast såg 

patientens bortgång som en lättnad (Beck et al., 2012). Vanligaste metoden för stöd var 

informellt stöd från kollegor, och även om detta var uppskattat fanns önskemål om ett mer 

organiserat stöd som bekräftade vilken påverkan vårdandet av en döende kan ha på 

omvårdnadspersonal (Fryer et al., 2016). 

 

Behov av empatisk förmåga 

Empatisk förmåga behövdes för att förstå patientens känslomässiga upplevelser (Schell & 

Kayser-Jones, 2007; Åhsberg & Carlsson, 2013), och det var det svårt för omvårdnads-

personalen att se patienten lida (Beck et al., 2012; Cagle et al., 2017; Smedman et al., 2015). 

Att ge personlig vård i livets slut till en patient man inte kände så väl eller till och med 

ogillade kunde skapa skuldkänslor (Funk et al., 2013).  
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Omvårdnadspersonalens förmåga att åtgärda vissa typer av problem, som till exempel smärta 

och oro, var begränsade och skapade en känsla av hjälplöshet och osäkerhet (Beck et al., 

2012; Funk et al., 2013; Waskiewich et al., 2012; Åhsberg & Carlsson, 2013). Samtidigt blev 

det tydligt vart gränsen gick för vilka möjligheter att hjälpa patienten de hade (Åhsberg & 

Carlsson, 2013).  

 

En längre vårdtid beskrevs både positivt och negativt. Å ena sidan fanns tid att bearbeta 

känslor inför patientens död (Smedman et al., 2015) men å andra sidan kunde det var svårare 

att komma över erfarenheten (Wallerstedt et al., 2011). Korta vårdtider innebar att det var 

svårt att hinna bygga upp en relation till patienten (Smedman et al., 2015). Då 

omvårdnadspersonalen hade fått en personlig kännedom om patienten och kände en 

delaktighet med denne, beskrevs en känsla av tomhet efter att den boende hade gått bort 

(Smedman et al., 2015). 

 

Behov av ett gott samarbete med närstående 

Närstående beskrevs som både en barriär (Wallerstedt et al., 2011; Waskiewich et al., 2012) 

och en resurs (Funk et al., 2013; Wallerstedt et al., 2011) för den palliativa vården. Att låta 

patienten dö hemma betraktades som ett viktigt mål av både omvårdnadspersonal och 

närstående, som kunde uppnås genom gott samarbete dem emellan (Lovatt et al., 2015). Vid 

tidsbrist och hög arbetsbelastning sågs närstående som goda ersättare för omvårdnads- 

personalen (Waskiewich et al., 2012). De upplevde att närstående var trygga med att lämnas 

ensamma tillsammans med patienten korta stunder, tack vare att de byggt goda relationer och 

överfört sin egen trygghet till dem (Wallerstedt et al., 2011). Att närstående fanns hos 

patienten var även en trygghet för omvårdnadspersonalen och lättade deras egna skuldkänslor 

(Funk et al., 2013; Smedman et al., 2015). Andra beskrev det som ett dilemma när närstående 

inte gav utrymme att utföra nödvändig omvårdnad (Smedman et al., 2015; Waskiewich et al., 

2012) och de kände sig osäkra på hur de kunde vara till nytta och om de borde stanna hos 

patienten eller inte (Wallerstedt et al., 2011). I avsaknad av närstående uttryckte omvårdnads-

personal att de oroade sig för om de själva hade tillräckligt med kapacitet att klara av vården 

av den döende (Waskiewich et al., 2012).  

  

Ibland uppstod konflikter mellan omvårdnadspersonal och närstående om vad som var det 

bästa, exempelvis gällande smärtlindring, för patienten (Cagle et al., 2017; McClement et al., 

2010; Wallerstedt et al., 2011; Waskiewich et al., 2012), vilket gjorde att omvårdnadspersonal 

ifrågasatte sin egen nytta för familjen (Wallerstedt et al., 2011). I vissa situationer upplevde 

omvårdnadspersonalen att de kom mellan patient och närstående, t.ex. när patienten inte 

kunde äta och närstående hade svårt att förstå det (Wallerstedt et al., 2011). De kunde också 

ha känslan av att de visste bättre vad patienten önskade, därför att de träffade dem oftare. 

Vissa kände då ett behov av att försvara patientens önskemål genom att konfrontera när-

stående, medan andra hade provat den strategin och lärt sig att det var lönlöst (McClement et 

al., 2010). Omvårdnadspersonal påtalade att det var viktigt att inte ta närståendes ilska eller 

missnöje med vården personligt (McClement et al., 2009).  

 

Behov av kunskap och kompetensutveckling 

Omvårdnadspersonal såg behovet av vidareutbildning och ökade kunskaper i palliativ vård 

(Devlin & McIlfatrick, 2010; Smedman et al., 2015; Waskiewich et al., 2012). Utbildnings-

behov innefattade kommunikationsförmåga och ökad medvetenhet om vård i livets slutskede 

samt hur döendet, döden och förlusten kan hanteras (Devlin & McIlfatrick, 2010). Kunskap i 

att ha en professionell hållning och bemöta patient och närstående utan personliga värderingar 

var önskvärt (Smedman et al., 2015).  
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Endast en mindre del av omvårdnadspersonalen kände sig trygga med sin kunskap om vård i 

livets slut och att arbeta med den döda kroppen och svåra symtom (Nochomovitz et al., 2010) 

och de kände en stor osäkerhet med den palliativa vården (Smedman et al., 2015). De 

uppföljande samtal som anordnades efter en patients död, med möjlighet att få feedback och 

ställa frågor, uppgavs bidra till ökad kunskap och förståelse för vård i livets slut (Wallerstedt 

et al., 2011). Praktisk utbildning av till exempel kollegor föredrogs framför teoretisk 

utbildning i ett klassrum (Devlin & McIlfatrick, 2010; Fryer et al., 2016), även om många 

påstod att de inte behövde ytterligare handledning (Devlin & McIlfatrick, 2010).  

 

Uppfattningen att vissa kollegor saknade kunskap och erfarenhet av att arbeta med döende 

patienter, och även kände obehag inför detta, framkom (Waskiewich et al., 2012). Yngre mer 

oerfaren personal bekräftade att de kände sig sårbara och otrygga och ville gärna ha stöd av en 

äldre kollega (Smedman et al., 2015). En önskan om mer stöd och träning fanns och ansågs 

kunna förbättra attityden till vård i livets slut (Waskiewich et al., 2012). 

Omvårdnadspersonalen beskrev även kollegor med bristande engagemang och där vården 

utfördes med låg kvalitet (McClement et al., 2010; Waskiewich et al., 2012). Det förekom att 

man ville göra om en procedur som uppfattades ha utförts på ett bristfälligt sätt, vilket kunde 

skapa konflikter med kollegor (McClement et al., 2010). Vissa kollegor upplevdes försvaga 

teamet på grund av att de ansågs ha låg moral eller lägre vårdstandard (Waskiewich et al., 

2012). Andra påtalade att det innebar etiska svårigheter och en ohållbar situation (McClement 

et al., 2010).  

 

Att behovet av kunskap skiljde sig åt i arbetet med palliativ vård jämfört med annan vård var 

känt hos omvårdnadspersonalen (Wallerstedt et al., 2011). Andra menade att de insåg att även 

om de saknade formell kompetens så var de skickliga utförare av vård i livets slut (Fryer et 

al., 2016). Lång erfarenhet av palliativ vård beskrevs leda till ökad kunskap, trygghet och 

mognad i yrkesrollen (Funk et al., 2013; Schell & Kayser-Jones, 2007; Smedman et al., 2015; 

Wallerstedt et al., 2011; Åhsberg & Carlsson, 2013) och gav insikter och förståelse för hur 

den sista tiden i livet kan upplevas (Åhsberg & Carlsson, 2013). Erfarenhet ledde även till en 

ökad acceptans för döden (Schell & Kayser-Jones, 2007), och vana att se patienter och 

kroppar som är starkt märkta av sin sjukdom (Åhsberg & Carlsson, 2013).  

 

Behov av ökad kompetens för svåra samtal 

Att samtala med patient och närstående om existentiella frågor och döden beskrevs som 

viktigt för att få kunskap om hur vården bäst skulle planeras (Beck et al., 2012; Smedman et 

al., 2015), men var ett område där behov av mer handledning identifierades (Devlin & 

McIlfatrick, 2010). Det var svårt och omvårdnadspersonalen kände sig obekväma (Beck et al., 

2012; Schell & Kayser-Jones, 2007; Smedman et al., 2015) samtidigt som det var svårt att 

hitta ett bra tillfälle (Beck et al., 2012; Smedman et al., 2015). Om patient eller närstående 

själva tog upp frågor rörande döden brukade omvårdnadspersonal ibland försöka byta ämne 

(Schell & Kayser-Jones, 2007) eller svara undvikande (Beck et al., 2012). De undvek att 

själva ta upp frågan (Beck et al., 2012). Det ansågs lättare att prata om döden just efter 

patienten hade dött, förutom vid plötsliga dödsfall då alla var oförberedda (Beck et al., 2012). 

Lyhördhet, känslighet och mod krävdes för att våga ta upp svåra samtal (Smedman et al., 

2015) och omvårdnadspersonal saknade kunskap för detta (Beck et al., 2012). De upplevde 

det betydligt enklare att utföra den praktiska vården (Beck et al., 2012), även om det fanns en 

liten andel som kände sig trygga med de svåra samtalen (Beck et al., 2012; Nochomovitz et 

al., 2010). Att meddela dödsfall till närstående upplevdes som en av de svåraste aspekterna av 

jobbet (Funk et al., 2013). 
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Kunskap om symtomlindring och kompetens att göra egna bedömningar  

Omvårdnadspersonalen ansåg att de hade ansvar för att patienten fick adekvat symtomlindring 

(Beck et al., 2012) och berättade att de behövde kunna göra olika bedömningar (McClement 

et al., 2009; Nochomovitz et al., 2010; Waskiewich et al., 2012). Detta kunde vara särskilt 

svårt hos patienter som inte kunde kommunicera men kunde underlättas av att man hade god 

kännedom om patienten, kunde läsa av kroppsspråk (Waskiewich et al., 2012) och förmådde 

se saker utifrån patientens perspektiv (Schell & Kayser-Jones, 2007).  

Ofta kände omvårdnadspersonalen instinktivt att det var någon typ av försämring med 

patienten som de inte kunde identifiera (McClement et al., 2009). De oroade sig för att skapa 

onödigt lidande för patienten (Funk et al., 2013). Identifierade symtom och behov av 

läkemedel behövde rapporteras till sjuksköterskan (Beck et al., 2012; McClement et al., 2009; 

Nochomovitz et al., 2010; Waskiewich et al., 2012) och ibland bad de henne om hjälp med 

svåra bedömningar, till exempel för att veta när döden var nära förestående och det var dags 

att väcka närstående (Wallerstedt et al., 2011). Avsaknad av stöd med symtomlindring från 

specialiserad vård från hospice eller sjukhus hade negativ inverkan på omvårdnads-

personalens erfarenhet av vården (Cagle et al., 2016), detsamma gällde då patienten behövde 

vänta länge innan sjuksköterskan kunde komma (Wallerstedt et al., 2011). Omvårdnads-

personalen betonade vikten av gå till rätt auktoritet om de hade förslag på förändringar, men 

de litade också på sina egna bedömningar om vad som var bäst för patienten, ifall en snabb 

lösning inte kunde hittas (McClement et al., 2009). När de hamnade i svåra situationer kände 

de sig sårbara men också viktiga. Deras flexibilitet var en uppenbart god egenskap för att 

klara uppgifter de ställdes inför, både på arbetet och privat (Wallerstedt et al., 2011). Långt 

ifrån alla kände sig helt säkra på deras egen kunskap i att vårda en döende patient, ta beslut 

runt vården och ge stöd vid svåra symtom (Nochomovitz et al., 2010).  

 

Upplevelser av att vården eller symtomlindringen inte blivit så bra som man önskat, trots att 

man gjort vad man kunnat, gav omvårdnadspersonalen känslor av skuld och maktlöshet (Beck 

et al., 2012; Wallerstedt et al., 2011). En utmaning var till exempel att hjälpa patienter med 

psykiska problem och aggressiva beteenden (Waskiewich et al., 2012; Åhsberg & Carlsson, 

2013). Omvårdnadspersonal hade lärt sig att ha överseende med dåliga beteenden och inte ta 

något personligt utan istället försöka uppskatta patienten för den han eller hon var 

(McClement et al., 2009). Alla hade heller inte kunskap om att det fanns möjlighet att hjälpa 

patienten, och istället för att kontakta sjuksköterskan lämnade de bara patienten (Schell & 

Kayser-Jones, 2007). Det fanns också de som hade kunskap och försökte lindra patienten med 

alternativa metoder som taktil massage (Wallerstedt et al., 2011) eller genom att avleda 

patienten genom handlingar som ökade välbefinnandet (Waskiewich et al., 2012). Otillräcklig 

symtomlindring fick ibland omvårdnadspersonal att ifrågasätta både sjuksköterskan och 

effekten av läkemedlet (Beck et al., 2012; McClement et al., 2010). Uppfattningar om att 

morfin kunde påskynda döden eller leda till överdosering fanns, men de flesta hade åsikten att 

smärtlindring skulle ges (Waskiewich et al., 2012).  

 

Meningsfullhet - faktorer som motiverar omvårdnadspersonal 

 

En stark vilja att hjälpa 

En ambition om att få göra gott och hjälpa karaktäriserade vården i livets slut (Devlin & 

McIlfatrick, 2010; Wallerstedt et al., 2011; Åhsberg & Carlsson, 2013). Arbetet sågs som 

meningsfullt (Devlin & McIlfatrick, 2010; Smedman et al., 2015; Åhsberg & Carlsson, 2013) 

och viktigt (Devlin & McIlfatrick, 2010; Wallerstedt et al., 2011). Omvårdnadspersonal 

upplevde arbetet som ett privilegium (Funk et al., 2013) och något där varje situation kändes 

unik och berörde dem (Smedman et al., 2015).  
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Att få chans att möta och interagera med olika människor beskrevs som positivt (Funk et al., 

2013). De uttryckte att arbetet var lärorikt men även personligt utvecklande och det påminde 

dem om att reflektera över sina egna liv (Funk et al., 2013; Wallerstedt et al, 2011; Åhsberg & 

Carlsson, 2013). Man uttryckte också stolthet över arbetet (Schell & Kayser-Jones, 2007; 

Wallerstedt et al., 2011). 

 

Nöjdhet över vården man ger 

Omvårdnadspersonalen ansåg att de gav palliativ vård av hög kvalitet (Beck et al., 2012). 

Tacksamhet från patienter eller närstående bekräftade att de gjort ett bra jobb (Beck et al., 

2012; Cagle et al., 2016; Devlin & McIlfatrick, 2010; Funk et al., 2013; Schell & Kayser-

Jones, 2007; Smedman et al., 2015; Åhsberg & Carlsson, 2013) och bidrog till fortsatt ork att 

arbeta (Beck et al., 2012, Devlin & McIlfatrick, 2010; Schell & Kayser-Jones, 2007). Känslan 

av att ha lyckats ge vård enligt patientens önskningar gjorde dem glada och nöjda (Schell & 

Kayser-Jones, 2007) och den känslan bidrog till en ökad trygghet över arbetsrollen (Smedman 

et al., 2015; Wallerstedt et al., 2011). Möjligheten att få spendera tid med patient och familj i 

svåra situationer gjorde att omvårdnadspersonal kände sig uppskattade över tid (Wallerstedt et 

al., 2011). Att finnas till hands och kommunicera med patienten som de månade om var 

vanligen likställt med att erbjuda kvalitetsvård (Waskiewich et al., 2012). Många ansåg sig 

mycket nöjda med deras arbete (Nochomovitz et al., 2010). Döendet och döden sågs som en 

intim händelse och att få vara med i den sågs av omvårdnadspersonal nästan som en belöning 

(Funk et al., 2013). Omvårdnadspersonalen upplevde sig komma närmare döden och sin egen 

dödlighet, och fick respekt för livet och att de inte var odödliga (Funk et al., 2013; Schell & 

Kayser-Jones, 2007).  

 

Vård i livets slutskede betydde för omvårdnadspersonalen en tid då de kunde lägga alla 

resurser på den döende patienten och hjälpa denne med vad de önskade (Beck et al., 2012; 

Smedman et al., 2015). De försökte anpassa vården utifrån patientens och närståendes 

önskemål och behov (Smedman et al., 2015; Waskiewich et al., 2012) samt hjälpa patient och 

närstående att försöka acceptera den förestående döden, lindra rädsla och ge komfort 

(Waskiewich et al., 2012). Att tänka sig in i den döendes situation och vårda som man själv 

skulle vilja bli vårdad nämndes som strategier för att klara detta (Funk et al., 2013; Schell & 

Kayser-Jones, 2007; Waskiewich et al., 2012). Ibland bröt de till och med mot förbud som 

fanns på boendet, såsom att ta in blommor, alkohol och husdjur, om de trodde att det kunde 

öka välbefinnandet hos patienten (Waskiewich et al., 2012). Omvårdnadspersonalen beskrev 

hur de fokuserade på saker de faktiskt hade möjlighet att påverka för att öka patientens väl-

befinnande (Funk et al., 2013) och de betonade att de gjorde sitt bästa (Cagle et al., 2016; 

Funk et al., 2013) vilket underlättades av att de hade en nära relation till patienten (Fryer et 

al., 2016). Medkänsla och en god relation till patienten medförde att de ville göra det där lilla 

extra som att sitta hos den döende ytterligare en stund (Waskiewich et al., 2012).  

 

Att vara en del av familjen 

Omvårdnadspersonal kom ofta väldigt nära patienterna och relationen till patient och 

närstående beskrevs som familjära (Beck et al., 2012; Fryer et al., 2016; Funk et al., 2013 

McClement et al., 2009; Smedman et al., 2015; Wallerstedt et al., 2011) och det var tydligt att 

de var skickliga på att utveckla dessa nära relationer (Lovatt et al., 2015). Genom att tillbringa 

mycket tid hos patienten skapades även en fysisk känsla av närhet (Smedman et al., 2015). Att 

omvårdnadspersonalen hade lärt känna patienten och hade god kännedom om denne under-

lättade att ge holistisk vård utifrån patientens behov (Fryer et al., 2016; McClement et al., 

2009; Smedman et al., 2015; Wallerstedt et al., 2011).  
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Närheten i vårdrelationen beskrevs skapa ett förtroende (Wallerstedt et al., 2011) och en 

öppen kontakt med närstående gav förutsättningar för en trygg relation (Smedman et al., 

2015).  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda personer i 

livets slutskede i hemmiljö och för att besvara det valdes forskningsöversikt som metod, 

vilket är lämpligt för att fånga kunskapsläget inom ett visst område samt få en fördjupad 

kunskap om ämnet. Kunskapen kan användas för att som sjuksköterska få större förståelse för 

omvårdnadspersonalens arbete och vilket stöd de behöver. Jämfört med till exempel en 

intervjustudie fångar forskningsöversikten en större population och resultatet blir därmed 

bredare (Forsberg & Wengström, 2016). Totalt 14 artiklar ingick i studien, varav 11 

kvalitativa och 3 kvantitativa. De kvantitativa artiklarna utgjordes av enkätstudier, vilket 

innebär att ett högt deltagarantal representeras. Detta kan öka överförbarheten (Polit & Beck, 

2017) för studien. De kvalitativa artiklarna står för en djupare förståelse. En intervjustudie 

hade också kunnat ge en djupare förståelse för forskningsproblemet (Forsberg & Wengström, 

2016), men då baserat på färre deltagare och endast speglat svenska förhållanden.  

 

Artiklarna skulle utgå från patienter som mottog palliativ vård i hemmiljö, såsom ordinärt 

boende eller särskilt boende. Vissa artiklar exkluderades trots att de svarade mot syftet, 

eftersom patienterna vårdades på sjukhus eller palliativ enhet alternativt hospice. I Sverige 

anses särskilt boende motsvara ordinärt boende, men hur man i andra länder ser på vård-

boenden i förhållandet till eget hem är osäkert. Enligt svensk MesH motsvarar engelskans 

residential care facilities serviceboende och nursing home sjukhem. Författarna har för 

aktuella artiklar sökt definitioner för de olika begreppen i respektive land och fått upp-

fattningen om att det rör sig om långtidsvård motsvarande särskilt boende eller servicehus mer 

än om slutenvård. Det kan dock inte helt uteslutas att någon av artiklarna berört vård som inte 

innefattas av studiens definition av hemmiljö, vilket påverkar trovärdigheten negativt (Polit & 

Beck, 2017). Om utbudet av artiklar varit väldigt stort hade författarna begränsat sökningarna 

till bara ordinärt boende, men det saknas tillräckligt med forskning för detta i nuläget.  

  

Det var viktigt att det tydligt framgick att artiklarna handlade om omvårdnadspersonal, dvs. 

undersköterskor och/eller vårdbiträden. Det gick åt mycket tid att i vissa artiklar reda ut vilka 

personalkategorier som ingick i urvalet. I vissa artiklar framgick det inte i abstrakten att olika 

personalkategorier medverkat utan upptäcktes först när artiklarna granskades systematiskt, 

och informationen fanns oftast under metod och urval. Trovärdigheten för forsknings-

översikten ökar då författarna har varit noggranna med att få med rätt personal för studiens 

syfte. Samtidigt förekommer det en mängd olika benämningar på omvårdnadspersonal 

(Herber & Johnston, 2012) och författarna valde ut de som bäst verkade motsvara svenska 

förhållanden. Detta kan innebära att artiklar som svarar på syftet men har haft andra 

benämningar för omvårdnadspersonalen inte kommit med i denna forskningsöversikt. 

 

Inkluderade artiklar skulle vara publicerade mellan år 2006-2017. Forskning ska vara färsk 

(Polit & Beck, 2017; Forsberg & Wengström, 2016), vad färsk innebär kan diskuteras. Det är 

i forskningsöversikter vanligt att söka artiklar 10 år bakåt i tiden, vilket gjordes även i denna 

studie. Under sökprocessen dök en artikel från 2006 upp vid upprepade tillfällen, varför 

sökningen utökades med ett år.  
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Inga fler artiklar från 2006 hittades dock, och slutligen förkastades även den första artikeln, då 

den höll för låg kvalitet avseende etik och studiens uppbyggnad. De artiklarna som ingår i 

resultatet är publicerade från 2007-2017, varav alla utom två publicerats 2010 eller senare. 

Författarna anser att det stärker resultatets överförbarhet då resultatet i hög utsträckning 

speglar aktuell forskning. Den största delen av vetenskapliga studier skrivs på engelska och 

att välja bort engelska som språk medför därmed att viktig forskning kan gå förlorad 

(Östlundh, 2012). Författarna valde därför att ha detta som inklusionskriterium, vilket är en 

styrka i denna forskningsöversikt. Av de inkluderade artiklarna är fyra från Sverige, tre från 

USA, fyra från Kanada, en från Australien och två från Storbritannien. De är alla länder som 

kan anses ha liknande socioekonomiska förutsättningar och vårdorganisation som Sverige och 

medför att resultatet får ökad överförbarhet (Polit & Beck, 2017). 

 

Artiklarna som ingår i denna forskningsöversikt är granskade enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg et al. (1999) och Willman et 

al. (2011) (bilaga I). Att författarna själva granskat artiklarna och tittat på till exempel 

metodförfarande och etiska diskussioner odlar ett kritiskt tänkande för att kunna tillämpa nya 

forskningsfärdigheter och förberedas för en professionell omvårdnadskarriär och styrker 

forskningsöversikten (Polit & Beck, 2017). Forskningskritik är en bedömning av styrka och 

svagheter i en studie. En god kritiker identifierar områden med tillräcklighet och otillräck-

lighet på ett opartiskt sätt. Många tidskrifter som publicerar artiklar använder sig av granskare 

som avgör om artikeln ska publiceras eller inte. Granskning av artiklar säkerställer att de 

håller en hög kvalitet (Polit & Beck, 2017). I denna studie har peer-review-granskning 

säkerställts via avgränsare i CINAHL eller genom manuell sökning i aktuell tidskrift och att 

inkludera artiklar av bedömd medelgod och god kvalitet ökar också kvaliteten på den 

genomförda forskningsöversikten. 

 

De artiklar som skrev om ett specifikt sjukdomstillstånd, men ändå svarade på syftet valdes 

bort på grund av att författarna ansåg att omvårdnadspersonalens erfarenheter var för 

specifika för just det sjukdomstillståndet. Detta kan minska pålitligheten (Polit & Beck, 2017) 

om andra författare med samma syfte resonerar på ett annat sätt.  

 

Sökningar för forskningsöversikten gjordes i CINAHL, PubMed samt SweMed+. Två 

databaser rekommenderas i första hand när en forskningsöversikt ska göras, CINAHL och 

MEDLINE (Polit & Beck, 2017). MEDLINE går att få tillgång till via databasen PubMed, 

som kan nås oavsett var i världen du befinner dig (Polit & Beck, 2017). Författarna valde 

därför att söka artiklar via PubMed. Sökstrategier som fungerar bra i en databas behöver inte 

alltid tillhandahålla goda resultat i andra databaser. Det är därför viktigt att utforska och förstå 

hur sökstrategierna fungerar i de olika databaserna (Polit & Beck, 2017). Viktiga faktorer som 

krävs för en lyckad datainsamling är noggrann planering, struktur, förmåga till ett kritiskt 

förhållningssätt, träning och en hel del tid. Varje sökning kräver sitt unika tillvägagångssätt 

(Östlund, 2012). Författarna har under datainsamlingen noggrant dokumenterat de sökningar 

som gjorts. En noggrann och strukturerad datainsamling ökar trovärdigheten och pålitligheten 

för forskningsöversikten (Polit & Beck, 2017). Det är dock nödvändigt att experimentera med 

söktermer och sökord för att uppnå ett bra resultat, med detta följer även mindre lyckade 

sökningar (Östlund, 2012), vilket förekom även för denna studie. Med dessa erfarenheter 

ändrades vårt tankesätt och sökstrategier och förde oss framåt i processen. 

 

Analysen innebär en kodning av materialet. Utifrån den teori och de forskningsfrågor som 

används, skapas teman och kategorier (Forsberg & Wengström, 2016).  
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Syftet med en dataanalys är att organisera, tillhandahålla struktur och framkalla betydelse från 

data (Polit & Beck, 2017). Denna studies resultat bygger mestadels på kvalitativ forskning.  

Analysen av kvalitativa data är en aktiv och interaktiv process som handlar om att omvandla 

stora massor av data till mindre hanterbara segment. Kvalitativa forskare granskar all data 

noggrant och medvetet och läser data om och om igen på jakt efter mening och förståelse, 

insikter och teorier kan inte dyka upp förrän forskarna blir helt bekanta med sin data (Polit & 

Beck, 2017). Artiklarna lästes därför vid ett flertal tillfällen, enskilt och av båda författarna. 

Från artiklarna togs den text ut som svarade på syftet för forskningsöversikten. Resultatet 

sammanställdes sedan med utgångspunkt från frågeställningarna (Friberg, 2012a) och 

KASAM: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Att använda 

KASAM som teoretiskt ramverk anser vi hjälper läsaren att få förståelse för vilka erfarenheter 

som kan stärka och hindra omvårdnads-personalens känsla av sammanhang och vi anser det 

därför vara ett lämpligt ramverk för forskningsöversikten.  

 

När resultatet hade placerats in under de olika kategorierna hittades sedan underkategorier och 

resultatet sorterades efter dessa. Vi tittade även på likheter och skillnader i resultatet från 

artiklarna. Under arbetets gång gick vi vid ett flertal tillfällen tillbaka till artiklarna för att 

kontrollera att resultatet som plockats ut hade tolkats på rätt sätt och verkligen svarade på 

syftet som formulerats. Texten översattes sedan från engelska till svenska och samman-

ställdes. Genom att tolka och analysera artiklarna på deras originalspråk, behölls artiklarnas 

innebörder intakta, vilket styrker resultatet och ökar trovärdigheten i studien (Polit & Beck, 

2017). Samtidigt har ingen av oss engelska som modersmål, varför det inte helt kan säker-

ställas att översättningar gjorts på ett korrekt sätt utan misstolkningar. Detta kan enligt 

Forsberg och Wengström (2016) påverka resultatet i föreliggande studie. För att minimera 

risken för feltolkningar översattes artiklarna i ett sent skede i analysen och språkliga 

tveksamheter sågs över av båda författarna och konsensus uppnåddes. Att datainsamling, 

granskning och analys av artiklar gjorts av båda författarna ökar trovärdigheten för 

forskningsöversikten (Polit & Beck, 2017). 

 

I två av artiklarna som hittades till resultatet framgick det inte om studien hade fått tillstånd 

från etisk kommitté eller om etiska överväganden gjorts, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är viktigt. Information söktes då i tidskriften där artiklarna publicerats och 

gällande den ena artikeln hade tidskriften krav på att artiklar skulle vara etiskt granskade för 

att få publiceras. Med stöd i detta samt att artikeln svarade på syftet och höll en för övrig hög 

kvalitet inkluderades den i resultatet. I den andra artikeln som svarade på syftet fanns ingen 

information om etiska överväganden i tidskriften. Författarna sökte kontakt med 

huvudförfattaren för att efterfråga hur etiska överväganden gjorts, utan att få svar och valde 

därför att inte inkludera artikeln i resultatet. Detta ökar trovärdigheten för 

forskningsöversikten och författarnas lärande (Polit & Beck, 2017). 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att omvårdnadspersonal upplever stark sorg och saknad efter patienter, att de 

förutom den praktiska omvårdnaden ofta behöver bemästra att ge stöd till patienter och 

närstående bland annat genom svåra samtal samt att de har ett stort engagemang och vilja att 

utföra högkvalitativ vård, trots organisatoriska hinder. Om omvårdnadspersonalen kände stöd 

från kollegor och sjuksköterska i teamet ökade känslan av trygghet.  

 

Patienters död orsakade intensiva känslor av sorg och förlust för omvårdnadspersonal, 

framförallt då de haft en nära relation till patienten.  
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Detta överensstämmer med en studie av Buerner et al. (2016) som visade att sorgen blir 

intensivare efter nära och långa relationer till patienter och att sorgen många gånger kan 

jämföras med den sorg en närstående upplever efter en familjemedlems död. 

Omvårdnadspersonal hade olika strategier för att hantera sorgen, varav flera innefattade stöd 

inom organisationen och från kollegor. Men behovet av externt stöd identifierades också. 

Enligt RCC (2016) ska all vårdpersonal som hanterar många känslomässigt tunga situationer i 

sitt arbete erbjudas emotionellt stöd i form av handledning, vilket ses som en viktig åtgärd för 

att förebygga arbetsrelaterad stress (RCC, 2016). I resultatet för denna studie beskrev 

omvårdnadspersonal svårigheter att hantera sorg och andra svåra känslor, en del fortsatte 

tänka på jobbet även hemma och det förekom till och med att man kände behov av att prata 

med sin egen familj om de upplevelser man haft. Detta belyser behovet av handledning, då 

komplikationer från sorg kan förknippas med utbrändhet hos omvårdnadspersonal (Anderson, 

2008), och om stöd söks hemifrån riskeras tystnadsplikten. Vår erfarenhet är att det är långt 

ifrån vanligt att omvårdnadspersonal inom hem- och äldrevård erbjuds handledning. Denna 

erfarenhet stärks av en enkätstudie gjord av Lundh-Hagelin och Imoni (2016) som visar att 80 

procent av de som arbetar med allmän palliativ vård inte erbjuds någon handledning och av 

dessa önskade 67 procent att handledning hade erbjudits regelbundet. Anledning till bristande 

handledning kunde vara tidsbrist, att det inte prioriterades, att det inte fanns handledare att 

tillgå samt att arbetsgivare inte erbjöd handledning. 

 

Omvårdnadspersonalen kunde även behöva stöd i form av tid, till exempel att få ta en paus 

efter en patients bortgång, men att det ofta saknades möjlighet till detta. Inom hemtjänsten är 

scheman ofta planerade minutvis hos patienterna, vilket kan innebära att den tid som skulle 

behövas efter en patients död är svår att tillgodose. Omvårdnadspersonalens paus kan drabba 

många andra patienter, och som framkommer i resultatet av studien, ge samvetsskuld. På ett 

särskilt boende kan det eventuellt vara lättare, då personalen och patienterna finns mer 

samlade och kan hjälpas åt för att möjliggöra en kollegas paus. Även Funk et al. (2017) visar 

att tid och utrymme krävs för att hantera sorg, men att det ofta saknas tid och utrymme för att 

ta emot emotionellt stöd från kollegor eller för att ta en kort rast efter en patients dö. Med 

utgångspunkt i KASAM och hanterbarhet som innebär i vilken grad man upplever att ha 

resurser (Antonovsky, 2005) anser vi att bristen på handledning och tid kan hota känslan av 

hanterbarhet när omvårdnadspersonalen ska hantera sorg. 

 

Omvårdnadspersonalen som ingår i denna studie hade stora ambitioner att ge högkvalitativ, 

personcentrerad palliativ vård trots att det fanns hinder som tidsbrist, hög arbetsbelastning och 

vissa svårigheter i informationsöverföring mellan dem själva och sjuksköterska/läkare. Att 

arbetsbelastning och brist på tid sågs som ett hinder för att utföra den vård man önskade 

framkom även i en studie av Casey et al. (2011), där informanterna menade att de hade svårt 

att prioritera behoven hos patienter i livets slut i relation till den övriga arbetsbördan. I denna 

studie fanns en upplevelse hos omvårdnadspersonal att det var upp till dem själva att 

prioritera arbetsuppgifterna. Utöver mer resurser ser vi här ett behov av ett utökat stöd i form 

av hjälp att prioritera. Enligt SFPO (2008) och kompetensbeskrivning för specialist-

sjuksköterskor för palliativ vård är det specialistsjuksköterskans uppgift att vara ett personal-

stöd samt leda och planera den palliativa vården. Att som i resultatet beskrivs, använda sin 

egna obetalda tid för att upprätthålla god kvalitet på vården är godhjärtat men inte rimligt, sett 

till omvårdnadspersonalens egen hälsa och arbetsmiljö.   

 

Sjuksköterskans tillgänglighet skapade trygghet och omvårdnadspersonalen kunde få stöd i att 

hantera svåra situationer.  
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Att sjuksköterskan och kanske framförallt specialistsjuksköterskan inte alltid har samma 

arbetsplats som omvårdnadspersonalen kan innebära att fysisk tillgänglighet blir svår att 

uppnå. Vi menar att detta ökar kraven på att sjuksköterskan aktivt efterforskar omvårdnads-

personalens funderingar och behov av stöd samt att skapa forum för frågor. I resultatet 

framkom önskemål från omvårdnadspersonal att hellre bli uppsökta än att själva behöva söka 

upp. Detta stärks även av Lindqvist et al. (2012) som belyser betydelsen av att omvårdnads-

personalen ska känna sig trygga i att sjuksköterskan erbjuder personligt möte eller samtal. 

 

Att ambitionen och motivationen att utföra en god vård var stark måste tillvaratas. Personer i 

livets slutskede som vill ha möjlighet att i hemmiljö få bästa tänkbara vård och även dö, är 

beroende av att det finns omvårdnadspersonal som har kunskap, vilja och resurser att utföra 

vården. Samtidigt visar en ny rapport om arbetsmiljön för Kommunals medlemmar inom 

äldreomsorgen att var tredje medlem vill sluta, vilket delvis beskrivs bero på dåliga 

möjligheter att påverka arbetsbelastning och att utvecklas i sin yrkesroll, och kraven i arbetet 

upplevs för höga i förhållande till resurserna (Kommunal, 2018).  

 

Personcentrerad omvårdnad fokuserar på att leverera vård som optimerar personlig 

omvårdnad och innebär att arbeta med patientens övertygelse och värderingar, dela 

beslutsfattande och tillhandahålla fysiska behov (McCance, 2006). I resultatet för denna 

studie framkom det att omvårdnadspersonalen försökte tillhandahålla personcentrerad 

omvårdnad. Vi uppfattar att det fanns tydliga mål och riktlinjer i resultatet som kan relateras 

till personcentrerad vård. I resultatet för denna studie beskrevs det också att goda relationer 

påverkade omvårdnaden, men vilken omvårdnad får då de patienter där relationen inte är lika 

god? Personcentrerad omvårdnad är ett ämne som skulle behöva belysas för 

omvårdnadspersonalen och på det sättet öka förståelsen för att alla patienter har rätt till denna 

omvårdnad oavsett relation. Ternestedt och Österlind (2013) nämner en rad frågor som kan 

vara viktiga att tänka på och som kan hjälpa personalen i sin strävan mot en personcentrerad 

omvårdnad såsom: Är respekten för den enskilda människans värderingar och vilja 

utgångspunkten? Vem är personen? Vad är viktigt för hen? Vad är möjligt och rimligt med 

tanke på hälsotillståndet? (Ternestedt & Österlind, 2013). 

Omvårdnaden som är beskriven i resultatet i denna studie kan både ses ur perspektivet 

begreppet hanterbarhet och meningsfullhet beroende på hur omvårdnadspersonalen upplever 

det. Omvårdnadspersonalen hade ambitioner att göra bra, men kunde hindras av tidsbrist eller 

hög arbetsbelastning, detta medför att känslan av hanterbarhet hotas. Det fanns även tillfällen 

och ambitioner att anpassa vården utifrån patientens önskemål och behov och känslan när de 

lyckades med det gjorde dem glada och nöjda. Detta leder till en känsla av meningsfullhet.   

 

Omvårdnadspersonalen hade svårt att prata om döden och att de kände sig obekväma med 

uppgiften, och de undvek om möjligt sådana samtal. Eftersom omvårdnadspersonalen är de 

som många gånger träffar patienter mest och som även utvecklar nära relationer till patienten 

kan de också vara de som patienterna helst anförtror deras svåra känslor. Vi menar därför att 

omvårdnadspersonal behöver ha kompetens för och känna trygghet med dessa svåra men för 

patienten viktiga samtal. I en studie av Henoch et al. (2017) påvisas att sjuksköterskestudenter 

inte känner sig förberedda för samtal om döden trots en tre till fem veckor lång utbildning 

inom palliativ omvårdnad. Vi anser därför att allmän utbildning inom palliativ omvårdnad 

troligen inte är tillräcklig utan att det krävs en längre och kanske mer specifik utbildning för 

svåra samtal. Erfarenhet inom området och handledning av mer erfarna kollegor kan troligen 

hjälpa för att klara av svåra samtal om döden med patienterna. I en studie av Bollig, 

Gjengedal och Rosland (2015) framkom det att patienter i hemsjukvården tycker att det är 

viktigt att få prata om döden och döendet.  
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Friedrichen (2013) skriver att samtal kring döden ska ske på den sjukes villkor, samt att 

patienter förväntar sig att vårdpersonal som valt att arbeta inom områden som har med döden 

att göra ska kunna samtala om svåra saker. Ämnet kan dock vara mycket känsligt och sårbart 

för både patienter och personal då det berör det existentiella i människan (Friedrichen, 2013). 

Resultatet i denna studie visade också att omvårdnadspersonalen upplevde att de saknade 

kompetens och önskade mer utbildning och handledning för samtal. Att känna osäkerhet inför 

samtalen tror vi är en orsak till att man känner obehag och försöker undvika samtalen. I en 

studie av Johnson och Bott (2016) framkom att mer än hälften av deltagarna hade 

uppfattningen att någon annan, som till exempel läkaren eller sjuksköterskan, skulle sköta de 

svåra samtalen, men i vår mening kan även den uppfattningen bero på omvårdnads-

personalens bristande kompetens för samtal snarare än ovilja att tillmötesgå patientens 

önskningar. Utbildningsinsatser för svåra samtal borde därför vara obligatoriskt för all 

vårdpersonal som arbetar i den nära vården av svårt sjuka och döende patienter. Hanterbarhet 

utifrån KASAM innebär att ha resurser och färdigheter för att klara av ställda krav 

(Antonovsky, 2005). Eftersom omvårdnadspersonalen i studien upplevde sig lida brist på 

kompetens inom svåra samtal hotas känslan av hanterbarhet.  

 

Stöd från kollegor i teamet ökade känslan av trygghet och bra teamarbete beskrevs som att 

hjälpas åt, att täcka upp för varandra och att dela ansvar, vilket underlättas av goda relationer 

mellan kollegor. Ingen enskild personalgrupp kan tillgodose den döende patientens behov och 

problem. För att tillgodose detta krävs personal med olika kompetens, det vill säga ett team-

arbete (RCC, 2016) Omvårdnadspersonalen beskrev att de kunde känna sig ifrågasatta av 

andra i det multidisciplinära teamet och upplevdes bli sedda som “bara vårdare” utan 

kompetens. Omvårdnadspersonalen är oftast den personal som kommer patienten nära och har 

mycket kunskap om dennes behov och önskemål det är därför viktigt att ta tillvara på den 

kompetens som finns och uppmärksamma och stötta omvårdnadspersonalen. Multi-

professionellt teamarbete är grundläggande för att tillhandahålla holistisk palliativ vård. När 

ett team fungerar bra tillsammans kommer teammedlemmar att dela relevant information, 

problemlösning, fatta beslut och prata ut om utmanande situationer (Lugton & McIntyre, 

2005). Även då sjuksköterskan i det specialiserade palliativa teamet och omvårdnads-

personalen i hemmiljö inte alltid arbetar inom samma organisation bör det ändå vara möjligt 

med teamarbete. Xyrichis och Ream (2007) skriver att personalen delar gemensamma 

hälsoprojekt, gör bedömningar, planeringar och utvärderingar av patientvården vid team-

arbete. Det krävs då ett samarbete och öppen kommunikation vilket genererar ett mervärde för 

patienten och personalen. Samordning och samverkan mellan organisationerna är en 

förutsättning för att det ska fungera och för att vården och omsorgen blir av god kvalitet för 

den enskilda patienten (Socialstyrelsen, 2013). Begriplighet utifrån KASAM innebär att 

händelser upplevs begripliga. För att det ska vara möjligt i arbetslivet behövs en känsla av 

grupptillhörighet (Antonovsky, 2005). Resultatet i denna studie visar att omvårdnads-

personalen kände sig trygga i teamet men att de även kunde känna sig ifrågasatta. För att öka 

känslan av begriplighet behövs därför insatser för att främja teamarbete. 

 

Resultatet i denna studie tolkas som att omvårdnadspersonalen upplevde en hög känsla av 

begriplighet, med stöd från chefer och kollegor samt tydliga mål och arbetsuppgifter. En stark 

vilja att hjälpa, att omvårdnadspersonalen var nöjda med vården de gav och att de upplevde 

sig vara en del av familjen bidrog till känslan av meningsfullhet. När det däremot kommer till 

hanterbarhet visar resultatet i denna studie att omvårdnadspersonalen hade flera behov som 

inte blev tillgodosedda.  
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De upplevde sig till exempel inte alltid ha tillräckliga resurser för svåra samtal och 

sorgbearbetning och de såg behov av ökad kunskap och kompetens-utveckling. Vi tolkar detta 

som att känslan av hanterbarhet för omvårdnadspersonalen var låg. Antonovsky (2005) 

skriver att en person med hög KASAM har en förmåga att kunna identifiera omfattningen av 

en påfrestande händelse och förstå dess omfång. Hen kan då välja resurser som är användbara 

och känna meningsfullhet genom att se att händelsen är en utmaning att klara av. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hör därför ihop, men den viktigaste delen är 

känslan av meningsfullhet. Då det inte finns en hög känsla av menings-fullhet har personen 

svårt att hantera och förstå en situation. Om det då finns en hög känsla av meningsfullhet är 

det sannolikt att det kan kompensera för till exempel låg hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Vi 

tänker att omvårdnadspersonalen kan hantera vissa svåra situationer i den palliativa vården, 

men för att de ska uppleva en hög KASAM behöver de öka känslan av hanterbarhet. 

 

Slutsats 

 

Omvårdnadspersonalen som arbetar med vård i livets slut har stort engagemang och vilja att 

ge högkvalitativ vård. Nära relationer till både patient och närstående skapas, vilket är en 

förutsättning för att ge personcentrerad vård, men som även leder till svåra känslor av sorg 

och förlust när patienten avlider. De hamnar också i situationer där de förväntas bemöta svåra, 

emotionella och existentiella frågor, vilket de saknar kompetens för och är något som upplevs 

orsaka obehag hos omvårdnadspersonalen. KASAM handlar om människors förmåga att 

uppleva en inre känsla av sammanhang trots yttre påfrestningar. Omvårdnadspersonal som 

arbetar med palliativ omvårdnad kan utsättas för stora påfrestningar men ändå lyckas behålla 

sin känsla av sammanhang. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är sammanflätade 

men finns inte en hög känsla av meningsfullhet är det troligt att omvårdnadspersonalen inte 

kan förstå eller hantera sin arbetssituation. Därför är det viktigt att engagera och motivera 

omvårdnadspersonalen så att de fortsätter ge en god palliativ vård till patienterna. Med rätt 

stöd från exempelvis specialistsjuksköterskor samt organisatoriska förutsättningar såväl som 

utbildning är omvårdnadspersonal en kompetent och mycket viktig kugge för palliativ vård i 

hemmiljö. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Studiens resultat ger vägledning i hur sjuksköterskan såväl som specialistsjuksköterskan kan 

handleda och ge stöd åt omvårdnadspersonal för att de ska orka med och kunna utföra ett gott 

arbete för patienter i livets slut. Ett bättre samarbete och samverkan med omvårdnads- 

personalen är ett mål att arbeta mot. Studien hjälper också chefer inom vård och omsorg i 

hemmiljö att på ett tydligare sätt se omvårdnadspersonalens behov.
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. * 
Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ* 

Beck, I., 

Törnquist, A., 

Broström, L., 

& Edberg,  

A.-K. (2012). 

Sverige 

 

 

Having to focus on 

doing rather than 

being - Nurse 

assistants’ experi-

ence of palliative  

care in municipal 

residential care 

settings. 

Att belysa omvårdnads- 

personalens upplevelser av 

palliativ vård, av äldre 

människor på särskilt 

boende. 

Explorativ, 

deskriptiv 

design. Fokus- 

gruppsinter- 

vjuer, 

innehålls-

analys 

25(4) Palliativ vård beskrevs av omvårdnadspersonal vara en 

kontrast till det dagliga arbetet. Det innebar att 

personalen måste möta död och döendet, samtidigt 

upplevdes det onaturligt att prata om döden och att ta 

itu med sina egna känslor.  
 

I/K 

Cagle, J., 

Unroe, K., 

Bunting, M., 

Bernad, B., & 

Miller, S. 

(2017).  

USA 

 

 

Caring for dying 

patients in the 

nursing home:  

voices from  

frontline nursing 

home staff. 

Syftet vara att beskriva både 

positiva och negativa 

erfarenheter relaterade till 

omvårdnaden av döende 

patienter. 

Enkäter,  

öppna svars- 

alternativ 

707 

(70 % 

omvårdnads 

personal). 

71 %  be-

svarade hela 

enkäten. 

Deltagarna beskrev positiva erfarenheter, såsom att de 

upplevde göra skillnad med t ex fysisk beröring, de 

fick starka relationer med patienter och familj. Arbetet 

beskrevs som lärorikt och deltagarna fick perspektiv 

på sak Negativa erfarenheter nämndes som känslor av 

hjälplöshet, brist på kunskap om vård i livets slut samt 

osäkerhet kring kommunikation och svåra samtal. 

II/P 

 

Devlin, M., & 

McIlfatrick, 

S. (2010). 
Storbritannien 

Providing palliative 

care and end of life 

care in the 

community: the 

role of the home-

care worker 

Att undersöka 

hemtjänstpersonalens roll 

och erfarenheter av vård i 

livets slut och palliativ vård. 

Mixad metod.  

Fas 1: 

Tvärsnitts-

studie, enkät 

med både 

kvalitativa och 

kvantitativa 

data 

fas 1: 236 

(167) 

Hemtjänstpersonal upplevde att palliativ vård var en 

viktig del i deras arbete. De hade erfarenhet av att det 

var mer krävande och stressande än rutinarbete, trots 

det var det ändå väldigt givande. 

 

Fas 2: svarar inte mot syftet och kommer inte att ingå i 

resultatet. 

II/P 
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Fryer, S., 

Bellamy, G., 

Morgon, T., 

& Gott, M. 

(2016).  

Nya Zeeland 

 

Sometimes I’ve 

gone home feeling 

that my voice 

hasn’t been heard”: 

a focus group 

study exploring the 

views and 

experiences of 

health care 

assistants when 

caring for dying 

residents 

Att undersöka 

omvårdnadspersonalens  

erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede 

på äldreboenden, och i 

synnerhet att identifiera 

hinder och underlättande 

faktorer för arbetet inom 

området. 

Fokus- 

grupps- 

intervjuer 

 

26  

(3) 

 

Omvårdnadspersonal såg dem själva som “en del av 

familjen”, och ansåg att de hade en värdefull roll 

gällande att stödja den döende patienten och dennes 

familj. Det var dock uppenbart att omvårdnads- 

personalens roll i den palliativa vården inte var 

optimerad. Deras kunskap var inte erkänd av det 

övriga teamet, de sågs som “bara omvårdnads- 

personal”. Behov av mer stöd för både emotionella 

och praktiska aspekter av arbetet med palliativ vård 

identifierades. Ett informellt stöd rapporterades finnas, 

men skulle gynnas av att standardiseras och 

konsekvent tillhandahållas. 

I/K 

 

Funk, L., 

Waskiewich, 

S., & 

Stajduhar, K. 

(2013). 

Canada 

Meaning-making 

and managing 

difficult feelings: 

providing front-line 

end-of life care 

Att utforska de kulturella 

och socialt konstruerade 

idéer omvårdnadspersonal 

tillämpade för att skapa 

mening till döden och 

arbetet med vård i livets slut 

på särskilda boenden. 

Individuella, 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

11 

 
Tre teman beskrivs i resultatet runt svårigheter med att 

vårda patienter i livets slut: 

Att bevittna svåra döendeprocesser och känslan av 

förlust. Moralisk stress. Att hantera svåra känslor och 

hur man klarar av det. 

I/K 

Lovatt, M., 

Nanton, V., 

Roberts, J., 

Ingleton, C., 

Noble, B., 

Pitt, 

E.,...Munday, 

D. (2015). 

Storbritannien 

The provision of 

emotional labour 

by health care 

assistants caring 

for dying cancer 

patients in the 

community: A 

qualitative study 

into the 

experiences of 

health care 

assistants and 

bereaved family 

carers. 

Att utforska erfarenheter av 

det emotionella arbetet av 

omvårdnadspersonal som 

arbetar med palliativ 

hemsjukvård. Perspektiv 

från både personal och 

närstående, endast 

personalens erfarenheter 

kommer att beskrivas. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

8  

 

(+33 

närstående- 

vårdare, det 

resultatet 

ingår ej) 

 

 

Att ge emotionellt stöd till patienter och deras familj 

ses som en av omvårdnadspersonalens nyckelroller. 

Det emotionella stödet visades huvudsakligen på tre 

sätt. 

*Relationen som omvårdnadspersonal fick och 

upprätthöll med patienten var på gränsen mellan 

professionell och personlig. 

*Omvårdnadspersonalens möjligheter att påverka 

arbetsuppgifter i hemmet. 

*Sättet omvårdnadspersonal och närståendevårdare 

arbetade tillsammans för att patienterna skulle få 

möjlighet att dö hemma. 

I/K 
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McClement, 

S., Lobchuk, 

M., 

Chochinov, 

H., & Dean, 

R. (2010). 

Canada 

“Broken 

Covenant”: 

Healthcare Aides 

Experience of the 

Etical in Caring for 

Dying Seniors in a 

Personal Care 

Home 

Syftet var att beskriva 

erfarenheterna som 

omvårdnadspersonalen 

identifierade som etiska 

problem i vård i livets 

slutskede. 

Individuella 

intervjuer som 

spelades in, på 

en plats som 

deltagaren 

bestämde. 

12 1. Om patienten inte var tillräckligt smärtlindrad 

kontaktade omvårdnadspersonalen den ansvariga 

sjuksköterskan så att lämpliga åtgärder kunde 

genomföras. 2. Omvårdnadspersonalen kunde bevittna 

otillräcklig omvårdnad. Detta upplevdes etiskt svårt 

och ibland kunde det “göra om” omvårdnaden på det 

sättet de upplevde som det rätta.  

3. Omvårdnadspersonalen hade erfarenheter av att det 

inte fanns tillräcklig med resurser för att ge rätt 

omvårdnad.          

4. Omvårdnadspersonalen beskrev situationer där de 

kände till patientens önskemål i livets slutskede, men 

att dessa förbisågs av närstående. 

I/K 

McClement, 

S., Wowchuk, 

S., & 

Klaasen, K. 

(2009). 
Canada 

“Caring as if it 

were my family”: 

Health care aides' 

perspectives about 

expert care of the 

dying resident in a 

personal care 

home. 

Syftet vara att identifiera 

och beskriva beteenden hos 

personal som arbetade med 

vård i livets slut, utifrån 

omvårdnadspersonalens 

perspektiv 

 

Semistrukturer

ade intervjuer 

5 Resultatet visade på olika teman. Vård av den boende, 

som innebar både fysisk och psykisk omvårdnad. 

Vård av närstående, som innebar, att göra det bekvämt 

för de, tex sätta fram en stol, tillhandahålla 

psykosocial omvårdnad samt att tillhandahålla 

information om den döende. Det tredje beskrev vikten 

av att hålla rent och snyggt på den boendes rum och 

det fjärde temat beskriver erfarenheter av teamarbete. 

I/K 

Nochomovitz, 

E., Prince-

Paul, M., 

Dolansky, M., 

Singer, M.E., 

DeGolia, P., 

& Frank, S.H. 

(2010). USA 

State tested nursing 

aides’ provision of 

end-of-life care in 

nursing homes. 

 

 

Att undersöka i vilken 

utsträckning omvårdnads- 

personal uppfattar sig ha 

nödvändig utbildning, 

kompetens och kunskap för 

att känna sig bekväma i att 

utföra kvalitetsvård i livets 

slut.  

Frågeformulär 

i talversion. 

 

108 

(272) 

Resultatet visade brist på omvårdnadspersonalens 

bekvämlighet i att diskutera döden med de 

boende/patienterna och deras familj och otillräcklig 

kunskap om vård i livets slut. 

II/P 

Schell, E., & 

Kayser-Jones, 

J. (2007). 

USA 

 

“Getting into the 

skin”: Empathy 

and role taking in 

certified nursing 

assistants’ care of 

dying residents. 

Att undersöka kliniska, 

miljömässiga, sociala och 

kulturella faktorer som 

påverkar den palliativa 

vården för patienter på 

särskilt boende. 

Intervjuer, 

strukturerad 

intervjuguide. 

men öppna 

frågor. 

27 Resultatet visade att personalens roll styrde vården 

och hjälpte till att förstå patientens känslomässiga 

erfarenheter. Medlidande, ett kännetecken för empati, 

syntes i vården, men även avsaknad av empati 

upptäcktes. Organisatoriska faktorer som stödde 

respektive undergrävde empati belystes även. 

I/K 
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Smedman, A., 

Gustafsson, 

K., & 

Flensner, G. 

(2015). 

Sverige 

 

Att vårda äldre 

personer på särskilt 

boende under livets 

slutskede - 

Undersköterskorna

s perspektiv 

Att belysa innebörden av att 

vårda äldre personer i livets 

slutskede för personalen på 

särskilt boende. 

 

Individuella 

och öppna 

intervjuer 

8 För undersköterskorna innebar att vårda äldre personer i 

livets slutskede: ’Att vårda en vän’, ’Att skapa en lugn 

och fridfull död’, ’Att ge närstående stöd’ och ’Att 

pendla mellan maktlöshet och tillfredsställelse’. Vid den 

boendes bortgång sörjde undersköterskorna den boende 

som en vän. De upplevde en trygghet i sin arbetsgrupp, 

vilket medförde en öppenhet att våga diskutera och 

reflektera under vården, men även efter dödsfallet. 

Behov fanns dock att få mer tid att sörja 

I/K 

 

Wallerstedt, 

B., Benzein, 

E., & 

Andershed, B. 

(2011). 
Sverige 

 

Sharing living and 

dying: A balancing 

act between vulner-

ability and a sense 

of security. Enroll-

ed nurses experi-

ences of working in 

the sitting service 

for dying patients 

at home. 

Syftet var att undersöka och 

beskriva undersköterskors 

erfarenheter i sitt arbete i 

hemmet, för döende 

patienter.    

Fokusgrupper, 

intervjuer 

17 Omvårdnaden var en balans mellan en känsla av 

trygghet och en känsla av sårbarhet. Att känna sig trygg 

och värderad samt utvecklas både professionellt och 

personligt kommer från att arbeta i partnerskap/team, 

medan en känsla av sårbarhet var förknippad med att 

hantera närhet och avstånd, vara medlare, ha ansvar och 

känna sig skyldig/otillräcklig, känna sig hindrad från att 

göra gott, hantera ensamhet och hur det påverkar 

privatlivet. 

I/K 

Waskiewich, 

S., Funk, L., 

& Stajduhar, 

K. (2012). 
Canada 

 

 

End of Life in 

Residential Care 

from the 

Perspective of Care 

Aides  

Vad upplever personalen 

utformar deras sätt att 

tillhandahålla vård i livets 

slutskede på ett särskilt 

boende. 

Intervjuer, 

frågeguide 

 

11  Omvårdnadspersonalen kännetecknade vård i livets 

slutskede som att "ge bekvämlighet", inklusive fysisk 

och emotionell bekvämlighet. Brist på tid och hög 

arbetsbelastning var utmaningar som dominerade och 

genererade skuld, sorg och frustration. 

Omvårdnadspersonal försökte "hitta tid" genom att ta 

den från sig själva eller andra patienter, och genom att 

förlita sig på engagemang av medarbetare och familjer.  

I/K 

Åhsberg, E., 

& Carlsson, 

M. (2013). 
Sverige 

 

Practical care work 

and existential 

issues in palliative 

care, experiences 

of nursing 

assistants 

Att undersöka 

omvårdnadspersonalens 

upplevelser av existentiella 

problem i palliativ vård. 

Fokusgrupps- 

intervjuer, 

innehålls- 

analys 

7 Två teman: praktisk omsorg, tolkas i som att möta andra, 

patientens kropp samt organisationsgränser och 

existentiella problem, tolkas som den svåra delen, den 

värdefulla delen samt döden och döendet. Komm-

unikation tycktes vara tematisk för båda domänerna. 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


